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Formáli 

Ritgerð þessi er lokaverkefni í BS námi mínu í viðskiptafræði með áherslu á stjórnun og 

forystu. Ritgerðin vegur 12 ECTS einingar og var unnin undir handleiðslu Ingjalds 

Hannibalssonar og eru honum færðar þakkir fyrir góða leiðsögn og gagnlegar 

ábendingar. Einnig vil ég færa viðmælendum mínum þakkir sem veittu  mér aðgang og 

innsýn í þann geira sem hér er til skoðunar, sem og vinum og foreldrum sem veittu 

aðstoð við gerð ritgerðarinnar með ábendingum og yfirlestri. 

 

Seltjarnarnes, maí 2012 

Magnús Dan Ómarsson 
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Útdráttur 

Í þessari ritgerð er fjallað um fýsileika viðskiptahugmyndar þess efnis að stofna 

útvarpsstöð sem ætlað er að höfða fyrst og fremst til ferðamanna með dagskrá á ensku. 

Til grundvallar þeirri athugun er í fyrsta hluta ritgerðarinnar umfjöllun um nýsköpun og 

frumkvöðlastarf með áherslu á einstaklinginn að baki starfseminni, sem drifkraft 

breytinga og þróunar á markaði. Fræðileg umfjöllun um frumkvöðlastarf er rakin og 

borin saman við rannsóknir á því sem mætti kalla innri hvata, eða persónulegar ástæður 

þess verknaðar sem birtist í nýsköpun. Eftir lýsingu á aðstæðum til nýsköpunar á Íslandi 

árið 2012 eru þær aðstæður sem túlka má sem viðskiptatækifæri leiddar í ljós. 

Fýsileikakönnun viðskiptahugmyndar byggir á ýtarlegri lýsingu þess rekstrar sem til 

könnunar er og lýsing á rekstraráformum er orðuð sem svo að framkvæmd áætlunarinnar 

standi í raun til. Fyrirhuguð starfsemi sem sameinar fjölmiðlarekstur og ferðaþjónustu 

krefst auk lýsingar á starfsemi og afurð, athugunar á rekstrarumhverfi útvarpsstöðva og 

ferðaþjónustu, einkennum og horfum. Með skipulagðri yfirferð þeirra forsendna og 

aðstæðna sem snerta rekstraráformin og að teknu tilliti til markaðskannana sem unnar 

voru fyrir þessa ritgerð meðal annarsvegar ferðamanna (væntanlegra hlustenda) og 

hinsvegar aðila í ferðaþjónustu, (væntanlegra auglýsenda) er að endingu komist að 

niðurstöðu um það hvort æskilegt sé að framkvæma hugmyndina.  

 

 

 

  



 

6 

Efnisyfirlit 

Formáli ....................................................................................................................... 4 

Útdráttur .................................................................................................................... 5 

Efnisyfirlit ................................................................................................................... 6 

Myndaskrá ................................................................................................................. 9 

Töfluskrá..................................................................................................................... 9 

1 Inngangur ........................................................................................................... 10 

2 Um nýsköpun, frumkvöðlastarf og sprotafyrirtæki ........................................... 12 

2.1 Hver er frumkvöðull ................................................................................... 13 

2.2 Innri hvatar ................................................................................................. 15 

2.3 Meðvitað atferli .......................................................................................... 17 

2.4 Aðstæður til nýsköpunar á Íslandi árið 2012 ............................................. 17 

2.4.1 Forsendur fyrir nýsköpun .................................................................... 18 

2.4.2 Stuðningur ríkis og fyrirtækja ............................................................. 18 

2.5 Frá hugmynd að viðskiptatækifæri ............................................................ 20 

2.6 Fýsileikakannanir og viðskiptaáætlanir ...................................................... 22 

3 Kynning  viðskiptaáætlunar ............................................................................... 24 

4 Afurðir ................................................................................................................ 28 

4.1 Útvarpsdagskrá ........................................................................................... 28 

4.1.1 Dagskrárstefna .................................................................................... 28 

4.1.2 Dagskrárgerð: ...................................................................................... 32 

4.1.3 Tæknileg framkvæmd: ........................................................................ 33 

4.1.3.1 Hljóðver og aðstaða ........................................................................ 33 

4.1.3.2 Valkostir í útsendingu ...................................................................... 34 

4.2 Vefsíða ........................................................................................................ 35 

4.2.1 Efni vefsíðu .......................................................................................... 35 



 

7 

4.2.2 Markaðsetnig og sala í tengslum við vefsíðu ...................................... 36 

4.2.3 Hönnun, forritun og tæknilegar kröfur ............................................... 37 

5 Markaðsumhverfi .............................................................................................. 39 

5.1 Notendur vefsíðunnar ................................................................................ 39 

5.1.1 Samkeppni vefsíðunnar ...................................................................... 40 

5.2 Hlustendur: Markhópurinn ferðamenn ..................................................... 40 

5.2.1 Einkenni og samsetning ...................................................................... 43 

5.2.2 Markaðskönnun meðal ferðamanna .................................................. 44 

5.2.3 Sérstaða Radio Iceland og tækifæri .................................................... 44 

5.3 Markhópurinn auglýsendur ........................................................................ 45 

5.4 Könnun meðal markaðsstjóra fyrirtækja í ferðaþjónustu .......................... 45 

5.5 Erlendir auglýsendur .................................................................................. 46 

5.6 Um útvarpsmarkað ..................................................................................... 46 

5.6.1 Samkeppnisgreining ............................................................................ 47 

6 Viðskiptalíkan ..................................................................................................... 51 

6.1 Eignarhald fyrirtækis .................................................................................. 52 

6.2 Virðiskeðjan ................................................................................................ 53 

7 Markaðs og sölu stefna ...................................................................................... 55 

7.1 Markaðsstefna ............................................................................................ 55 

7.2 Sölustefna ................................................................................................... 56 

7.3 Verðstefna .................................................................................................. 57 

8 Rekstrarþarfir ..................................................................................................... 59 

9 Stjórn og starfsmenn ......................................................................................... 61 

9.1 Stofnteymi .................................................................................................. 61 

9.2 Starfsmannastefna ..................................................................................... 62 

10 Reglur og skilyrði ............................................................................................ 64 

10.1 Leyfisveitingarferli útvarpsstöðva .............................................................. 64 



 

8 

11 Áhættuþættir ................................................................................................. 66 

11.1 Innri veikleikar ............................................................................................ 66 

11.2 Forsendubrestur í eftirspurn ...................................................................... 66 

11.3 Markaðsáhrif .............................................................................................. 67 

11.4 Utanaðkomandi álit .................................................................................... 68 

12 Fjárhagsspá .................................................................................................... 69 

12.1 Núllpunktsgreining út frá fjölda seldra auglýsinga við lágmarksverð ........ 69 

13 Stofnáætlun ................................................................................................... 71 

14 Niðurstaða og ráðleggingar............................................................................ 72 

Heimildaskrá ............................................................................................................ 73 

Viðauki 1 ................................................................................................................... 76 

Viðauki 2 ................................................................................................................... 77 

Viðauki 3 ................................................................................................................... 80 

Viðauki 4 ................................................................................................................... 85 

Viðauki 5 ................................................................................................................... 86 

 

 

 

 

  



 

9 

 

Myndaskrá 

Mynd 1 Fyrirhuguð skipting dagskrárefnis .................................................................. 30 

Mynd 2 Heildarkomufjöldi erlendra gesta um millilandaflugvelli og hafnir ............... 41 

Mynd 3       Árstíðarsveiflur í samanlögðum brottfararfjölda um Keflavíkurflugvöll.  ...... 41 

Mynd 4      Brottfarir um Keflavíkurflugvöll eftir mörkuðum.. ......................................... 42 

Mynd 5      Gjaldeyristekjur af erlendum ferðamönnum í milljónum króna.. .................. 43 

Mynd 6 Auglýsingatekjur útvarpsstöðva 1996-2010 ................................................... 47 

Mynd 7 Niðurstöður fjölmiðlakönnunar Capacent. .................................................... 49 

Mynd 8 Markaðshlutdeild útvarpsstöðva í fjölmiðlakönnun Capacent ...................... 50 

Mynd 9 Útfyllt íslensk útgáfa viðskiptalíkans-vinnuskjals Osterwalders..................... 52 

Mynd 10     Virðiskeðja Osterwalders. .............................................................................. 53 

 

Töfluskrá 

Tafla 1      Yfirlit útvarpsstöðva á auglýsingamarkað....................................................48



 

10 

1  Inngangur 

 

Efni þessarar ritgerðar sprettur af áhuga höfundar og vilja til að sameina efni og aðferðir 

hinna mismunandi greina viðskiptafræði og beita þeim við mótun viðskiptahugmyndar. 

Nýsköpun (e.innovation) í atvinnurekstri veitir ekki bara ómetanlegt tækifæri til að 

reyna á og sanna frumleika, seiglu, dómgreind, viðskiptalegt innsæji og raunhæfa 

þekkingu þeirra sem að henni standa heldur er hún í raun ómissandi drifkraftur og 

einkenni frjálsra og heilbrigðra hagkerfa. (Schumpeter, 1934) Um þetta verður fjallað í 

öðrum kafla ritgerðarinnar þar sem nýsköpun og frumkvöðlastarf (e.entrepreneurship) 

er skilgreint og gerð er grein fyrir sögulegri skýringu fræðimanna á hlutverki frumkvöðla. 

Í kjölfar þess er sjónum beint að þeim einstaklingseinkennum og hvötum sem 

rannsóknir sýna að búi að baki þeirri áhættutöku sem felst í nýsköpun.  

Að lokinni umfjöllun um fræðilegar undirstöður er kynnt til sögunnar 

viðskiptahugmynd þess efnis að hefja rekstur útvarpsstöðvar sem ætlað er að höfða til 

ferðamanna með dagskrá á enskri tungu.  Á hana er látið reyna með fýsileikakönnun 

sem rekur hvert skref í áætlaðri starfsemi, frá vörulýsingu til stofnáætlunar. 

Endapunktur fýsileikakönnunarinnar er lýsing á fyrstu undirbúningsskrefum rekstrar, 

miðað við þau skilyrði sem af fýsileikakönnuninni leiðir.  

Nýsköpun er áhættusamt ferli í þeirri merkingu að útkoman er ekki ljós við upphaf 

ferðar. Að veði er lagður tími, erfiði, orðspor og peningar þeirra sem að standa í von um 

að það sem til stendur að skapa verði þess virði. Mikilvægi vandaðrar fýsileikakönnunar 

viðskiptaáætlunar sem prófsteins á rekstrarhæfi fyrirtækis sem til undirbúnings er, má 

því ekki vanmeta.  Ef stofnun og rekstur fyrirtækis er það próf á þekkingu og hæfni sem 

að ofan var greint, má leiða að því líkur að á því sviði gildi sama meginregla og í öllu 

öðru: Æfingin skapar meistarann. En að gefinni þeirri áhættu sem áður var nefnd, þeim 

sérstöku aðstæðum sem skapast og samspili hæfni, aðstöðu og tímasetningar sem þörf 

er til góðs árangurs, er greinilegt að æfing og reynsla sem fengin er af raunverulegri 

framkvæmd viðskiptahugmynda getur orðið dýrkeypt. Til þess nýtast fýsileikakannanir, 

að greina vænleika viðskiptahugmynda, safna saman og auka þekkingu á sértækum og 
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almennum sviðum viðskipta og undirbúa höfund fyrir framkvæmd, ef ekki þessa, þá 

næsta verkefnis. Að lokum leiðir sú heildarsýn og kerfisbundna gagnrýna skoðun sem í 

fýsileikakönnun felst, til raunhæfara viðhorfs til nýrra viðskiptatækifæra.1  

                                                      

1
 Nánari umfjöllun um skipulega og kerfisbundna leit að viðskiptatækifærum má finna í kafla 2.2. 
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2 Um nýsköpun, frumkvöðlastarf og sprotafyrirtæki 

 

Almenn málnotkun orðsinns nýsköpun er „það að stuðla að framförum með nýjum 

hugmyndum, verklagi eða uppgötvunum.“ (Íslensk orðabók. 2002) Þegar kemur að 

hagskýrslugerð og skattalegri skilgreiningu á starfsemi fyrirtækja öðlast túlkun orðisins 

þó aukið vægi og því er nýsköpun skilgreind af Efnahags- og framfarastofnuninni (OECD, 

Oslo manual)  sem ,ný eða veruleg endurbæting vöru eða þjónustu sem komið er á 

markað eða nýjar eða verulegar endurbætur á starfsaðferðum fyrirtækja‘. Vara þarf því 

ekki að vera ný fyrir heiminn allan, heldur bara fyrir tiltekið markaðssvæði eða aðeins 

fyrirtæki. (OECD og Eurostat, 2005, bls. 46). Samtök iðnaðarins leggja víðari skilning í 

nýsköpun með eftirfarandi skilgreiningu á heimasíðu sinni:  

Nýsköpun er í sinni einföldustu mynd að skapa nýjar lausnir sem og bæta 
það sem þegar er til staðar. Á þetta jafnt við um nýja og endurbætta vöru, 
þjónustu, tækni, aðferðafræði, framleiðsluaðferðir, stjórnskipulag, verklag 
og leiðir til sölu- og markaðssetningar. Nýsköpunin byggist á því að nýta 
niðurstöður nýrrar tækniþróunar, að tengja saman þekkta tækni á nýjan hátt 
eða á nýtingu annarrar þekkingar sem fyrirtækið hefur aflað sér. Nýsköpun 
er nokkuð sem getur átt sér stað í smáum sem stórum fyrirtækjum í öllum 
atvinnugreinum.  

(Samtök iðnaðarins, 2012) 

Rannsóknamiðstöð Íslands, Rannís sem heyrir undir Menntamálaráðuneytið og hefur 

það hlutverk að veita faglega aðstoð og þjónustu við undirbúning og framkvæmd 

opinberrar vísinda og tæknistefnu, (Rannís, 2012) leggur öllu þrengri skilning í hvað 

teljist nýsköpun: 

Nýsköpun er ný eða marktækt betri afurð (þjónusta eða hlutur), 
framleiðsluferli, leið til sölu- eða markaðssetningar, stjórnunaraðferð eða 
skipulagsfyrirkomulag innan fyrirtækis eða stofnunnar. Nýsköpunin getur 
ýmist verið ný fyrir tiltekið fyrirtæki, land, markaðssvæði eða heiminn allan. 
Til þess að teljast nýsköpun verður afurðin, ferlið eða aðferðin að komast í 
gagnið. Þannig geta nýjar afurðir ekki talist nýsköpun nema þær fari á 
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markað. Hið sama má segja um ný ferli og aðferðir. Þær teljast aðeins 
nýsköpun sé þeim hrint úr vör innan fyrirtæksins eða stofnunarinnar. 

(Rannís, 2012) 

Frá og með 3. kafla þessarar ritgerðar er til umfjöllunar rekstur sem helst fellur undir 

skilgreiningu sprotafyrirtæki (e. startup). Sprotafyrirtæki teljast fyrirtæki sem stofnsett 

eru í þeim tilgangi að þróa nýja vöru eða þjónustu sem hefur einkenni 

nýsköpunarverkefnis, og koma henni á markað með einum eða öðrum hætti. Ekki geta 

þó öll nýsköpunarfyrirtæki talist sprotafyrirtæki, og aftur er skilgreining Samtaka 

iðnaðarins hnitmiðuð og lýsandi: 

Sprotafyrirtæki eru venjulega sprottin upp úr rannsókna- eða 
þróunarverkefnum einstaklinga, þróunarhópa, háskóla, rannsóknastofnana 
eða annarra fyrirtækja og byggjast á sérhæfðri þekkingu, tækni eða öðru 
nýnæmi. Gengið er út frá því viðmiði að árlegur þróunarkostnaður 
sprotafyrirtækja sé að jafnaði yfir 10% af veltu. Fyrirtæki hættir að teljast 
sprotafyrirtæki þegar það hefur verið skráð í kauphöll sem öflugt 
tæknifyrirtæki eða náð árlegri veltu sem nemur einum milljarði íslenskra 
króna.    

(Samtök iðnaðarins, 2009) 

 

Það hver teljist frumkvöðull, hvaða háttsemi búi að baki skilgreiningunni og hvert 

hlutverk hans í hagkerfum kunni að vera, hefur verið efni dýpri umræðu. 

2.1 Hver er frumkvöðull 

Svo lengi sem sérhæfing vinnuafls hefur verið nýtt til aukinnar framleiðni, hafa viðskipti 

átt sér stað. Í vissum skilningi eru allir hvatamenn að nýjum viðskiptum frumkvöðlar en í 

gegnum tíðina hafa ýmsir þó leitast við að skilgreina hver sé frumkvöðull. Fræðileg 

skilgreining á frumkvöðlastarfi var fyrst gerð snemma á 18. öld þegar írsk-franski 

hagfræðingurinn Richard Cantillon (1697-1734) fjallaði um landeigendur, bændur, 

launafólk, hagleiksmenn og frumkvöðla sem helstu flokka þátttakenda í hagkerfum. 

Frumkvöðlar voru þar ólíkir launafólki og hagleiksmönnum að því leiti að þeir þiggja ekki 

föst og fyrirsjáanleg laun fyrir vinnu sína heldur leggja fram þekktan kostnað við 
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framkvæmdir sínar en taka á sig áhættu vegna ófyrirséðs endurgjalds. (Cantillon, 2010, 

bls.74, Hayek, 1991) Árið 1776 setti skoski hugsuðurinn Adam Smith (1723-1790) í bók 

sinni Auðlegð þjóðanna, fram kenningu um ‚hina ósýnilegu hönd markaðarins sem beitir 

samkeppni í frjálsu markaðshagkerfi, þar sem þátttakendur sækjast eftir hámörkun eigin 

gæða, til að útdeila þeim gæðum sem í boði eru.‘ Þótt Adam Smith hafi hvergi minnst á 

hlutverk frumkvöðuls í kenningu sinni, gefur auga leið að til að auðlindir séu nýttar og 

samkeppni um þær eigi sér stað, þarf einstaklinga og hópa sem taka af skarið og beita 

hagsýni til skynsamlegrar ráðstöfunar auðlinda. Þessu var nánar lýst í ljósi 

iðnbyltingarinnar með skilgreiningu Jean-Babtiste Say (1767-1832) á frumkvöðul2, sem 

þeim ,sem leitar uppi og kemur auga á óhagkvæma nýtingu hagrænna auðlinda og eykur 

framleiðni með því að endurráðstafa auðlindum.‘ (Drucker, 1985) Á Viktoríutímanum 

var einkennilega lítið ritað um frumkvöðla, einmitt á þeim tíma sem einkenndist öðru 

fremur af framförum á sviði vísinda og framleiðslutækni. Árið 1911 setti 

Austurríkismaðurinn Joseph Schumpeter (1883-1950) í bók sinni Kenningin um hagræna 

þróun (e.The theory of economic development) fram þá kenningu að hagkerfið væri 

mótað af breytilegu ójafnvægi sem nýsköpun frumkvöðla skapar, en ekki jafnvægi sem 

hinn hagsýni maður skapar, eins og Adam Smith hélt fram. Schumpeter lýsir áhrifum 

frumkvöla sem eyðileggingu á ríkjandi skipulagi í atvinnugrein (e.creative destruction) og 

sú endurskipulaggning sem í því felst veldur stöðugum og sífelldum breytingum í 

frjálsum hagkerfum. Hann lagði áherslu á að mikilvægi frumkvöðla felist í nýsköpun og 

opnun nýrra markaða með tilkomu nýrra vörutegunda og framleiðslutækni. 

(Schumpeter, 1934)  

                                                      

2
 Franska orðið entrepreneur sem náð hefur fótfestu í mörgum erlendum málum er almennt rakið til 

þeirra Jean-Babtiste Say sem var írsk-franskur kaupsýslumaður og höfundur fyrstu hagfræðilýsingarinnar á 

starfi og áhrifum frumkvöðla, og Richard Cantillon. Orðið entrepreneur hafði á ritunartíma merkinguna 

,,sá sem tekur sér eitthvað fyrir hendur“ og hafði jafnvel skírskotun í ævintýramennsku. Áherslumunur 

þeirra með orðanotkuninni felst að mati Brewer (1992) í áherslu Cantillons á áhættutöku frumkvöðuls en 

framlagi í formi skipulags og ráðstöfunar auðlinda, í skrifum Say. 
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2.2 Innri hvatar 

Skrif Schumpeters um hlutverk frumkvöðla lýstu einnig kenningu hans um hagnaðarvon  

sem helsta drifkrafti fyrir nýsköpun. Eftir daga Schumpeters má segja að Peter Drucker 

(1909–2005) hafi tekið við keflinu sem fremsti kenningarsmiður á sviði stjórnunar og 

skipulags á seinni hluta 20. aldar. Drucker ritaði tugi bóka um það sem hann nefndi 

félagslega og hagræna-vistfræði (social/economic-ecology) og var hlutverk 

frumkvöðulsins þar oft í forgrunni. Kenningar hans um hvata að baki frumkvöðlastarfi 

aðgreindust á áberandi hátt frá viðteknum fyrri kenningum manna eins og Schumpeters, 

á þann vega að Drucker lýsti þeim eiginleikum nýrrar tækni eða vöru ,að uppfylla betur 

þarfir viðskiptavina‘, sem sjálfstæðum og nægilegum hvata fyrir nýsköpun. (Drucker. 

1985) Þannig ræðst hann að rótum arðsamrar starfsemi fyrirtækja, enda er óumdeilt að 

betri uppfylling á þörfum viðskiptavina, leiðir alla jafna til meiri viðskipta en ella. En með 

því að undanskilja hreint hagnaðarsjónarmið sem meginhvata, tekur hann aðra afstöðu 

en meginstraums kenningar, sem fæst ef til vill ekki skilin til fulls nema með hliðsjón af 

niðurstöðum rannsókna og kannana sem gerðar hafa verið meðal farsælla frumkvöðla, á 

því sem þeir telja til hvata að verkum sínum.  

Möguleiki á ávinningi er það sem gerir hugmynd að tækifæri. Viðskiptatækifæri felur í 

sér möguleika á árangri og árangur í viðskiptum er helst mældur í ávöxtun fjárfestingar.  

(Eyþór Jónsson, 1998, bls.34) Það er þó ýmislegt annað en fjárhagslegur árangur sem 

getur verið drifkraftur breytinga og framfara, rétt eins og annarar mannlegrar 

hegðurnar, og þegar litið er til þeirra einstaklinga sem að baki nýsköpunarfyrirtækjum 

standa hafa rannsóknir bent til þess að gróðavon sé ekki leiðandi hvati fyrir einstaklinga 

að fara út í viðskipti. Ríkjandi tilgáta um þennan hvata er sprottinn frá David McClelland 

og er afrakstur áralangrar rannsóknar á þeim sálfræðilegu þáttum sem taldir eru drífa 

áfram hagræna framþróun (e. economic development). Niðurstaða McClellands og 

félaga var sú að ,,þörf til að ná árangri“ og ,,eftirsókn eftir sjálfstæði“ og ,,löngun til að 

skapa eitthvað nýtt“ voru helsti drifkraftur einstaklinga sem náð hafa árangri á vettvangi 

sjálfstæðs atvinnurekstrar. (McClelland, 1967, bls. 11)  
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Árið 2009 var unnin viðamikil könnun í Bandaríkjunum fyrir Kaufman Foundation of 

Entrepreneurship meðal 549 stofnenda og stjórnenda farsælla nýsköpunarfyrirtækja 

sem komin voru af fjármögnunarskeiði og höfðu náð stöðugum rekstri. (Wadhwa, 

Aggerwal, Holly, & Salkever, 2009)  Áberandi var að 92% þessara stofnenda og 

stjórnenda voru karlar (sú staðreynd var ekki sökum meðvitaðs úrtaks heldur 

endurspeglaði samsetningu hópsinns sem var til rannsóknar), þeir koma að miklum 

meirihluta úr millistétt, yfir 90% þeirra voru háskólamenntaðir og flestir þeirra voru giftir 

og feður. Flestir voru á fertugs- eða fimtugsaldri þegar þeir stofnuðu það fyrirtæki sem 

þessari velgengni náði en flestir höfðu stofnað annað fyrirtæki áður og sögðu jafnframt 

að eigin rekstur hafði lengi verið undirliggjandi markmið starfsferils síns. Það sem 

athyglisvert er í ljósi persónulegra hvata, var að flestir sögðu persónulega ástæðu fyrir 

stofnun fyrirtækis í stuttu máli hafa verið þörf eða vilja til að framkvæma góða 

viðskiptahugmynd og byggja þannig með tímanum upp verðmæti.  

Í sömu könnun töldu 96% þátttakenda eigin reynslu úr atvinnulífinu mikilvægasta 

þátt velgengnnar, því næst settu 88% fyrri reynslu af stofnun eigin fyrirtækja, hvort sem 

sú reynsla var af velgengni eða mistökum, - í annað sæti og 82% töldu rétt 

stjórnendateymi vera þriðja mikilvægasta þátt velgengni sinnar. Flestir höfðu þeir 

fjármagnað rekstur sinn a.m.k. að hluta til sjálfir eða með fjölskyldutengslum en 

áberandi var hve aukið mikilvægi frumkvöðlarnir töldu aðgengi að fjármagni 

(áhættufjármögnun og engla-fjárfestingu) hafa, eftir því að hve fjárfrekur rekstur þeirra 

sjálfra var í upphafi. Að lokum voru 73% þeirrar skoðunar að heppni væri mikilvæg eða 

mjög mikilvæg. 

 ,Heppni hefur aldrei byggt upp fyrirtæki‘ að mati Druckers (1993, bls. 163) heldur 

felst árangur einstaklinga og fyritækja í því að leita tækifæra kerfisbundið og nýta 

möguleika þeirra. Þá mun „heppni skapast þar sem undirbúningur og aðstæður 

mætast.“ (Drucker, 1993, bls. 163) Til þess að vera undirbúinn og vakandi fyrir slíkum 

aðstæðum er meðvitaðrar afstöðu og verknaðar þörf. 
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2.3 Meðvitað atferli 

,,Biðjið, og yður mun gefast, leitið og þér munuð finna, knýið á og fyrir yður mun upp 

lokið verða.“ Sagði maður fyrir um 2000 árum. (Matteus 7:7) Þrátt fyrir að þessi orð hafi 

upphaflega átt við um æðri svið en eftirsókn eftir því sem hann nefndi Mammón, ríma 

þau á ófyrirséðan hátt við þá kerfisbundnu leit að nýjum möguleikum sem Drucker lýsti, 

(1985) og hefst með einstaklingnum, eiginleikum hans og viðhorfum. Nokkrir 

lykileiginleikar eru áberandi í umfjöllun um leitina að tækifærum: Frumkvæði; upphaf 

alls og ásamt vilja og kjarki til að takast á við hið ófyrirsjáanlega, það sem skilur 

launamenn frá frumkvöðlum. (Cantillon)  Fyrirhyggja; undurbúningur, skipulagning og 

skynsemi sem tekst á við hið ókomna. (Ívar Jónsson, 1998) Frumleiki er að vera bæði 

opin fyrir nýnæmi og á virkan hátt leitandi, því frumleiki krefst meðvitaðrar vinnu.3 Að 

lokum er forysta nauðsynleg í fari frumkvöðla, hvort sem til stendur að draga gamlar 

skipulagsheildir á nýjar slóðir eða leiða nýsköpunarfyrirtæki í átt að settum markmiðum. 

Þessi forysta þarf að vera til staðar á persónulegum grundvelli og sem leiðandi markmið 

fyrirtækis. Ef það er ekki í forystu, er það ekki frumkvöðull.  

2.4 Aðstæður til nýsköpunar á Íslandi árið 2012 

Undirbúningur og vilji til framkvæmda er lítils virði ef ytri aðstæður standa í vegi fyrir 

framkvæmdum. Í því ljósi er vert að skoða þær aðstæður sem uppi eru á Íslandi árið 

2012.  Rannsóknamiðstöð Íslands kortleggur samkeppnishæfni Íslands á þessu sviði í 

skýrslu sem ber heitið Frammistaða Íslands í nýsköpun (European Innovation 

Scoreboard 2009), þar sem samanburður er gerður við 27 lönd ESB ásamt Króatíu, 

Serbíu, Tyrkland,  Noreg og Sviss, og er skýrsla fyrir árið 2009 sú nýjasta sem birt hefur 

verið. Helstu mælikvarðar sem lagðir eru til grundvallar rannsókninni eru svokölluð 

Nýsköpunarvog, (Community Innovation Survey), sem er samevrópsk rannsókn á 

nýsköpunarvirkni fyrirtækja, og upplýsingar um framboð einkafyrirtækja á lánsfé (e. 

                                                      

3
 Um það hver væri frumkvöðull ritaði Drucker: „Frumkvöðull þarf ekki að eiga fyrirtæki heldur skapa 

eitthvað nýtt og öðruvísi en áður hefur verið gert.“ (Drucker, 2005, bls. 11) Þannig er áhersla hans á 

nýnæmi verka en ekki eignarhald fyrirtækisinns sem að nýjungum stendur. 
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private credit), sem fengnar eru frá Aþjóða gjaldeyrissjóðnum (e.IMF). Þeir mælikvarðar 

sem lagðir eru til grundvallar mati á umhverfi nýsköpunarfyrirtækja eru forsendur fyrir 

nýsköpun og  starfsemi fyrirtækja.  

2.4.1 Forsendur fyrir nýsköpun 

 Forsendur nýsköpunar eru í skýrslunni skilgreindar sem mannauður, fjármögnun og 

stuðningur. Mannauður sem áhrif hefur á nýsköpun er fyrst og fremst mældur í 

menntunarstigi þjóðarinnar. Í fyrsta lagi er hlutfall háskólamenntaðra einstaklinga lægra 

á Íslandi en á hinum norðurlöndunum, en yfir meðallagi ESB landanna. Hér eru 

hinsvegar útskriftir með háskólagráðu á sviði raun,- tækni,- félags,- og hugvísinda þó vel 

yfir meðallagi bæði Evrópu og norðurlandanna, sem gefur von um jákvæðari samanburð 

í framtíðinni. Fjármögnun nýsköpunar getur byggst á útgjöldum hins opinbera, sem hér 

eru þau hæstu til málaflokksinns í allri Evrópu (yfir 1%) (Rannís. 2009) ef miðað er við 

útgjöldin sem hlutfall af vergri landsframleiðslu. Algengt er að nýsköpunarverkefni og 

sprotafyrirtæki séu fjármögnuð með framtaksfjármagni. Árið 2012 eru flestir starfandi 

fjárfestingasjóðirnir á Íslandi á vegum hins opinbera eða aðila sem hafa ekki hagnað að 

sjónarmiði. Slíkir fjárfestingasjóðir bjóða gjarnan fjölþættari stuðning en fjárhagslegan, 

en á móti setja þeir gjarnan skilyrði um staðsetningu fyrirtækja, kyn umsækjenda og 

tegund starfesmi.  

Annað einkenni lítt þróaðs fjármögnunarumhverfis er vöntun á markaði með óskráð 

hlutabréf. Hvort slíkur markaður yrði að vera vandlega skorðaður reglum og heyra undir 

fjármálaeftirlitið líkt og hinn almenni verðbréfamarkaður eða í formi sjálfstæðs 

hópfjármögnunarvettvangs (e. crowdfunding/crowdsourcing) sambærilegum bandaríska 

vefnum www.kickstarter.com, myndi slíkt vafalaust auðvelda fjármögnun og gagnast 

smærri fyrirtækjum sem ekki hafa aðgang að hefðbundinni fjármögnun. 

2.4.2 Stuðningur ríkis og fyrirtækja 

Fjárfestingar fyrirtækja til rannsókna og þróunar á Íslandi árið 2009 námu um 1,45% af 

vergri landsframleiðslu, sem var yfir þeim 1,2% sem mældust meðaltal Evrópu. Fyrir 
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utan rannsóknir og þróun er svo annarskonar innri nýsköpun fyrirtækja, sem felst í 

endurskipulaggningu og breytingum. (Oslo manual)  

Hið opinbera kemur að nýsköpun fyrst og fremst með tilstuðlan 

Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands, sem heyrir undir Iðnaðarráðuneytið og starfar eftir 

lögum um opinberan stuðning við tæknirannsóknir, nýsköpun og atvinnuþróun (nr. 

75/2007). Yfirlýst markmið nýsköpunarmiðstöðvarinnar er að ,hvetja til og efla 

framgang nýrra hugmynda í íslensku atvinnulífi.‘ Stjórnvöld hafa einnig gert 

eftirtektaverða tilraun til stuðnings við nýsköpun með setningu laga nr. 152/2009 um 

skattafrádrátt vegna rannsókna og þróunarkostnaðs og til hvatningar einstaklinga og 

lögaðila til fjárfestingar í nýsköpunarfyrirtækjum með skattaafslætti. Hver langtíma áhrif 

þessara laga eru liggur ekki fyrir, en þau hafa hlotið gagnrýni fyrir of lágar 

hámarksupphæðir til skattafrádrátts, bæði vegna endurgreiðslu þróunarkostnaðs og til 

hvatningar fjárfestingar. (Nefndarálit Efnahags og skattanefndar, 2010) Stuðningur af 

þessu tagi við lítil fyrirtæki (undir 500 starfsmenn, miðað við bandaríska skilgreiningu) 

og nýsköpunarfyrirtæki eru áætluð hafa skapað um 60 – 80% nýrra starfa í 

Bandaríkjunum síðan árið 1992, og eru þessi áhrif sterkari á krepputímum og 

uppsveiflum eftir kreppur; eins og áttu sér stað 1992-1993 og árið 2001. (U.S. Small 

Business Administration, 2009) Hvort þetta orsakast af sparnaðaraðgerðum 

stórfyrirtækja sem hrekja starfsmenn til annarra og sjálfskapaðra starfa eða af öðrum 

ástæðum er ósagt látið, en þessar tölur leiða til þeirrar ályktunar að smærri fyrirtæki og 

nýsköpunarfyrirtæki séu mikilvægari fyrir vinnumarkaðinn á samdráttartímum og í 

kjölfar þeirra.   

Tengslamyndun og stuðningsnet, eða það umhverfi sem fyrirtæki og stofnanir skapa 

frumkvöðlum og sprotafyrirtækjum hefur í mörgum tilvikum reynst sjálfstæð uppspretta 

nýsköpunarverkefna og sprotafyrirtækja. Jafnvel þó almenn skilyrði lána og 

fjármögnunar á Íslandi árið 2012 séu strangari en fyrir 5 árum, vegur á móti að bankar 

og sterk fyrirtæki hafa gert greinilega tilraun til að efla stuðningsumhverfi 

nýsköpunarfyrirtækja. Í því sambandi má benda á stuðning við vinnusmiðjur og 

námskeið svo sem Gulleggið og Atvinnu og nýsköpunar helgar, sem haldin eru á vegum 
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Innovit nýsköpunar og frumkvöðlaseturs, KLAK nýsköpunarmiðstöðvar atvinnulífsinns og 

Hugmyndahúss háskólana sem haldið var úti á árunum 2010 – 2011. Slíkir viðburðir 

leitast við að aðstoða fólk með viðskiptahugmyndir við að þróa þær og móta í þá átt að 

úr verði fyrirtæki sem geti sótt sér fjármagn til áframhaldandi uppbyggingar og á 

endanum sett á markað frambærilega vöru. 

2.5 Frá hugmynd að viðskiptatækifæri 

Allar helstu skilgreiningar á því hvað einkenni viðskiptatækifæri hefjast á þörf. 

Markaðurinn er sá hólmur sem frumkvöðullinn þarf að ganga á til móts við 

viðskiptavinina. Upplýsingar um þarfir og óskir viðskiptavina, hvort sem þær eru fengnar 

með beinum markaðskönnunum, rýnihópum, reynslu eða hrópandi eftirspurn, eru því 

ákveðinn lykill að farsælli vöruþróun og sölu. Markviss athugun á eftirspurn markaðar er 

því algengt og skynsamlegt upphafsskref við mat á viðskiptahugmynd. Á hinn bógin eru 

margar farsælustu vörur sögunnar afurðir hugsjónar og framtíðarsýnar höfunda, en ekki 

markaðsrannsókna. Þetta á bæði við um listsköpun, sem sagan hefur dæmt verðmæta 

og sumar farsælustu fjöldaframleiddu nytjavörur okkar tíma. Bill Gates sem átti meðal 

annars hugmyndina að fyrstu fartölvunni fyrir neytendamarkað og varð ríkasti maður 

veraldar í kjölfar nýsköpunar sem hann stýrði hjá fyrirtæki sínu sagði um 

markaðsrannsóknir: ,,ég hef ekki hugmynd um hvað aðrir vilja, ég veit aðeins hvað ég 

vil.“ (Inc. magazine. 1997 bls.50). Sama meginregla hefur leitt vöruþróun Apple 

fyrirtækisinns, sem þann 7.11.2011 varð verðmætasta fyrirtæki veraldar að 

markaðsvirði. (Forbes magazine. 2011) Einn af stofnendum þess og forstjóri til margra 

ára, Steve Jobs (1955 – 2011) hafði það að óformlegu slagorði að ,viðskiptavinurinn 

hefur ekki rétt fyrir sér heldur ég‘, og sagði árið 1998: ,,Það er virkilega erfitt að hanna 

vöru með rýnihópum, oft veit viðskiptavinurinn ekki hvað hann vill þar til þú sýnir 

honum það“. Þó þetta sé einkum skiljanlegt í ljósi nýrrar tækni sem er notendum 

framandi, eða í ljósi nýrrar nálgunar sem þeim hefur einfaldlega ekki dottið í hug, 

stendur sú meginregla óhögguð að upplýsingar um þarfir og óskir neytenda hafa í 

flestum tilfellum mikið forspárgildi um velgengni vöru eða þjónustu. En í þessum 

andstæðum milli viðtekinna sanninda um mikilvægi markaðsrannsókna og 
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fordæmislausrar velgengni vara sem hundsuðu markaðsrannsóknir, birtist ákveðinn 

greinarmunur sem gera má á tveimur einkennum viðskiptahugmynda: annars vegar 

þeim sem sprottnar eru af tækifærismennsku (e.opportunism) og hins vegar hagleik 

(e.artisan). Af áðurnefndum og alþekktum dæmum er greinilegt að þeim mun sterkari 

framtíðarsýnar og afgerandi hagleiks er þörf að hálfu frumkvöðla og þróunarteyma, ef 

virða á vísbendingar um eftirspurn markaðar að vettugi eða ganga jafnvel gegn þeim. 

Peter Drucker telur í bók sinni Innovation and entrepreneurship (Drucker P. 1985) að 

uppsprettur viðskiptatækifæra megi í grunninn rekja til sjö áhrifavalda sem snerta annað 

hvort markaði í heild eða tilteknar atvinnugreinar: 

1. Það óvænta 

2. Ósamræmi 

3. Nýbreytni sem byggist á þörf 

4. Breytingar á atvinnugrein eða uppbyggingu markaðar 

5. Lýðfræðilegar breytingar 

6. Breytingar á skynjun, hegðan eða tilgangi 

7. Ný þekking 

Þessir áhrifaþættir verða ef til vill best skýrðir í ljósi heimfærslu á raunverulega atburði, 

og hvernig lesa má forsendur viðskiptatækifæris úr hverjum lið. 

Árið 2010 áttu sér stað tvö eldgos á Íslandi, þann 20. mars hófst gos á 

Fimmvörðuhálsi og þann 14. apríl hófst gos í Eyjafjallajökli. Þetta voru (1) óvæntar 

aðstæður sem vörpuðu ljósi á tilfinnanlegan skort á upplýsingagjöf til erlendra 

ferðamanna, ekki síst þegar tók að bera á öskufalli og á stórum svæðum hafði enginn 

frumkvæði að því að því að færa þeim upplýsingar um hvað gengi á. Við þetta tækifæri 

birtist með öðrum orðum (2) ósamræmi milli þess raunveruleika sem kom í ljós og þess 

sem æskilegt væri. Þessar aðstæður leiddu í ljós óneytanlega (3) þörf sem kallaði á 
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nýbreitni: Markvissa, aðgengilega og víðtæka upplýsingaveitu á máli sem erlendir 

ferðamenn skilja, sem í flestum tilvikum er enska.  Hægt og sígandi hafa (4-5)  

lýðfræðilegar aðstæður á Íslandi breyst, nýbúum og erlendum ferðamönnum hefur 

fjölgað og (6) kröfur þeirra og hegðun breyst með. En uppbygging til stuðnings þessum 

nýja iðnaði og þeim veruleika sem honum fylgir hefur skilið eftir sig tilfinnanlegan skort 

á vissum sviðum. Þetta er dæmi um markaðstækifæri fyrir aðila sem hefur aðstöðu, vilja 

og þekkingu til að bregðast við og fylla í skarðið.  Eftirfarandi er fýsileikakönnun á 

viðskiptaáætlun um stofnun útvarpsstöðvar á ensku. 

2.6 Fýsileikakannanir og viðskiptaáætlanir 

Fýsileikakönnun á margt sameiginlegt með viðskiptaáætlun. Viðskiptahugmynd er sett 

fram á sem heildstæðastan hátt, allar nauðsynlegar forsendur kynntar á raunsæan hátt, 

ásamt áætlun um væntanlegt rekstrarfyrirkomulag og fjárhag. Þegar fýsileikakönnun 

hefur verið gerð og niðurstöður reynast jákvæðar um vænleika áforma, er gerð 

viðskiptaáætlun sem dregur upp þau áform sem líklegust eru talin til árangurs, í skjali 

sem ætlað er að laða að fjárfesta og hagsmunaaðila. Viðskiptaáætlun getur einnig nýst 

sem leiðarvísir í markmiðssetningu og þróun innan fyrirtækis, og til aðhalds fyrir 

stjórnendur eftir stofnun.  

Töluverður munur felst þó í nálgunum. Fýsileikakönnun er alla jafna gerð á undan 

viðskiptaáætlun, í þeim tilgangi að kanna vænleika hugmyndar á hlutlausan og 

raunsæjan máta. Þetta getur reynst erfitt í tilvikum einyrkja og smárra samstarfshópa 

þar sem það eru í mörgum tilvikum hugmyndasmiðirnir sjálfir, einstaklingar eða teymi, 

sem vinna fýsileikakönnun áður en frekari samstarfsaðila eða fjármagns er aflað. Þeir 

geta þannig staðið frammi fyrir freistnivanda (e. moral hazard) sem felst í því að þeir 

eiga hagsmuna að gæta í því að draga upp jákvæðari mynd af væntanlegum rekstri en 

efni og forsendur standa til. Þessa hlutdrægni ber að varast þar sem enginn hagnaður er 

fólginn í hlutdrægni og skakkri niðurstöðu, á hvorn vegin sem er. Óhóflega bjartsýn 

niðurstaða fýsileikakönnunar gæti leitt til framkvæmda á fölskum forsendum, innbyggð 

skekkja í þeim forsendum getur undið upp á sig með þeim afleiðingum að rekstur reynist 

ekki standa undir sér, eftir að tíma, kröftum, fjármunum, og orðspori hefur verið sökkt í 
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verkefnið. Sökum þess að fýsileikakannanir eru unnar snemma í undirbúningsferlinu, eru 

þær líklegar til að innihalda fleiri, víðtækari og skemur á veg komin áform og líkön en 

viðskiptaáætlun.  Niðurstaða fýsileikakönnunar kann að vera jákvæð eða neikvæð spá 

um vænleika rekstrar, sem hvor um sig er gagnleg niðurstaða. Viðskiptaáætlun hefur því 

að sjálfsögðu fyrirsjánlegri niðurstöðu; tilgangur hennar er að kynna hugmynd og áform 

sem aðstandendur telja vænlega og skýra hvers vegna verkefnið í heild sé þess virði að 

taka þátt í. 
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3 Kynning  viðskiptaáætlunar  

Útvarp telst til hinna hefðbundnu fjölmiðla, með fastmótaðan markað og harða 

samkeppni. Hefðbundin fræði segja til um að því þroskaðari sem markaður sé, því minni 

kost eigi sprotafyrirtæki á árángursríkri innkomu. Breytingar hafa þó bæði orðið á 

markhóp útvarps á Íslandi, því fólki sem statt er á móttökusvæðinu, -hlustendahópnum,  

og þeirri tækni sem starfsemin byggist á. Þetta kallar nú á innkomu nýs aðila sem 

sérhæfir sig í dagskrárefni og dreifingu ætluðum ákveðnum hópi hlustenda. 

 Á síðustu árum hefur orðið greinileg breyting á því hverjir eru staddir á Íslandi. Frá 

áður einsleitu samfélagi  fyrri áratuga er nú svo komið að hér á landi dvelja minnst 

20.000 erlendir gestir hverju sinni yfir lágannatíma vetrarinns til yfir 100.000 

ferðamanna á háannatíma sumarsinns. (Ferðamálaráð Íslands. 2012) Auk þessara 

ferðamanna að staðaldri fleiri þúsund manns sem ekki hafa íslensku að móðurmáli.  

Þessi viðskiptaáætlun tekur á því hvernig ná skuli til þessa hóps í rauntíma með þjónustu 

sem hann kallar eftir.  

Hvernig er hægt mæta þörfum og óskum ferðamanna og ferðaþjónustunnar og 

tengdrar starfsemi á eins einfaldan og ódýran en jafnframt yfirgripsmikinn og skilvirkan 

hátt og hægt er? Hvernig er hægt að ná til ferðamanna sem hingað eru komnir, hafa 

áhrif á ferð þeirra um landið og kauphegðun með upplýsingum um vörur og þjónustu? 

Hvernig má koma á framfæri nauðsynlegum upplýsingar um hættur (svo sem snjóflóð, 

hlaup í ám,  sandfok og eldgos) og hvernig skuli bera sig að á ferð um þjóðvegi og 

náttúru landsinns? Hvernig má bæta upplifun erlendra gesta af landi og þjóð og svara 

beint þeim spurningum sem ferðamenn hvaðanæfa að úr heiminum, kunna að hafa? 

Radio Iceland4 er vinnuheiti þeirrar viðskiptahugmyndar sem hyggst leysa þennan 

vanda. Útvarpsstöðin skal send út frá Reykjavík á FM tíðni og ná í fyrstu til 

höfuðborgarsvæðisinns, Reykjaness og Akraness en í áföngum er stefnt að því að ná til 

                                                      

4
 Nöfnin Radio Iceland, Travel Radio og Viking Radio hafa verið borin undir rýnihóp og þar af hefur 

Radio Iceland reynst mest grípandi, lýsandi og eftirminnilegast. Í byrjun maí 2012 er nafnið laust til 

skráningar sem firmaheiti, vörumerki og kallmerki útvarpsstöðvar. 



 

25 

annarra svæða utan suð-vesturhornsinns. Fyrir utan beinar útsendingar á FM tíðni felast 

nýjir möguleikar í útsendingu á internetinu, sem sífellt fleiri nýta sér til möttöku 

útvarpsefnis. Netið yrði því bæði vettvangur til dreifingar á útvarpsþáttum í svokallöðu 

hlaðvarps formi (e.podcast) og sem upplýsingaveita þar sem hægt verður að nálgast 

fræðsluefni á erlendum tungumálum og tengla á vörur og þjónustu á sviði ferðaþjónustu 

á Íslandi. 

Dagskrá er áætluð blanda til þriðjunga af (1) beinni útsendingu spjall/dægurþátta, (2) 

endurflutningi fræðsluþátta úr safni og (3) íslenskri tónlist. Aðal einkenni 

útvarpsstöðvarinnar verður dagskrá á ensku en með tímanum er stefnt að því að gera 

tilraunir með styttri innslög á öðrum tungumálum svo sem norðurlandamálunum, 

frönsku, þýsku, pólsku, spænsku, japönsku, kínversku eða hvaða málum sem eftirspurn 

skapast fyrir.  Ætlunin er að byggja upp banka af stuttum þáttum (10 – 30 min.) sem 

fjalla um það sem ferðamenn, útlendingar staddir hér á landi til lengri eða skemmri tíma 

og Íslendingar á ferð um landið eða úr landi vilja vita. Meðal dvalarlengd ferðamanna 

hér á landi skapar tækifæri til endurflutnings á tilbúnu efni með reglulegu millibili sem 

fyllir þannig upp í dagskrártíma með vönduðu, en til langs tíma kostnaðarlitlu efni. 

Stöðugt verður bætt við þáttum um komandi og yfirstandandi viðburði sem snerta 

ferðamenn, tónleika, listahátíðir, viðburði og svo mætti lengi telja. Milli þessara 

fræðsluþátta og beinnar dagskrár verður tónlistarflutningur helgaður íslenskri tónlist og 

umfjöllun um hana.5 Að lokum verða fastir liðir á heila tímanum: Fréttir af veðri (og færð 

á vegum ef svo ber undir) og flugáætlanir. Ætlunin er að nýta talgervil (sjálfvirkan 

tölvulestur sem hefur tekið miklum framförum á síðustu árum) til upplesturs á 

flugáætlunum og veðri, a.m.k. að nóttu til.  

En hvernig verður staðið að dagskrárgerð? Annað sem skilur Radio Iceland frá 

núverandi valkostum viðskiptahugmyndar er rekstrarlíkanið í kringum framleiðslu og 

endurnýtingu dagskrárliða. Komið verður á fót opnu og gagnvirku 

verkkaupafyrirkomulagi sem virkjar t.d. þá fjölmörgu íslensku og erlendu námsmenn við 

                                                      

5
 Tónlistarstefna sem eingöngu er helguð íslenskri tónlist er frávíkjanleg, gefist hún illa í framkvæmd. 
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háskólana sem hafa hæfileika, vilja og þekkingu til starfa við fjölmiðlun, til framleiðslu 

frumlegs, fræðandi og spennandi útvarpsefnis.  

Markaðsetning fyrir hlustendum verður að miðast við þá staðreynd að 

hlustendahópurinn er „hverfulli“ en almennt gerist, þ.e. hann er líklegur til að fara úr 

landi fljótlega eftir að búið er að byggja upp tryggð eða að minnsta kosti 

vörumerkjavitund. Þetta er mikill kostur fyrir Radio Iceland þar sem nýir hlustendur hafa 

ekki fyrri tryggð við keppinauta sem fyrir eru á markaðnum, heldur snúa sér þangað sem 

þörfum þeirra er best mætt. Heildstæð og úthugsuð auglýsingastefna er því nauðsynleg 

ásamt frumlegu samstarfi við auglýsendur svo sem að semja við bílaleigur um að forstilla 

útvarpstæki í bílum á rásina svo að hún fari ekki framhjá neinum. Auk þess er vert að 

kanna möguleika þess að hópferðabílar, söluskálar og aðrir staðir þar sem ferðamenn er 

að finna, láti stöðina hjóma í bakgrunni. 

Fjármögnun. Í upphafi er þörf á fjárfestingu sem nemur 15 milljónum króna. Þessa 

fjár verður að hluta til aflað hjá fjárfestum sem hafa trú á verkefninu. Fyrirtækjum sem 

hafa hagsmuni af því að ná til ferðamanna með markaðsefni og upplýsingar eins og 

brottfaratíma áætlunarflugs, verður einnig boðið að gerast meðeigendur í 

útvarpsstöðinni. Fyrir fjárfestingu sína verður þeim boðið hlutafé og langtíma samningur 

um aðgang að auglýsingatíma á broti af markaðsvirði.  

Tekjur fyrirtækisins til lengri tíma verða því byggðar á auglýsingasölu til fjölda smárra 

auglýsenda og stærri aðila sem styrkja fasta dagskrárliði, eins og alþekkt er á markaði. 

Hlustun og markaðsþekju, sem eru fosendur verðlaggningar, er þó ekki hægt að byggja 

upp á einni nóttu. Sökum mikillar aðgreiningar í máli og efnistökum er þó rétt  að gera 

ráð fyrir hraðari og sterkari innkomu en ef um hefðbundna útvarpsstöð væri að ræða og 

vegna þess að ekki er þörf á atferlisbreytingu af hálfu hlustenda, sem hafa enga fyrri 

tryggð við aðila á markaði, heldur byggja vals sitt á því hvaða dagskrá þeir skilja og 

höfðar til þeirra. 

Staðan í dag. Fyrirtækið hefur ekki verið stofnað, ekkert vörumerki er skrásett og 

ekki hefur verið sótt um útsendingartíðni né samið um kaup á tæknibúnaði. Stofnun 

fyrirtækisinns og grunnfjármögnun hefur hinnsvegar verið undirbúin og nafnið, 
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vörumerkið og kallmerkið Radio Iceland er laust til skráningar. Allar skráningar hafa 

verið undirbúnar, leitað hefur verið tilboða í tæknibúnað til upptöku og útsendingar 

ásamt gagnaflutningum og leigu á möstrum og í kjölfar ákvörðunar um framkvæmd, 

fjármögnungar og stofnunar yrði hægt að hrinda í framkvæmd umsóknum, skráningum, 

öflun húsnæðis, sendingar pöntunar fyrir þeim útbúnaði sem nauðsynlegur er og hefja 

markaðsvinnu og dagskrárgerð af fullu kappi.  
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4 Afurðir 

Radio Iceland framleiðir útvarpsefni og miðlar því til hlustenda með FM útsendingum og 

á stafrænu formi gegnum vefsíðu. Þetta er kjarnastarfsemi fyrirtækisins sem líta ber á 

bæði sem vöru og þjónustu. Útvarpsrekstur virðist við fyrstu sýn vera þjónusta, þar sem 

afurðin er ekki áþreyfanleg, ekki er hlaupið að því að geyma hana á lager, hún verður til 

við verknað og ,neysla fer fram við afhendingu‘ ef svo má að orði komast. Eitt af 

séreinkennum Radio Iceland verður stöðug viðleitni til brjótast út fyrir þessi mörk og 

auka hagkvæmni í rekstri með vöru-væðingu útvarpsdagskrár.  Nánari lýsingu á því er að 

finna í kafla 7 sem fjallar um viðskiptalíkanið. Vefsíða fyrirtækisinns er eigi síður 

mikilvæg þar sem greinilegar breytingar eru á útvarpshlustun og tækni í átt að netinu. 

Þar liggja líka mörg tækifæri fyrir sérstæða þjónustu sem Radio Iceland getur boðið, 

fram yfir hefðbundinn útvarpsrekstur. Að lokum þarf öll starfsemi fyrirtækisinns og 

vörueinkenni að miðast við þann veruleika að markhópar þess eru tveir, annarsvegar 

hlustendur/vefgestir og hinsvegar auglýsendur.  

4.1 Útvarpsdagskrá 

Megin einkenni Radio Iceland er dagskrá á ensku. Enska er ekki bara ríkjandi alþjóðamál 

í okkar heimshluta heldur annaðhvort móðurmál eða önnur tunga flestra þeirra erlendu 

gesta sem sækja Ísland heim. Auk þess hafa lang flestir Íslendingar mjög góðan skilning á 

mæltri ensku, þannig að tungumálið útilokar sem fæsta hlustendur. Þar sem ætlunin er 

að höfða til sem flestra erlendra ferðamanna, er einnig gert ráð fyrir tilraunum með 

styttri innslög á öðrum tungumálum svo sem spænsku, frönsku, þýsku, pólsku, japönsku 

og kínversku. Nauðsynlegt er þó að halda innslögum á framandi málum í lágmarki til að 

fæla ekki aðra hlustendur frá, sem einmitt stilla inn vegna þess að málið er kunnuglegt. 

Með sömu rökum má því ætla að framandi mál séu fráhrindandi. 

4.1.1 Dagskrárstefna 

Mótun dagskrárstefnu má líkja við vöruþróun. Þar sem hér er ekki á ferðinni 

byltingarkennd ný tækni heldur ný framsetning þjónustu sem notendur þekkja vel, er 

nauðsynlegt að ganga út frá þörfum þeirra og óskum frá upphafi og viðhalda þeirri 
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markaðshneigð í áframhaldandi dagskrárstefnu og starfsemi fyrirtækisins.  Til að gera 

sér grein fyrir vilja og áhuga væntanlegra viðskiptavina er notkun rýnihóps gagnlegt 

hjálpartæki við vöruþróun. Lagt er upp með tiltekna vöru eða einkennandi eiginleika og 

hún borin undir hóp sem telja má að samsvari væntanlegum viðskiptavinum, áhugi 

þeirra er síðan mældur og athugasemdir nýttar til að gera vöruna sem 

eftirsóknarverðasta.  

Hverskonar dagskrá hafa erlendir gestir áhuga á?  Upplýsingum um það hefur verið 

safnað af höfuni með óformlegum viðtölum við ferðamenn frá árinu 2010, auk beinna 

spurninga í tengslum við könnun um útvarpshlustun. (Nánari umfjöllun um könnun á 

útvarpshlustun meðal ferðamanna er að finna í  kafla 7.2.1.) Eftirfarandi meginþættir 

eru byggðir á algengustu svörum og óskum ferðamanna: 

� Nýjar og lifandi upplýsingar um yfirstandandi atburði og viðburði, veður og 
færð á vegum, fréttir af flugi og annaði efni í beinni útsendingu. 

� Fræðsluefni (sem geta verið styrktir dagskrárliðir/auglýsingar) um áfangastaði 
eins og sveitarfélög, þjóðgarða, útivistarsvæði, söfn og reglulega viðburði. 
Einnig má flytja það sem erlendis nefnist almannaheilla/þjónustu-tilkynningar 
(e.public service announcements) um umgengni við náttúru, akstur á 
malarvegum, ráðleggingar varðandi útivist o.s.fr. 

� Tónlist er stór hluti af menningarupplifun ferðamanna. Íslensk tónlist er 
útflutningsvara og markviss kynning á henni (flutningur og umfjöllun) fyrir 
ferðamönnum sem hér eru staddir er eftirsóknarverð af hálfu hlustenda og 
þeirra aðila sem hagsmuni hafa af gerð og sölu tónlistar. 

 

Lifandi dagskrá eru útvarpsþættir og innslög sem ekki eru aðgengilegir á sama hátt  

annarstaðar. Þetta eru lesnar veðurfréttir á ensku sem fólk getur gengið að vísum (án 

internet tengingar) á hverri klukkustund, ásamt tilkynningum um færð á vegum og aðrar 

viðvaranir ef við á. Með framförum sem orðið hafa á talgervlum sem lesa texta á 

raunverulegann hátt má gera þessa dagskrá sjálfvirka, a.m.k. á nóttunni þegar 

hlustendur eru færri, og komast þannig hjá þörf á viðveru starfsmanns til að lesa 

dagskránna. Einnig má flytja brottfaratilkynningar og aðrar upplýsingar sem 
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31% Lifandi 
dagskrá

3% Auglýsingar

30% Endurfluttir 
þættir

3% Auglýsingar

30% Tónlist

3% Auglýsingar

hlutaðeigandi flugfélag hefur áhuga á að koma á framfæri.6 Lifandi dagskrá innifelur 

einnig morgunþætti og eftirmiðdagsþætti í  höndum fastra starfsmanna, sem og 

sérstaka umfjöllun um viðburði (t.d. Iceland Airwaves, Reykjavík Fashion Week, EVE 

Fanfest, verslunarmmanhelgi o.fl.) og aðstæður (t.d. eldgos, hlaup, óveður, slys o.fl.).  

Fræðsluþættir og endurflytjanlegt efni er lykill að vandaðri, en til langs tíma ódýrri  

dagskrá. Þessir þættir verða unnir af starfsmönnum Radio Iceland, eða verktökum sem 

gefinn verður kostur á að koma með uppástungur um efni, sækja svo um samning og lán 

á búnaði til þáttagerðar, sem er svo skilað ásamt þætti á hljóðskrá, gegn greiðslu. Eftir 

það hefur Radio Iceland rétt til ótakmarkaðs flutnings á þættinum. Slíkir þættir þurfa að 

vera áhugaverðir en þó auðskildir og hafa jafnframt ákveðið skemmtanagildi.  

 

 

Mynd 1. Fyrirhuguð skipting dagskrárefnis 

Íslensk tónlist, ásamt umfjöllun um hana er annar vettvangur þar sem tækifæri liggur 

til mörkunar sérstöðu. Engin útvarpsstöð á Íslandi spilar eingöngu íslenska tónlist. Slík 

                                                      

6
 Hvort slíkir dagskrárliðir teljist auglýsingar eða styrktir dagskrárliðir er sennilega háð úrskurði 

Fjölmiðlanefndar, en meginreglan er sú að í styrktum dagskrárliðum  megi nefna auglýsanda og vöru, en í 

dagskrárliðnum megi ekki felast efnisleg hvatning um viðskipti. 
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tónlistarstefna hefur engin áhrif á stefgjöld sem greidd eru til STEF og SFH7, en eru að 

mati umsagnaraðila  líkleg til að afla stöðinni styrktaraðila. (Munnleg heimild: Óttar Felix 

Hauksson, 5.4.2012) Samstarf við ÚTÓN, Útflutningsskrifstofu íslenskrar tónlistar, um 

niðurgreiðslu á STEF og SFH gjöldum gegn ýtarlegri umfjöllun og kynningu á íslenskri 

tónlist kemur þar til greina að hálfu Radio Iceland. Ekki var talið skynsamlegt að kanna 

áhuga fyrir slíku samstarfi á frumstigi þessarar fýsileikakönnunar sökum varnarleysis 

viðskiptahugmyndarinnar gegn samkeppni.  Spilun á íslenskri tónlist eingöngu, er 

nokkuð áhættusöm dagskrárstefna þar sem útlendingum kann að leiðast hún til lengdar. 

Viðbrögð verða því metin þegar reynsla hefur fengist, með könnunum og rýnihópum og 

dagskrá endurskoðuð eftir þörfum.  

Fjölmiðlanefnd gerir kröfu um að tilkynningarskyldir fjölmiðlar skilgreini og gefi upp 

ritstjórnarstefnu sína. (Fjölmiðlanefnd. 2011) Eftirfarandi er fyrirhuguð lýsing 

ritstjórnarstefnu Radio Iceland og radio-iceland.com:  

Markmið dagskrárgerðar skal vera að höfða til ferðamanna, setja sig í spor þeirra, 

svara spurningum og veita þeim þær upplýsingar sem gera dvöl þeirra hér á landi 

ánægjulegri og öruggari. Ásamt því er leitast vð að fylgjast með atburðum líðandi 

stundar og flytja fréttir af þeim. Radio Iceland flytur eingöngu íslenska tónlist. 

Undirliggjandi markmið skal vera að þjóna auglýsendum með „auglýsendavænni“ 

dagskrá. Flestir ferðamenn hafa þegar skipulagt dvöl sína í grófum dráttum við komuna 

til landsinns, en hafa töluvert svigrúm til að fylla upp í dagskrá sína og ferðatöskur, og 

gefst fyrirtækjum kostur á að auka við og stýra kaupum á þeirri vöru og þjónustu með 

auglýsingum. Með því að tala beint til ferðamanna um útvarp má einnig styðja 

sameiginleg markmið ferðaþjónustunnar í heild, eins og varfærni, bætta umgengni og 

jafnara álag á ferðamannastaði. Saman ættu þessi áhrif að bæta upplifun ferðamanna af 

landinu sem vonandi skilar sér í fleiri og endurteknum heimsóknum. Dagskrá skal að 

lokum  vera þess eðlis að Íslendingar sem skilja ensku geta þar gengið að föstum liðum 

                                                      

7
 Stefgjöld eru föst, hvort sem um er að ræða íslenska eða erlenda tónlist, eins og nánar er fjallað um í 

kafla 11 um reglur og skilyrði. 
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fyrir upplýsingar eða bara smekk fyrir fersku, tímabæru og öðruvísi útvarpsefni, geti 

einnig haft gagn og gaman af.8  

4.1.2 Dagskrárgerð: 

Radio Iceland þarf að byggja á sveigjanlegri dagskrárgerð sem þrýfst á síbreytilegum 

aðstæðum, atburðum og umhverfi, og vera þannig kvikur og gagnvirkur miðill. Bæði sem 

rekstrareining og fjölmiðill þarf fyrirtækið að vera markaðsmiðað til að skapa og 

viðhalda sérstöðu, og auglýsenda sem leita eftir miðaðri miðlun markaðsefnis til 

ferðamanna.  

Hér kemur að vöruvæðingu þeirrar þjónustu sem útvarpsrekstur alla jafna er.  Sá 

eiginleiki hlustendahópsinns að hverfa af landi brott eftir að meðaltali 10 daga 

(Ferðamálastofa, 2011) býður upp á endurnýtingu eldra efnis, án þess að hlustendur 

verði áþreyfanlega varir við. Þetta auðveldar þá dagskrárstefnu að senda út vandaða 

umfjöllun um áfangastaði og málefni sem breytast ekki ört. Sambærilegar starfsaðferðir 

er að finna hjá aðilum sem eru leiðandi í fréttaflutningi eins og BBC World Service 

(Bretlandi), heimildaþáttagerð eins og PBS Radio (USA) og tónlistarumfjöllun eins og 

XFM (London), sem allar endurflytja ,flaggskips-þætti‘ þrisvar sinnum á sólarhring og 

endurtaka flutninginn gjarnan mánuði eftir upphaflega útsendingu. Notkun slíkra 

endurleikinna þátta úr safni gerir stöðinni kleift að draga saman starfsemi utan 

háannatíma sumarsinns án þess að hlustendur upplifi minni gæði í hlutfalli við minni 

framleiðslukostnað. Vert er að kanna möguleika á nýtingu erlends dagskrárefnis sem 

selt er til útvarpsstöðva út um allan heim (e.syndicated radio). Afar varlega þarf þó að 

fara með þann valkost til að erlent efni verði ekki einkenni dagskránnar. 

Það er þekkt staðreynd að tónlistarflutningur þjónar einnig sem hentugt 

neyðarúrræði til að fylla upp í tíma sem upphaflega var ætlaður dagskrárefni sem 

einhverra hluta vegna misfórst. (Viðtal: Guðrún Björk Bjarnadóttir. 2.4.2012) Þó er gert 

ráð fyrir að dagskrártími að nóttu til, fari að hluta í auglýsingar til að heildar flutningstími 

                                                      

8
 Lista yfir áætlaða dagskrárliði er að finna í viðauka. 
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tónlistar í hlutfalli af dagskrá fari ekki yfir viðmiðunarmörk sem upphæð greiddra 

stefgjalda fer eftir.9  

4.1.3 Tæknileg framkvæmd: 

Kjarnastarfsemi útvarpsstöðvarinnar er framleiðsla á efninu, sem senda skal út á FM 

tíðni frá Reykjavík. Frá hljóðveri er efni sent til útsendingar í gegnum möstur 

(annaðhvort leigt eða á sama stað og stúdíó) sem hvert um sig hefur tiltekið drægi, eftir 

styrk og staðsetningu. Tæknileg framkvæmd rekstrarins skiptist í þrjá hluta. (1) 

Undirbúningur og framleiðsla efnis, (2) upptaka og flutningur í hljóðveri og (3) 

útsending.  

Þegar hefur verið fjallað um stefnumótun hvað varðar efnislegan undirbúning og 

framleiðslu. Framkvæmd slíkrar stefnu er þó að miklu leyti undir því fólki komið sem 

hefur starfsemina með höndum.  

4.1.3.1 Hljóðver og aðstaða 

Um hljóðver og tæknilegar þarfir flutnings og upptöku er nánar fjallað í kafla 10 um 

rekstrarþarfir. Hvað snertir staðsetningu hljóðvers og bækistöðvar fyrirtækisinns er 

stefnt að því að aðsetrið auki á nálægð við hlustendur með lifandi og fjölbreyttri dagskrá 

frá hljóðveri, með þáttöku gesta. Þetta þýðir að aðstaða útvarpsstöðvarinnar þarf helst 

að vera á aðgengilegum stað, miðsvæðis í Reykjavík þar sem hægt er að taka á móti 

gestum í hljóðver. Staðsetning hljóðversinns (ekki er nauðsynlegt að önnur starfsemi svo 

sem upptaka og undirbúningur tilbúins efnis, uppihald vefsíðu, auglýsingasala og 

bókhald fari fram á sama stað) gæti þannig verið eftirsóknarverð viðbót við starfsemi 

annarra fyrirtækja. Til skoðunar um slíkt samstarf er Kex hostel, (hótel, farfuglagisting, 

kaffihús, bar og tónleikarými í 101 Reykjavík) þar sem útvarpsstöðin KEXP frá Seattle í 

Washington fylki, Bandaríkjunum, hafði aðstöðu og sendi út dagskrá til Bandaríkjanna í 

tengslum við Iceland Airwaves hátíðina 2011. Sú reynsla bendir til þess að sá kostur sé 

ekki bara tæknilega mögulegur heldur væri gagnkvæmur hagur af slíku fyrirkomulagi. 

                                                      

9
 Sjá útskýringu á stef-gjöldum og kostnaði við flutning tónlistar í kafla 12 um lög, reglur og skilyrði. 



 

34 

Forsvarsmenn Kex hostel hafa sýnt þeirri hugmynd áhuga að hýsa varanlegan rekstur 

Radio Iceland, taka þátt í dagksrárgerð með margvíslegum viðburðum sem þar fara fram 

og jafnvel vera hluthafar í rekstrinum frá upphafi. Nánar verður fjallað um tæknilegar 

kröfur í tengslum við hljóðver og upptöku í kalfa 9 um rekstrarþarfir og um aðkomu 

hluthafa er fjallað í kalfa 10. um fjármögnun. 

4.1.3.2 Valkostir í útsendingu 

Þegar kemur að FM útsendingum eru þrír kostir í boði. Sá fyrsti er að leigja útsendingu 

frá þeim aðilum sem þegar eiga senda og bjóða þá þjónustu: Vodafone hf. eða Mílu hf. 

Þetta þýðir að frá hljóðveri er hljóðmerki sent um netkapal til útsendingaraðila sem 

beinir því til senda í möstrum sem koma útsendingunni á framfæri. Þetta er dýrasti 

kosturinn, en jafnframt sá sem 365 Miðlar og Ríkisútvarpið kjósa, í samstarfi við 

Vodafone (365 Miðlar) og Mílu (Ríkisútvarpið). (Viðmælendandi 1, munnleg heimild 

20.apríl 2012 og viðmælandi 2 24.apríl 2012) Kostir þessa fyrirkomulags eru þeir að 

útsendingaraðilar sjá um allan rekstur senda ásamt viðhaldi og endurnýjun búnaðar. 

Ókosturinn er hátt verð slíkrar þjónustu, sem almennt er ekki þess virði nema útsending 

sé afar viðamikil, á mörgum tíðnum, með mörg sendimöstur. Upphafsverð á slíkri 

þjónustu getur numið allt að helmingi kaupverðs þess búnaðar sem notast er við, auk 

mánaðarlegra greiðslna fyrir áframhaldandi þjónustu, gagnaflutning til senda, pláss í 

möstrum, afnot af mögnurum, straumbreytum, hjóðmerkis-magnara og öðrum búnaði. 

(Viðmælandi 2, munnleg heimild, 24.apríl 2012) 

Annar kosturinn er að kaupa eigin FM sendi og koma honum fyrir á þaki þeirrar 

byggingar sem hýsir hljóðverið. Þetta er ódýrasti kosturinn þar sem ekki er greitt fyrir 

gagnaflutning út úr húsi,  kostnað við leigu á mastri og hýsingu fyrir tilheyrandi búnað. Á 

þessu fyrirkomulagi er þó sá stóri galli að útsendingarskilyrði eru yfirleitt afar slæm og  

drægið mjög takmarkað þar sem staðsetning mastursinns er ekki eins og best væri á 

kosið. Þessi galli útilokar þennan valkost fyrir starfsemi Radio Iceland. 

 Síðasti valkosturinn er að mati sérfræðinga hentugastur. (Viðmælendandi 1, 20.apríl 

2012, viðmælandi 2, 24.apríl, 2012,  Jón Steinar Jónsson, 19.apríl, 2012) Hann felur í sér 

kaup á öflugum sendi (2Kw, kostnaður: 2-3 milljóir kr.) sem komið er fyrir í leigðu plássi í 
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mastri sem er á ákjósanlegum stað á höfuðborgarsvæðinu (t.d. Vatnsendahæð) og 

hýsingaskúr. Þannig er hægt að hefja rekstur með móttökusvæði sem nær til sem flestra 

með sem fæstum sendum og lægstum kostnaði, en fjölga þeim með kaupum á fleirri 

sendum í leigðum plássum í möstrum, eftir því sem umsvif aukast. Það liggur í augum 

uppi að flestir ferðamenn eru staddir á höfuðborgarsvæðinu og Reykjanesi, og í upphafi 

verða útsendingar að nást á þessu svæði. Markmiðið er að með tímanum náist stöðin í 

helstu byggðum og á þjóðvegum landsinns á sömu tíðni, en hafa verður þó í huga að 

hagkvæmast er að senda út í nágrenni þéttbýliskjarna en sífellt verður dýrara og erfiðara 

að ná til síðustu dreifðu hlustendanna.   

4.2 Vefsíða 

Öll fyrirtæki sem vilja ná til viðskiptavina og hagsmunaaðila verða að hafa vefsíðu. En í 

tilviki Radio Iceland er vefsíðan önnur þungamiðja starfsemi fyrirtækisinns. Vefsíðan 

verður fyrsta vara fyrirtækisinns. Þar sem ekki er þörf á flókinni skráningu, 

leyfisveitingum eða miklum sokknum kostnaði. Vefsíðan er ætluð sem sjálfstæð og 

sjálfbær rekstrareining sem miðlar útvarpsefninu beint, og eldra efni með hlaðvarpi (e. 

podcast), ásamt því að vera vettvangur fyrir sjálfstæðar greinar, myndbirtingar og annað 

efni. Vefsíðan www.radio-iceland.com er einnig fyrsti raunverulega tekjuskapandi 

vettvangur Radio Iceland verkefnisinns, en á henni má birta auglýsngar, óháð opinberri 

skráningu eða leyfisveitingu. Þegar rekstur hefst og fjárhagur leyfir er ætlunin að skrá 

einnig www.radio-iceland.is, www.radioiceland.is, www.radio-icalnd.net og kaupa 

vefsetrið www.radioiceland.com af núverandi eiganda sem upphaflega skráði það í þeim 

tilgangi að selja í framtíðinni til raunverulegs hagsmunahafa.10 

4.2.1 Efni vefsíðu 

Vefsíðan þjónar sem einskonar vettvangur frumkönnunar og gefur nasaþefin af því 

tækifæri sem einkaaðili gæti haft á því að hasla sér völl á sviði upplýsingamiðlunar til 

                                                      

10
 Samanber tilboð sem barst frá þeim aðila, um kaup á vefslóðinni. Upphæðin sem óskað var eftir var 

óveruleg. 
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ferðamanna. Hvort sem nokkuð efni er að finna á slóðinni eða ekki, veitir skráning 

nafnsins eiganda tækifæri til að mæla eftirspurnina eftir síðunni út frá slóðinni einni. 

Fullgerð mun vefsíðan vera á ensku og með tímanum fleiri tungumálum og hafa í 

grunninn sömu ritstjórnarstefnu og útvarpsstöðin. Hún mun í fyrstu innihalda safn 

tengla á flugfélög, bílaleigur, gististaði og stutta umfjöllun um þessa aðila, svipaða og 

þær upplýsingar sem annars er að finna í bæklingum sem ferðamenn geta nálgast á 

flugvöllum og hótelum. Einnig verður byggð upp umfjöllun um ferðamannastaði og 

fyrirtæki af sem fjölbreyttustu tagi. Einnig er kjörið að bjóða upp á framlög notenda, 

með þeirra umfjöllun og jafnvel einkunnagjöf, um áfangastaði og annað efni sem fjallað 

er um á síðunni. Slíkt notendaknúið efni er til þess fallið að halda síðunni lifandi, 

gagnlegri og áberandi, þó samkeppni við aðrar vefsíður af því tagi sé töluverð. Með 

tímanum mun svo byggjast upp safn efnis sem til verður í tengslum við 

útvarpsdagskránna. 

4.2.2 Markaðsetnig og sala í tengslum við vefsíðu 

Með réttu samspili efnis, tengla, og ytri umfjöllunar og tilvísunar til síðunnar ætti að 

vera hægt að komast ofarlega í leitarniðurstöður og fá þannig umferð um síðuna frá 

fólki sem er einfaldlega að vafra um netið eða nota leitarvélar við að undirbúa ferð, 

hugsanlega ferð eða millilendingu. Slík leitarvélabestun (e. search engine optimization) 

krefst þekkingar og reynslu af hálfu vefforritara, nokkuð sem undirbúningsteymi Radio 

Iceland hefur yfir að ráða. Einnig er mikilvægt að gera síðuna snjallsíma-væna því það er 

stór og ört stækkandi markhópur. Sérstaklega má ætla að að snjallsíma aðgengi sé 

mikilvægt fyrir þann markhóp sem Radio Iceland sækist eftir, þar sem margir eru á 

netinu í símanum á ferðalögum og t.d. að bíða á flugvöllum, en hafa ef til vill ekki 

fartövlu í gangi.  

Með því að draga að vefsíðunni umferð fólks sem er að undirbúa ferðir til Íslands er 

hægt að ná auglýsingatekjum á mjög markvissan hátt.  Síða af þessu tagi, með skýran 

tilgang er kjörin fyrir auglýsingaborða frá þeim fyrirtækjum sem umjöllun er um á 

síðunni og gestir eru komnir til að fræðast um. Einnig er mikilvægt að byggja á þeirri 
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staðreynd að eitt af því fáa sem fólk virkilega borgar fyrir á internetinu er flug, 

hótelgisting og bílaleigubílar. Þetta er þjónusta sem viðskiptavinir vilja bóka áður en þeir 

koma á staðinn, og gera það í gegnum internetið. Mörg fyrirtæki bjóða heimasíðum  að 

birta auglýsingaborða og greiða svo söluþóknun í hlutfalli af greiddri uppæð, til 

heimasíðu sem leiðir gesti til viðskipta. (MetGlobal inc.) Auglýsingaborðar geta 

annarsvegar verið seldir beint af Radio Iceland til kaupenda en mestur hluti auglýsinga á 

vefnum fara í gegnum auglýsingamiðlanir, svo sem Google Ads, sem fylgjast með 

notendum, leitarorðum þeirra, hvað þeir smella á, hversu lengi þeir dvelja á hverri síðu 

og jafnvel hvaða texta þeir lesa og nýta þessar upplýsingar svo til að koma fyrir 

auglýsingum sem metnar eru áhugaverðar fyrir notandann, á fyrirfram ákveðnum 

auglýsingaplássum sem www.radio-iceland.com úthlutar Google Ads. Tekjur af þessum 

auglýsingum fara svo inn á reikning fyrirtækisinns hjá Google Ads.  

Með birtingu vefauglýsinga má fjölþætta tekjustofna Radio, og sækja á þann markað 

sem staðbundnar útvarpsauglýsingar á Íslandi ná ekki til; þess hóps sem þegar hefur 

keypt eða bókað flug, gistingu og bílaleigubíl áður en hann steig fæti á landið.  

4.2.3 Hönnun, forritun og tæknilegar kröfur 

Vönduð vefsíða krefst fyrst og fremst færs starfsfólks, þar sem tæknilegar kröfur til 

uppihalds vefsíðna hafa þróast mikið á síðustu árum. Fær vefforritari er í 

undirbúningshóp Radio Iceland sem hefur unnið að uppsetningu www.radio-

iceland.com og gert ráðstafanir fyrir hýsingu hennar. Liðinn er sá tími er nauðsynlegt var 

að eiga og reka sinn eiginn vefþjón sem hýsir vefsíður og umferð um þær, halda honum 

gangandi og öruggum fyrir árásum. Nú eru vefsíður almennt hýstar af stórum 

þjónustuaðilum sem reka gagnaver og veita notendum aðgang að efni sínu, óháð 

staðsetningu sjálfra netþjónanna. Þetta fyrirkomulag er bæði ódýrara og öruggara, með 

innbyggðum vörnum gegn innbrotum, umferðarþunga eða skipulögðum 

umferðarþungaárásum á vefsíður, sem gátu lokað og eytt vefsíðum sem hýstar voru á 

eigin netþjónum fyrirtækja og einstaklinga, auk þess að umferðin olli ófyrirséðum 
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kostnaði frá netþjónustufyrirtækjum. Því er það eðlilegur valkostur að ,,úthýsa“ hýsingu 

vefsíðu fyrirtækisins. 
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5 Markaðsumhverfi 

Markaður fyrirtækisinns er tvískiptur. Annarsvegar eru hlustendur og hinsvegar 

auglýsendur. Nauðsynlegt er að höfða jöfnum höndum til beggja hópa þar sem 

forsendur rekstrar Radio Iceland eru háðar báðum hópum. Eftirfarandi er greining á 

markaðsumhverfi útvarpsstöðvarinnar og vefsíðunnar. 

5.1 Notendur vefsíðunnar 

Fyrsta starfsemi fyrirtækisins felst í að koma á fót vefsíðu eins og þegar hefur verið lýst, 

og birta efni og auglýsingar. Markhópur hennar er allir þeir sem leita að upplýsingum er 

varða ferðalög, áfangastaði, aðstæður, viðburði og margt fleira á Íslandi. Þessi hópur 

telur auk Íslendinga, erlenda ferðamenn sem koma hingað, auk þeirra sem eru 

áhugasamir en láta ef til vill ekki verða af ferð sinni. Með því að safna öllum 

upplýsingum eða tenglum, sem þetta fólk gæti haft áhuga á í tengslum við ferð sína, á 

einn stað er hugsanlegt að fleiri láti verða af ferð hingað til lands. Ómögulegt er að slá 

tölu á þann hóp sem kannar möguleikann á slíkri ferð, þó af henni verði ekki, en líklegt 

má telja að þeir séu mun fleiri en hingað koma á endanum, og skipti jafnvel milljónum. 

Þetta er markhópur vefsíðunnar. Þegar ferðamenn eru komnir hingað til lands halda 

þeir vonandi áfram að njóta góðs af vefsíðunni þó erfiðara verði fyrir þá að hafa aðgang 

að vefnum til að leita upplýsinga þegar á þarf að halda. Þá tekur útvarpsstöðin Radio 

Iceland við, með stöðugri miðlun efnis og auglýsinga sem höfða til ferðamanna, 

samkvæmt dagskrárlýsingu sem finna má í fjórða kafla þessarar viðskiptaáætlunar.  

Google AdWords (https://adwords.google.com) er tól sem er hluti af 

vefauglýsingalausnum Google fyrirtækisinns og metur og spáir fjölda leita að orðum og 

frösum í leitarvél sinni, miðað við meðaltal síðustu 12 mánaða. Til dæmis er áætlað að 

tæplega 50.000 mismunandi mánaðarlegar leitir séu gerðar að orðunum „Iceland 

travel“, 18.100 leitir að „Iceland tourist“, 2.400 leitir að ,,Iceland radio“ og 33.100 að 

,,Iceland flight“.  Þessar tölur ná ekki til annarra leitarvéla en samkvæmt mælingum 

vefsíðunnar www.netmarketshare.com hefur leitarvél Google haft tæplega  80% 

markaðshlutdeild um langt skeið. 
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5.1.1 Samkeppni vefsíðunnar 

Þónokkrar vefsíður eru sérhannaðar sem yfirlitssíður yfir áfangastaði, viðburði, vöru og 

þjónustu fyrir ferðamenn. Fremstar í flokki fara www.visiticeland.com og systursíðurnar 

www.iceland.is, www.visitreykjavik.is og aðrar síður tileinkaðar landshlutum, sem haldið 

er úti af Íslandsstofu. Þessar vefsíður eru afar vandaðar og veita gott yfirlit og góða 

leiðsögn um það sem í boði er á þeirra tilteknu sviðum. Einnig eru nokkrar einkareknar, 

íslenskar síður svo sem http://www.exploreiceland.is/ og http://www.enjoyiceland.is/. 

Þær bjóða nokkuð almennar upplýsingar og tengla á aðrar síður, án eigin efnis, en eru 

vel gerðar og þægilegar í notkun. Stærri aðilar á markaðnum eru þó erlendar síður með 

upplýsingum um mörg lönd. Þær stærstu eru: 

 http://www.lonelyplanet.com/iceland 

http://wikitravel.org/en/Iceland 

http://www.worldtravelguide.net/iceland 

http://www.tripadvisor.com/Tourism-g189952-Iceland-Vacations.html 

http://www.virtualtourist.com/travel/Europe/Iceland/TravelGuide-Iceland.html    

Kostir þessara vefsíðna eru góð hönnun, miklar upplýsingar og traustvekjandi 

athugasemdir og endurgjafir frá notendum um þær upplýsingar sem koma þar fram um 

efni þeirra. Gallar þeirra felast helst í gömlum upplýsingum og fjarlægð við efnið. 

5.2 Hlustendur: Markhópurinn ferðamenn 

Upplýsingar um fjölda erlendra gesta eru fáanlegar frá Ferðamálastofu Íslands og 

byggjast á tölum um brottfarir erlendra farþega um flugvelli og hafnir. Samkvæmt 

nýjustu tölum sem fáanlegar voru í mars 2012, voru erlendir farþegar sem hingað komu  

árið 2011 í heild um 565.000 en þar af um 66.000 með skemtiferðaskipum. 

(Ferðaamálastofa, 2012) Ólíklegt verður þó að teljast að þeir ferðamenn sem hingað 

koma með skemtiferðaskipum, og ferðast gjarnan aðeins um landið í rútum, muni hlusta 

á Radio Iceland. Samkvæmt upplýsingum frá Isavia (Sumaráætlun 2012, miðað við 

nýjustu upplýsingar þann 1.5.2012) hafa hafa 17 flugfélög í farþegaflugi, staðfest komu 

sína til Íslands á komandi sumri, og er því útlit fyrir aukningu frá árinu 2011. 
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Mynd 2 Heildarkomufjöldi erlendra gesta um millilandaflugvelli og hafnir. Heimild: Hagstofa Íslands 

 

Mynd 3 Árstíðarsveiflur í samanlögðum brottfararfjölda um Keflavíkurflugvöll. Hagstofan, 2012 

Dreifing erlendra gesta er verulega árstíðarbundin, með mikilli uppsveiflu yfir 

sumartímann, en það er nokkuð sem er yfirlýst markmið Íslandsstofu og Samtaka 

ferðaþjónustunnar að vinna gegn. Ætla má að með markaðsetningu og bættri 
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upplýsingamiðlun til ferðamanna með áherslu á ónýtta möguleika á öðrum árstímum, 

megi draga úr þessum áhrifum og auka eftirspurn yfir vetrartímann. Þessar sveiflur 

snerta rekstur Radio Iceland með breytingum á stærð vænts hlustendahóps. 

Athyglisvert er að miðað við tölur yfir umferð um Leifstöð eru árstíðarbundnar sveiflur í 

komu ferðamanna frá Bandaríkjunum, Kanda og Bretlandi, minni en sveiflur í komum 

ferðamanna frá Norðurlöndunum og meginlandi Evrópu. Með öðrum orðum er  

árstíðardreifing helsta hlustendahóps Radio Iceland jafnari, en annarra ferðamanna. 

 

 

Mynd 4  Brottfarir um Keflavíkurflugvöll eftir mörkuðum. Greinilegt er að árstíðarsveiflur eru minni í     
komum ferðamanna frá enskumælandi löndum. Heimild: Ferðamálastofa 2012. 

Í úttekt Hagstofu Íslands á ferðamálum, samgöngum og upplýsingatækni sem birt var í 

Hagtíðindum frá 15. desember 2011 kom fram að heildarneysla í ferðaþjónustu 

innanlands árið 2009 (miðað við ferðaþjónusutreiknnga fyrir það ár) nam 184 

milljörðum króna, eða 15% af vergri þjóðarframleiðslu, þar af má rekja 54,8% til 

erlendra ferðamanna en þessar tölur taka ekki með erlenda fargjaldasölu flugfélaganna 

sem metnar voru á 46 milljarða.  Mat  Ferðamálastofu á innlendri neyslu erlendra 

ferðamanna árið 2011 (ekki byggt á endanlegum reikningum) hljóðaði upp á 133 
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milljarða króna. (Ferðamálastofa, 2012) Þessar upphæðir undirstrika vægi ferðaþjónustu 

í Íslensku atvinnulífi og gjaldeyrisöflun. 

 

  

Mynd 5  Gjaldeyristekjur af erlendum ferðamönnum í milljónum króna. Heimild: Hagvísar í 
Ferðaþjónustu 2011. Rannsóknarmiðstöð Ferðamála. 

 

5.2.1 Einkenni og samsetning 

Ferðamálastofa gefur árlega út bæklinginn Ferðaþjónusta á Íslandi í tölum. Þar er að 

finna sundurliðun og greiningu á þeim hópi sem hingað kemur, ásamt tölfræðilegum 

upplýsingum um þjónustukaup. Teknar hafa verið saman áhugaverðar tölur yfir þann 

hóp sem hingað kemur. Meðalaldur ferðamanna var milli þrítugs og fertugs, konur voru 

ívið fleiri en karlar og tilgangur ferðarinnar var oftast frí. Meðaldvalarlengd var 10,4 

nætur að sumri en 5,9 að vetri. Flestir ferðast með bílaleigubílum (45%), en litlu færri 

með hópferðabifreiðum (37%) Bandaríkjamenn eru samkvæmt talningum flestir en 

næstir koma Bretar, Þjóðverjar, Norðurlandabúar, aðrir N-Evrópubúar og í vaxandi mæli 

Kínverjar. Af þessari drefingu má ætla að flestir skilji ensku, eða enska sé það mál sem 

líklegast er að höfði til flestra. Algengustu staðirnir sem fólk heimsótti voru Reykjavík 

(94,3%), Suðurland (72%) og Reykjanes (46,6%), (Ferðamálastofa, 2012) og er það 

mikilvæg vísbending um mikilvægustu móttökusvæði Radio Iceland útvarpssendinga.  
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5.2.2 Markaðskönnun meðal ferðamanna 

Könnun um hugsanlega útvarpshlustun meðal ferðamanna í Reykjavík11 leiddi í ljós að 

mikill meirihluti gerir tilraunir til hlustunar á útvarp meðan á dvöl þeirra hér stendur. 

Aðspurðir hvort þáttakendur teldu líklegt að þeir myndu hlusta á útvarpstöð á ensku 

með upplýsingum um staðbundna viðburði, áfangastaði, veður, flug-upplýsingar og 

annað  ferðamannatengt efni, ef slík stöð væri til, reyndist svörunin eftirfarandi: 47% 

töldu það mjög líklegt, 47% líklegt og 6% ólíklegt. Einnig var spurt um þjóðerni 

ferðamanna og reyndust 9 vera frá Bandaríkjunum, 5 frá Bretlandi, og 1 frá Kanada, 

Austurríki, Lettlandi, Noregi. 14 þátttakendur höfðu því ensku að móðurmáli en aðrir 

reyndust hafa mikinn skilning á ensku. Spurt var um hversu lengi þáttakendur hefðu 

þegar dvalið á Íslandi,  og hvort þátttakendur hefðu skipulagt ferð sína sjálfir, væru hér í 

pakkaferð eða í vinnuferð, og hvaða ferðamáta þeir notuðust mest við.  Enginn þessara 

þátta hafði merkjanleg áhrif á hvort þáttakendur teldu það líklegt að þeir myndu hlusta 

á stöðina. Þeir sem höfðu ekki ensku að móðurmáli voru jafn líklegir til að hafa áhuga á 

útvarpsefni á ensku, en þegar spurt var um á hvaða hátt líklegast væri að þeir myndu 

hlusta á útvarpið, var ,í bílaleigubíl‘, algengasta svarið (82%), ,á hótelherbergi‘ (70%) það 

næst líklegasta og ,í snjallsíma‘ (17%) það þriðja. Athygli vak að enginn þáttakenda gat 

reiknaði með að notast við ferðaútvarp. Af þessu má dæma að afgerandi jákvætt svar 

við spurningu um hugsanlega hlustun bendi til skýrrar eftirspurnar eftir þeirri dagskrá 

sem kynnt var, og endurspeglar áætlaða dagskrárstefnu Radio Iceland. 

5.2.3 Sérstaða Radio Iceland og tækifæri 

Að undanskildri þeirri könnun sem unnin var fyrir þetta verkefni er engar upplýsingar að 

hafa um hlustun ferðamanna á útvarp. Þó er staðreyndin sú að fleiri hafa útvarp í 

vasanum í dag, innbyggt í farsíma, en nokkru sinni fyrr. Könnun höfundar meðal 

                                                      

11
 Könnunin var unnin af höfundi, dagana 5. – 25. apríl, meðal 30 erlendra ferðamanna og Íslendinga á 

hótelum og í miðbæ Reykjavíkur. Úrtakið var því svokallað hentugleikaúrtak, þar sem valdir voru 

einstaklingar sem líklegir þóttu til að vera ekki búsettir hér á landi. Svarhlutfall var 67% og því e.t.v réttara 

að líta á úrtakið sem rýnihóp. Spurningarnar sem lagðar voru fram má finna í viðauka. 



 

45 

ferðamanna leiddi þó í ljós að enginn gerði ráð fyrir að nota slíkt útvarp. Algengast 

reyndist að fólk geri ráð fyrir útvarpshlustun í bílaleigubíl, og gefur það til kynna 

mikilvægi samstarfs við bílaleigufyrirtæki um forstillingu útvarpstækja í bílum á Radio 

Iceland útvarpsstöðina. Hluti af upplifun á framandi menningu er að hlusta á framandi 

útvarpsefni á langri keyrslu. En framandleikinn rennur fljótt af, og fólk leitar að einhverju 

sem það samsamar sig við, skilur og hefur gagn og gaman af.  Hér kemur sérstaða Radio 

Iceland á markaðnum berlega í ljós. Auk hlustunar í bílum, má nefna útvörp á 

hótelherbergjum sem margir gerðu ráð fyrir að nýta, sem leiðir einnig í ljós tækifæri til 

samstarfs við hótel á því sviði. 

5.3 Markhópurinn auglýsendur 

Hverjir eru hugsanlegir kaupendur að auglýsingum á útvarpsstöð sem ætluð er 

ferðamönnum? Flugfélög sem selja farmiða til Íslands eða tengiflug frá Íslandi hafa að 

öllum líkindum þegar selt ferðamönnum miða úr landi aftur, en þar með er samskiptum 

þeirra við viðskiptavini sína ekki lokið. Fyrir utan ímyndar eflandi auglýsingar, má gera 

ráð fyrir að þau vilji hugsanlega útvarpa fréttum af flugi, seinkunum eða öðrum 

tilkynningum, jafnvel reglulega, á föstum tíma dags. Hótel og gististaðir, eru ef til vill 

einnig búin að selja flestum ferðamönnum þjónustu sína gegnum vefbókanir eða 

pakkaferðir, fyrir komu þeirra til landsinns, en alls ekki í öllum tilvikum, og þá síst smærri 

gististaðir sem ekki hafa samninga við ferðaskrifstofur eða vefbókunarþjónustu. Önnur 

þjónusta svo sem bílaleigur, rútufyrirtæki, leiðsögufyrirtæki, heilsulindir, veitingastaðir, 

hvalaskoðunarfyrirtæki, hestaleigur, söfn o.fl. hafa einnig starfsemi sem nauðsynlegt er 

að kynna fyrir hugsanlegum viðskiptavinum.  

5.4 Könnun meðal markaðsstjóra fyrirtækja í ferðaþjónustu 

Til að meta áhuga væntanlegra auglýsenda var 28 fyrirtækjum í ferðaþjónustu  sendur 

tölvupóstur með beiðni um þáttöku í könnun, með hlekk á spurningakönnun. Svör voru 

aðeins 6 talsinns og því getur könnunin varla talist marktæk, en þær niðurstöður sem 

bárust voru engu að síður áhugaverðar. Aðspurðir hvort ,að því gefnu að 

markaðskönnun meðal erlendra ferðamanna sýni að meirihluti þáttakenda gæti hugsað 
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sér að hlusta daglega á íslenska útvarpstöð sem flytti efni og auglýsingar á ensku, ætlað 

ferðamönnum, hefði þitt fyrirtæki áhuga á að auglýsa á slíkri útvarpsstöð?‘,- svöruðu 4 

að það væri hugsanlegt og  2 að það væri ólíklegt. 3 þátttakenda höfðu áhuga á umtali í 

þáttum og 3 höfðu áhuga á stöðluðum, leiknum eða lesnum auglýsingum. Fyrir 10 

daglegar endurtekningar á 15. sek. langri lesinni auglýsingu, taldi helmingur þáttakenda 

eðlilegt að greiða 25.000 kr. og 50.000 kr., 2 milli 10.000 kr og 25.000 kr,  1 undir 10.000 

kr. og 1 yfir 50.000 kr. Af þessu má e.t.v. ráða að verðlagning auglýsingapakka eins og 

nefndur var í könnuninni skuli vera milli 25.000 kr. og 50.000 kr. en að öðru leita er 

nauðsynlegt að gera stærri og beinskeyttari könnun, með skýrara tilboði um auglýsingar, 

ef draga á trausta ályktun um raunverulega eftirspur auglýsenda. 

5.5 Erlendir auglýsendur 

Með sannanlegum árangri í uppbyggingu hlustendahóps má einnig gera tilraunir til að 

selja erlendum fyrirtækjum auglýsingar. Þetta geta verið erlendir aðilar í 

ferðaþjónustugeiranum, svo sem önnur lönd og áfangastaðir, flugfélög, (hvort sem 

Ísland er meðal áfangastaða þeirra eða ekki) erlendar hótelkeðjur, símafyrirtæki, 

bankar, tryggingafélög, greiðslukortafélög, raftækjaframleiðendur, vefsíður og hvaða 

auglýsendur sem geta haft erindi við hlustendur Radio Iceland. Það verður ekki hlaupið 

að því að afla þessara erlendu auglýsenda, og sjálfsagt þarf að byggja upp nokkuð sterka 

stöðu meðal innlendra auglýsenda áður en hægt verður að sýna fram á virði þess að 

auglýsa fyrir þeim ferðamönnum sem eru staddir á Íslandi, en tilheyra hópi sem gjarnan 

er kenndur við ævintýra og upplifunarferðamennsku og eru alþjóðlegir neytendur.  

5.6 Um útvarpsmarkað 

Útvarpsmarkaðurinn á Íslandi þykir harður sökum fámennis og takmarkaðs fjölda 

auglýsenda og viðskiptavina. (Guðrún Björk Bjarnadóttir, framkvæmdastjóri STEF,  

munnleg heimild, 30.mars,2012) Eins og sjá  má á tölulegri samantekt Hagstofu Íslands á 

rekstrartekjum af útvarpsrekstri hefur varð greinilegur samdráttur í tekjum 

útvarpsstöðva, í kjölfar efnahagshrunsinns haustið 2008, en tekjur fóru aftur að aukast 

árið 2009. 
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Mynd 6 Auglýsingatekjur útvarpsstöðva 1996-2010. Tölur eru byggðar á upplýsingum úr 
ársreikningum. Heimild: Hagstofan  

Nauðsynlegt er frá upphafi að gera ráð fyrir þeim veruleika að rekstur fjölmiðla á 

íslandi er þungur og að sögn heimildamanns (Viðmælaandi 1, munnleg heimild 

20.apríl,2012) með áralanga reynslu af stjórnunarstörfum innan 365 Miðla og RÚV, 

ómögulegur án fjársterks bakhjarls með annan undirliggjandi tilgang með fjárfestingu 

sinni en hagnað af rekstri fjölmiðilsinns sjálfs. Hver sá tilgangur er fer eftir atvikum; 

lögboðin skilda, miðlun tiltekinna skoðanna, hugsjón um frelsi í fjölmiðlun, trúboð o.s.fr. 

Radio Iceland er vissulega á leið í samkeppni um auglýsendur, við þá sem fyrir eru á 

markaðnum en aðal tækifærið felst í því að stækka kökuna í stað þess að ætla sér 

einungis að stela sneiðum. Þetta er hægt með sérhæfingu fyrir aðgreindan og áður 

ónýttan markhóp. Þannig má laða að auglýsendur sem ekki hafa séð ástæðu til  að 

auglýsa í hefðbundnum miðlum hingað til, vegna þess að þeir töldu sig ekki ná til 

væntanlegra viðskiptavina sinna, eða töldu auglýsingar missa marks.  

5.6.1 Samkeppnisgreining 

Í töflu 1 er yfirlit yfir þær útvarpsstöðvar sem keppa á auglýsingamarkaði, og helstu 

samkeppniseinkenni þeirra. (Fjölmiðlanefnd.2012) (Capacent 2012)  
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Tafla 1 Yfirlit útvarpsstöðva á auglýsingamarkaði og samkeppniseinkenni þeirra. 

Eigandi Útvarpsstöð Samkeppniseinkenni 

Ríkisútvarpið Rás 1 Dagskrá: Fréttir, tónlist, þættir með mennigarlegt gildi. 

– Stórt móttökusvæði, margt starfsfólk, samlegðaráhrif 

við Sjónvarpið og Rás 2. - Markhópur: Íslendingar – Að 

mestu Samtengdar auglýsingar við Rás 2 

Ríkisútvarpið Rás 2 

 

Dagskrá: Fréttir, tónlist, dægurmálaþættir. – Stærsta 

móttökusvæði á landinu, margt starfsfólk, 

samlegðaráhrif við Sjónvarpið og Rás 1. – Markhópur: 

Íslandingar. Að mestu samtengdar auglýsingar við Rás1 

365 Miðlar ehf Bylgjan Dagskrá: Tónlist, fréttir og umræðuþættir. - Stærsta 

möttökusvæði einkarekinna stöðva, öflug dagskrárgerð, 

stór hópur starfsmanna, samlegðaráhrif við aðrar 

útvarpsstöðvar 365 Miðla, vísir.is og Stöð 2. 

Markhópur: Íslendingar á öllum aldri. 

365 Miðlar ehf FM 95.7  Dagskrá: Popptónlist og spall. - Sérhæfðar auglýsingar. 

Markhópur: Íslendingar undir 25 ára.  

365 Miðlar ehf Léttbylgjan Dagskrá: Létt popptónlist og spjall. - Auglýsingatímar 

samkeyrðir við Bylgjuna. - Markhópur: kvenfólk milli 30 

og 65 ára.  

365 Miðlar ehf X-ið 97.7, Dagskrá: Rokktónlist, og spjallþætti. - Markhópur: 

karlar 15 – 35 ára. - Sérhæfðar auglýsingar. 

365 Miðlar ehf Gullbylgjan Dagskrá: Tónlist frá 6. – 9. áratugnum. - 

Auglýsingatímar samkeyrðir við Bylgjuna 

Útvarp Suðurland 

ehf 

Útvarp 

suðurland 96,3 

Dagskrá: Tónlist og spjall. - Markhópur: Sunnlendingar 

milli Hellisheiðar og Sanda. - Staðbundnar auglýsingar. 

Útvarp Saga ehf Útvarp Saga Dagskrá: Spjallþættir og tónlist – Markhópur: 

Íslendingar á suðvesturhorninu. – Eigin auglýsingar 

Stereo ehf Flass 104,5 Dagskrá: Popptónlist og spjall – Markhópur: Fólk undir 

30 ára  á suðvesturhorninu – Eigin auglýsingar 
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Skjárinn ehf Kaninn 100,5 Dagskrá: Popptónlist og spjall – Markhópur Íslendingar 

á suðvesturhorninu – Eigin auglýsingar 

 

Samkvæmt niðurstöðum fjölmiðlakönnunar Capacent er greinilegur samdráttur í 

heildarútvarpshlustun. Þessi þróun er alþjóðleg og má rekja til innkomu stafrænna 

miðla. (PWC. 2010) Þessi þróun í mælingum á Íslandi gæti einnig að einhverju leiti skýrst 

af þeirri staðreynd að við hafa bæst sjálfstæðu útvarpsstöðvarnar Kaninn (september 

2009), Flass 104,5 og Útvarp Saga án þess að þessar stöðvar séu með í 

fjölmiðlamælingum.  Þær útvarpsstöðvar selja auglýsingar sínar, án sama viðurkennda 

mælikvarða á hlustun og Ríkisútvarpið og stöðvar 365 Miðla notast við. 

 

Mynd 7 Niðurstöður fjölmiðlakönnunar Capacent. Heimild: Capacent, 2012. 
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Mynd 8 Markaðshlutdeild útvarpsstöðva í fjölmiðlakönnun Capacent 

Þetta ástand fjölmiðlamarkaðarins er vísbending um að álagningarstigið sé lágt og 

rekstrartekjur flestra útvarpsstöðva sé nálægt kostnaði. Þetta þýðir að innkoma á 

markað er erfið ef sérstaða nýja rekstursinns er ekki þeim mun meiri. Allt sem fram 

hefur komið í þessari viðskiptaáætlun miðar að því að sýna fram á að rekstur Radio 

Iceland hafi þá sérstöðu og sé til langs tíma arðsamur. Er það niðurstaða og ráðlegging 

höfundar að rekstur með þeim forsendum sem hér hafa verið kynntar, sé  vænlegur. Sú 

staðreynd að flestir fjölmiðlar sem hafa markað sér stöðu á Íslandi eru studdir af 

bakhjarli með óbeina hagsmuni er þó á sinn hátt ekki einungis neikvætt merki.  Sú 

rekstraráætlun að leggja upp með traustan bakhjarl sem hefur sameiginlega hagsmuni, 

er sú leið sem líklegust er til að gera það markmið að veruleika að hér verði starfandi 

útvarpsstöð sem færir ferðamönnum nauðsynlegar upplýsingar og veiti innlendum 

aðilum vettvang til auglýsinga fyrir ferðamönnum.  Hverjir eru þessir hugsanlegu 

bakhjarlar? 

Stærsti aðilinn á íslenskum ferðaþjónustumarkaði er Icelandair Group. Eðlilegt er að 

leita til þess fyrirtækis á þeim grundvelli að stærsti aðillinn á markaði sé líklegastur til að 

hafa hagsmuni af dýpri og heildstæðari markaðssetningu og hafi svigrúm til fjárfestinga 

á nýjum sviðum. En hver yrði aðkoma bakhjarls eins og Icelandair Group? Það er skýrt í 

kafla nr. 8 um viðskiptalíkan Radio Iceland.  

Rás 1

Rás 2

Bylgjan     

Léttbylgjan

Gullbylgjan     
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6 Viðskiptalíkan 

Þegar rekstur fyrirtækis hefst, er farið eftir viðskiptalíkani sem lýsir því hvernig 

verðmætasköpun fer fram og hvernig fyrirtækið er uppbyggt til að tryggja að það að fái 

greitt fyrir framlag sitt. (Eiríkur Hilmarsson, 2011) Viðskiptalíkan þarf að endurspegla sýn 

stjórnenda á vilja viðskiptavina og hvernig best sé fyrir fyrirækið að aðlagast þeim 

kröfum. Lýsa þarf hvaða verðmæti fyrirtækið þarf að færa frá, fyrir hvað viðskiptavinir 

greiða, og hvernig þær tekjur vega upp á móti kostnaðarliðum og fjárþörf á hverju stigi 

virðiskeðjunnar. Endanlegt markmið viðskiptalíkans er að skila rekstrarafgangi.  

Viðskiptalíkön eru í grunninn tvískipt.  Annarsvegar þurfa þau að lýsa starfsemi, 

verðmætasköpun, verkflæði og einkennandi vinnuaðferðum en hinsvegar skýra 

fjármálalegar forsendur sem eru einskonar vottorð um tilvistargrundvöll þess fyrirtækis 

sem það lýsir. (Eiríkur Hilmarsson, 2011)  

Alexander Osterwalder (2004) hefur sett upp líkan sem hefur hlotið talsverða 

viðurkenningu í fræðilegri umfjöllun og jafnframt útbreiðslu á vettvangi vinnusmiðja svo 

sem hinnar alþjóðlegu Startup Weekend, þar sem þátttakendur eru hvattir til að byggja 

á viðskiptalíkans-skjali (e. business model canvas) Osterwalders.   Viðskiptalíkans 

vinnuskjalið leggur áherslu á kortlaggningu lykilþátta starfsemi, á frumstigum 

undirbúnings.  
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Mynd 9 Útfyllt íslensk útgáfa viðskiptalíkans-vinnuskjals Osterwalders, gefið út af Innovit. 

6.1 Eignarhald fyrirtækis 

Uppbyggingu fyrirtækisinns skal haldið einfaldri og sveigjanlegri. Starfsemin er í 

grunninn tvíþætt, rekstur útvarpsstöðvar og vefsíðu, en kjarninn er hugmyndin um  

upplýsinga og auglýsingamiðlun til ferðamanna. Vaxtarmöguleikarnir eru takmarkaðir í 

þeim skilningi að fyrirséð verðbil auglýsinga er takmarkað, og því felast framtíðarhorfur 

fyrirtækisinns á mörkun traustrar stöðu á þeim markaði sem það starfar.  

Fjármagnsþörf fyrirtækisinns er metin út frá kostnaði við öflun þeirrar aðstöðu sem 

reksturinn krefst, að viðbættum þeim rekstrarkostnaði sem fyrirsjáanlegur er en tekjur 

hrökkva ekki fyrir, fram að þeim tíma að jafnvægi á tekjum og gjöldum næst. Þessi 

kostnaður er metin á kr. 15.000.000 út frá rekstrarlíkani sem finna má í viðauka. 

Þessarra fjármuna stendur til að afla með hluafé, í upphafi eða með sölu á hlutafé í 

fyrirtækinu, eftir stofnun en áður en ráðist er í fjárfestingar. Hve stór sá eignarhlutur 

verður, fer eftir samningum og fyrirséðum tækifærum. Gegn eignarhlut og fjárfestingu í 
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Radio Iceland fær hluthafandi fyrirtæki forgang að auglýsingatíma á mun lægra verði, 

um umsaminn tíma, en almennum viðskiptavinum býðst, og þannig er fjárfesting í 

fyrirtækinu nokkurskonar fyrirframkeypt auglýsing. Á þennan hátt er stærsti 

viðskiptavinur og auglýsandi á útvarpsstöðinni bundinn frá upphafi, í samræmi við þá 

meginreglu að leggja áherslu á stærstu viðskiptavinina fyrst, sem geta boðið kjölfestu og 

fyrirsjáanleika í sölu. 

6.2 Virðiskeðjan 

Þegar virðiskeðjan er skilgreind út frá uppsetningu Osterwalders (2004) (Mynd 10) er 

upphafshlekkur virðiskeðjunnar þær auðlindir sem fyrirtækið sækir í.  Auðlind Radio 

Iceland eru í fyrsta lagi starfsfólkið. Það sem aðgreinir þennan hlekk virðiskeðju 

fyrirtækisinns frá samkeppnisaðilum er nýting annars einkennandi hæfileika 

starfsmanna, en á hefðbundnum íslenskum útvarpsstöðvum: tungumálakunnáttu. 

Annað aðgreinandi einkenni starfsmannastefnu Radio Iceland er nýting stakra 

dagskrárliða sem unnir eru á opnum og aðgengilegum verktakagrundvelli.  

 

 

Mynd 10  Virðiskeðja Osterwalders. Heimild (Eiríkur Hilmarsson, 2011, bls. 70) 

Af starfsfólki, vinnuumhverfi, fyrirtækjamenningu, markmiðssetningu og 

stjórnunarháttum mótast innviðir fyrirtækis, sem er einmitt næsti hlekkur í virðiskeðju 

Osterwalders, ásamt hinum hliðstæðu samstarfsaðilum. Innviðir fyrirtækis eru það sem 
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mótar auðlindir og framlag samstarfsaðila í þá afurð sem fyrirtæki býður 

viðskiptavinum. Í tilviki Radio Iceland er það að miklu leiti undir ófyrirséðu samspili 

starfsmanna og stefnu fyrirækisinns komið, hver afurðin verður og hvernig henni verður 

tekið. Fjölmiðlar byggjast öðrum greinum framar, á einstaklingsframlagi og velgengni 

einstalkinganna sem eru í framlínunni getur haft afgerandi áhrif á ímynd og einkenni 

fjölmiðilsinns. 

Afurð fyrirtækisins myndar framboð, sem verkar á viðskipavini með áhrifum 

samstarfsaðila. Í rekstri Radio Iceland er gert ráð fyrir afgerandi samstarfsaðila sem 

hefur milligöngu um að koma ,vörunni‘ til neytenda, en það er sá þjónustuaðili sem sér 

um hýsingu útvarpsmastra. Snurðulaust samstarf við þann aðila er forsenda góðra 

móttökuskilyrða, sem er ásamt gæðum dagskrárefnis, helsta forsenda hlustenda við mat 

á gæðum vörunnar. 

Vefsíðan er önnur stoð upplýsingamiðlunar, sem liggur samsíða útvarpsrekstrinum. 

Varan er vefsíðan, sem aðgreinir sig frá samkeppninni með því að gera þætti úr 

útvarpinu aðgengilega í hlaðvarpi, samhliða greinum og annarskonar sjálfstæðu efni. 

Auðlindirnar eru í grunninn þær sömu og afurð sömu innviða. Vefsíðan skal vera 

auglýsingavæn og miða að því að draga að sér markhóp sem höfðar til viðskiptavinanna, 

auglýsendanna. Aðgreining hennar mun felast í nýju efni sem unnið er í tengslum við 

dagskrárgerð fyrir útvarpið. 

Virðiskeðja fyrirtækisinns tengist svo frá enda í enda ef starfsemin á öllum stigum 

gengur eftir. Fyrsti hlekkurinn er dagskrárgerðin, þar sem vandað efni skilar sér í 

hlustun, og starfsemi sem auglýsendur og styrktaraðilar eru fúsir til að setja nafn sitt við. 

Af vandaðri dagskrárgerð leiðir smám saman aukin hlustun, aukin markaðshlutdeild, 

sem skilar sér í auknum tekjum. Traust fjárhagsstjórn og fagleg  markaðssetning skila 

síðan tekjum sem fjármagna aftur endurnýjun og viðhald auðlinda efla innviði sem síðan 

skila vinsælli afurð. 
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7 Markaðs og sölu stefna  

Markaðs- og sölustefna greina frá áformum um hvernig fyrirtækið hyggst fá greitt fyrir 

starfsemi sína. Sem fyrr eru markhóparnir tveir; hlustendur og auglýsendur. Birting, eða 

útvörpun auglýsinga er þjónusta í þeim skilningi að kaupandinn fær ekki í hendurnar 

staðfestingu á áhrifum auglýsinganna. Í upphafi þegar nýr miðill er kynntur 

auglýsendum, fá þeir ekkert í hendurnar nema lýsingu á væntanlegri starfsemi, og 

væntanlegum áhrifum auglýsinga. Það er varan sjálf (innihald og gæði útvarpsdagskrár), 

ásamt markaðssetingu fyrir ferðamönnum, sem lofar auglýsendum hvað þeir fá fyrir 

fjárfestingu sína, og því er sérstaklega nauðsynlegt að vanda vel til markaðssetningar frá 

upphafi. 

7.1 Markaðsstefna 

Markaðsstefnan þarf að byggja á samverkandi markaðsetningu í útvarpinu sjálfu, 

vefsíðu stöðvarinna auk auglýsinga í öðrum miðlum sem ná til ferðamanna. Leggja 

verður áherslu á séreinkenni vörunnar og reyna eftir fremsta megni að keppa í 

aðgreiningu en ekki beinum samanburði við keppinauta. Þetta er í samræmi við hina 

svökölluðu Blue ocean stefnu, sem fjallar meðal annars um að stefna þangað sem 

samkeppni er minni eða óbeinni og vera þannig skrefi á undan samkeppnisaðilum. Með 

því að leggja áherslu á nýjan markhóp er verið að aðgreinast frá markaðnum eins og 

hann er fyrir innkomu Radio Iceland. Þetta er einn af eftirsóknarverðustu eiginleikum 

viðskiptalíkans Radio Iceland. Þar sem hlustendur endurnýjast reglulega, og hafa ekki 

byggt upp tryggð við tiltekinn aðila á markaði, jafnast samkeppnisgrundvöllurinn við þá 

aðila sem fyrir eru á markaði, en með teknu tilliti til séreinkenna vöru (dagskrár) Radio 

Iceland, og einkenna sem eftirspurn er eftir, er samkeppnisstaðan um markhópinn 

ferðamenn og enskumælandi hlustendur, yfirgnæfandi sterk.  

Annar þáttur í Blue Ocean markaðsaðgreiningu er að leitast við að keppa ekki við 

sterkari aðila á jöfnum grundvelli þar sem þeir eiga kost á að beita aflsmunum, svo sem 
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með dýrum auglýsingum í öðrum miðlum. Svokallaðri guerilla-markaðsstefnu skal fylgt á 

meðan fyrirtækið er ungt og hefur úr takmörkuðum sjóðum að spila. Það þýðir að 

fyrirtækið heldur stjórn yfir eigin markaðsetningu og notast ekki við samkeppnisaðila 

sína á fjölmiðlamarkaði eins og aðrar útvarpsstöðvar, sjónvarpsstöðvar eða blöð, nema 

að mjög takmörkuðu leiti. Samhæfa skal markaðsátakið sem til þarf til að kynna stöðina 

í upphafi, með það takmark að vekja sem mesta athygli fyrir sem minnstan kostnað. 

Þetta má gera með því að halda samkeppni um eitthvað sem skapar umfjöllun í öðrum 

miðlum og vonandi samfélaginu í heild, með duldum auglýsingum svo sem forstilltum 

útvarpstækjum í bílaleigubílum og hótelherbergjum (í samvinnu við viðkomandi 

fyrirtæki að sjálfsögðu) en einnig veggspjöldum, auglýsingaeinblöðungum, ókeypis 

póstkortum fyrir ferðamenn og fleiri frumlegum en beinskeyttum leiðum. Hafa verður 

svo í huga að þar sem markhópurinn er mjög fljótandi og hlustendur fara fljótt úr landi 

aftur þarf markaðsetning að vera stöðug og aldrei má slaka á og treysta á stöðugan 

hlustendagrunn.  

Gagnkvæmar auglýsingar með samstarfsaðillum ásamt veggspjöldum, Facebook 

leikjum, viðburðum og innlendum auglýsendum á borð við flugfélög, bílaleigur, 

rútufyrirtæki, leiðsögufyrirtæki, flugvelli, verslanir, veitingastaði, banka, kortafyrirtæki, 

símafyrirtæki, fataframleiðendur, söfn, þjóðgarða, sveitafélög og ríki, auk erlendra aðila 

svo sem flugfélög, bílaleigur, lönd (sem áfangastaði), símafyrirtæki, banka, 

kortafyrirtæki, framleiðendur útivistafatnaðar, raftækjaframleiðendur o.fl. mun vera 

beinagrindin að starfseminni og marka henni stefnu hvað varðar vöxt og fjölþættingu. 

7.2 Sölustefna 

Útvarpsauglýsingar verða helsta tekjulind Radio Iceland. Frá upphafi verður áhersla lögð 

á stærstu viðskiptavinina fyrst, í samræmi við svokallaða 80/20 reglu. Nauðsynlegt 

verður að gera sér snemma grein fyrir því hvaða auglýsendur eru líklegastir til að vera 

stærstu og tryggustu viðskiptavinirnir og leggja í kjölfarið áherslu á að festa þá í 

viðskiptum. Frá upphafi skal gert ráð fyrir að meðeigandi fyrirtæki, verði stærsti 

auglýsandi útvarpsstöðvarinnar sem njóti forgangs. 
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Auglýsingar falla í grófum dráttum undir hefðbundnar auglýsingar á föstum 

auglýsingatímum og styrkta umfjöllun sem fléttuð er inn í dagskrá. Fastir liðir 

dagskrárinnar verða fréttir af veðri og færð á heila tímanum. Kjörið væri að þessir liðir 

væri í boði eldsneytissöluaðila þar sem þeir sem eru áhugasamir um veður eru líklegast 

á ferðinni og þurfa að stoppa á bensínstöðvum.  Bjóða má flugfélögum að útvarpa 

reglulega upplýsingum um brottfarir og seinkanir, t.d alltaf 10 min. yfir heila tíman, í 

kjölfar veðurfrétta. Slíkt efni gæti strangt til tekið fallið utan þess sem reiknast til 

auglýsingatíma, en væri þó greitt af hlutaðeigandi flugfélögum. Endurtakanleg dagsrká 

svo sem fræðsluþættir um akstur á íslenskum vegum eða áfangastaði kringum landið 

geta verið í boði bílaleigufyrirtækja, upplýsingaþættir um öryggi á hálendinu í boði 

símafyrirtækja, o.s.fr. 

7.3 Verðstefna 

Auglýsingatekjur af útvarpi skiptast í fastar tekjur vegna langtímasamninga um styrkta 

dagskrárliði annarsvegar og tilfallandi auglýsingar frá stökum auglýsendum hinsvegar. 

Þetta geta verið lesnar eða leiknar auglýsingar, kostaðir þættir eða kostuð umfjöllun. 

Sala auglýsinga fer fram með beinum samskiptum við viðskiptavini, að fordæmi annarra 

ljósvakamiðla. Þessi sala mun fara fram með þeim hætti að sölumenn Radio Iceland hafa 

samband við fyrirtæki og bjóða þeim pakka af auglýsingum, (t.d. 10-15 sek. langar lesnar 

eða leiknar auglýsingar, endurteknar 10-15x á dag, fyrir 5 – 10.000 kr.) þar sem kynnt er 

væntanleg dreifing auglýsinga og áhrif. 

Við innkomu á markað má gera ráð fyrir tregðu í upptöku nýrra auglýsingahátta og 

nauðsynlegt er að hafa áætlun um hvernig hún skal yfirunnin frá uppafi.  Fyrirhugað er 

að gera það með svo lágri verðlaggningu auglýsinga að ekki verður hægt að neita 

viðskiptum. Auk þess mun einskonar öfugri afhendingu verða beitt. Þetta þýðir að um 

leið og haft er samband við væntanlega viðskiptavini er þeim kynnt drög að auglýsingu, 

sem nánast er tilbúin til flutnings þannig að afþökkun á viðskiptum krefst neitunar sem 

verkar á viðskiptavininn eins og skilun á vöru. Tilbúin auglýsing ásamt verði sem er lægra 

en nokkur annar miðill býður ætti að skila sér í nægilegum fjölda kaupenda til að fylla 
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auglýsingakvóta útvarpsstöðva en hann er lögum samkvæmt 15% af dagskrártíma.12 

Eftir því sem útvarpsstöðin markar sér stöðu á markaði og byggir upp mælanlega 

hlustun, verður verðlaggning smám saman hækkuð til samræmis, með stefnu á 

sambærilegt verð og smærri keppinautar á borð við Kaninn og Flass 104,5. 

Einnig er gert ráð fyrir auglýsingatekjum af vefsíðunni. Þar verður bæði gert ráð fyrir 

föstum liðum sem auglýsingadeild fyrirtækissinns aflar sjálf, eins og auglýsingum fyrir 

flugfélög, hugsanlega birtingu komu- og brottfarartaflna, en líka stökum, tímabundnum 

auglýsingum. Hinsvegar verður auglýsingapláss afhent erlendum auglýsingamiðlunum 

sem selja auglýsingapláss og greiða eftir fjölda heimsókna. Í þessum hluta vefauglýsinga 

felst afar mikilvægur vaxtarmöguleiki, í prósentugreiðslum frá fyrirtækjum, eftir að 

auglýsingar okkar leiða notendur á heimasíður þeirra þar sem þeir svo kaupa vörur eða 

þjónustu. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

12
 Sjá kafla 12 um regluumhverfi og skilyrði. 
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8 Rekstrarþarfir 

Rekstur útvarpsstöðvar gerir talsverðar kröfur til aðstöðu, tæknibúnaðar og 

sérþekkingar starfsmanna.  

Til að unnt sé að framleiða þá dagskrá og standa að baki þeim rekstri sem Radio 

Iceland hyggur á, er nauðsynlegt að fasteignin sem hýsir reksturinn hafi eitt 

stúdíó/hljóðver; nokkuð hljóðeinangrað herbergi að lágmarki 10m2  með aðliggjandi 

tæknirými (server-herbergi), skrifstofurými til hljóðvinnslu og upptöku, 

skrifstofuaðstöðu til auglýsingaöflunar og sölu auk vinnurýmis fyrir undirbúning 

dagskrárgerðar. Þessi aðstaða gerir ekki kröfu um sérhönnun húsnæðis frá grunni en 

nauðsynlegt er að taka tillit til hávaðamengunar í nágrenni, hljómburðar innanhúss og 

tengimöguleika fyrir þann tæknibúnað sem nauðsynlegur er til útsendingar, fjarskipta og 

nethýsingar. Þessi skilyrði benda til þess að kaup á fasteign sé vænlegur kostur til að 

tryggja megi bæði rétt til nauðsynlegra breytinga á innréttingum og aðstöðu og 

hinsvegar stöðugleika sem aðeins fæst með eignarhaldi eða langtíma leigusamningi um 

fasteign. Sú aðstaða að hafa framkvæmt þær kostnaðarsömu breytingar sem til þarf á 

húsnæði sem síðan tapast vegna uppsagnar leigusamnings gæti reynst sprotafyrirtæki 

banvæn. 

Þörf er á töluverðu magni sérhæfðs tæknibúnaðar. Hvort sem útvarpsstöð hefur sjálf 

með höndum útvörpun (um mastur) eða einungis upptöku dagskrárefnis sem sent er til 

utanaðkomandi fyrirtækis til útvörpunar, er stúdíóaðstaða og meðfylgjandi 

tæknibúnaður skilyrði. Á undanförnum árum hefur tæknin sem notast er við þróast 

töluvert og nú er svo komið að við uppsetningu nýrra hljóðvera er allur kjarna- 

búnaðurinn samtengdur í tölvukerfi sem heldur utan um hljóðrásir, tónlistarsafn, 

skýrslugerð um flutta tónlist, upptöku, símkerfi, samtengingu hljóðvera og framsendingu 

til útsendingar. Þessi tölvukerfi eru gjarnan tvöföld (e. redundant) til þess að tryggja 

stöðuga framleiðslugetu, skyldi einn liður gefa sig. Eftir víðtæka skoðun og samanburð á 

markanum hefur framleiðandinn Harris® verið valinn en það er bandarískt fyrirtæki sem 

hefur bæði verið brautryðjandi í smíði samtengdra og nettengdra útsendingarkerfa 
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ásamt því að vera leiðandi í verðlagningu. Verðlagning er ekki stöðluð heldur eru tilboð 

gefin í hverju tilviki til kaupenda, og miðað við þann búnað sem valinn hefur verið er 

verðrammin á bilinu $ 50.000 - $ 70.000. Þessi búnaður hefur áætlaðan endingartíma 

sem nemur 15 árum samkvæmt útreikningum framleiðanda og býður upp á alla þá 

tengimöguleika sem fyrirsjáanlegir eru í dag. Í því felst skalanleiki ef rekstur verður 

umfangsmeiri á komandi árum.  

Útsendingarloftnet sem talin eru henta þörfum Radio Iceland í fyrsta fasa (með 

útsendingum til Suð-vesturlands) eru talin kosta frá 2-3 milljónum króna, og væri sá 

búnaður sambærilegur við það sem best gerist meðal annarra útvarpsstöðva á sama 

svæði. (Viðmælandi 2, munnleg heimild, 24.apríl,2012) Þess ber þó að geta að sú leið 

væri einnig fær að komast yfir notaðan hljóðversbúnað á lágmarksverði (undir 

1.000.000 kr.) og fjárfesta aðeins í lágmarks tölvubúnaði. Einnig er hægt að komast yfir 

notaðan útsendingabúnað, en honum fylgir takmörkuð útsendingageta, sem myndi leiða 

til slæmra móttökuskilyrða og upplifunar af hálfu hlustenda. 

Að auki er nauðsynlegt er að hafa búnað sem tekur alla dagskrá upp og geymir, 

annarsvegar fyrir hlaðvarpið á vefsíðunni og hinsvegar til að uppfylla lagaskilyrði 23. 

greinar fjölmiðlalaga nr. 38 frá 2011, um að öll dagskrá skuli hljóðrituð og geymd um 

vissan tíma. Einnig er nauðsynlegt að tölvubúnaðurinn skrái þá tónlist sem flutt er til að 

hægt sé að skila skýrslu um flutning tónlistar og stefbúta til STEF og SFH. 
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9 Stjórn og starfsmenn 

Stjórnendateymi að baki viðskiptahugmynd er að mati margra fjárfesta og farsælla 

frumkvöðla, sá þáttur sem hefur mest forspárgildi um velgengni fyrirtækisinns. Hilmar 

Veigar Pétursson, framkvæmdastjóri CCP sagði í fyrilestri á vegum Innovit 

frumkvöðlaseturs, vorið 2010 að þekktur áhættufjárfestir sem lagði CCP til fé á 

mikilvægum tímapunkti hefði tjáð honum að sér þætti mikilvægara að keyra framhjá 

skrifstofum væntanlegra fjárfestingakosta eldsnemma á morgnanna, seint á kvöldin eða 

um helgar og athuga hvort þar væri einhver við vinnu, en að lesa fjárhagsspáhluta 

viðskiptaáætlunar þeirra, því einbeitni og kraftur stjórnenda og starfsmanna væri það 

sem innsiglaði ákvörðun hans.  Ef Radio Iceland á að hasla sér völl í metnaðarfullri og 

vandaðri dagskrárgerð og sem viðurkenndur aðili á auglýsingamarkaði er nauðsynlegt að 

hafa á að skipa færu og einbeittu starfsfólki. 

9.1 Stofnteymi 

Hugmyndina að Radio Iceland á Magnús Dan Ómarsson, útskriftarnemi í Viðskiptafræði 

við Háskóla Íslands. Bakgrunnur hans er úr fyrra námi í lögfræði, starfsreynsla til margra 

ára við fjölskyldufyrirtæki á sviði innflutnings á vélbúnaði, störfum hjá 

innheimtufyrirtæki, lögfræðistofu og skipulagningu námskeiða Gulleggsinns um 

nýsköpun og frumkvöðlastarf. Viðskiptaáætlun Radio Iceland er því afurð opins huga 

fyrir viðskitpatækifærum ásamt mikilum áhuga og sterkum skoðunum á fjölmiðlun, 

fréttum, tónlist og tæknibúnaði til hljómflutnings. Auk þess íslensks ætternis og 

ríkisborgararréttar er Magnús bandarískur ríkisborgari, sem hefur að jafnaði varið hluta 

árs í Massachusetts fylki, Bandaríkjunum við leik og störf. Magnús mun gegna störfum 

framkvæmdastjóra Radio Iceland, vera ábyrgðarmaður útsendinga, hafa umsjón með 

fjármálum, bókhaldi og taka þátt í markaðsetningu og öflun auglýsinga.  

Jón Steinar Jónsson snýr sumarið 2012 heim úr áralöngu námi í Manchester, 

Englandi. Hann hefur lokið diplóma námi í hljóðvinnslu (e. audio engineering) frá 

Futureworks School of Media, og útskrifast í maí 2012 með BA gráðu í tónlistar 

hljóðblöndun (e. music production). Jón Steinar er einn fjögurra Íslendinga með 
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viðurkennd Pro-Tools Operator réttindi, sem er algengasti hæfnisstaðall í hljóðblöndun, 

en auk mentunnar býr hann yfir 6 ára reynslu af upptökum, hljóðblöndun og masteringu 

fyrir tónlist, kvikmyndir, tölvuleiki, útvarp og fleira. Aðkoma hans að verkefninu á 

undirbúningsstigi felst í tæknilegu skipulagi, vali á stúdíó og útsendingar búnaði og öflun 

reynslu, ráða og leyndarmála frá útvarpsstöðvum og sérfræðingum í Englandi. Þegar 

kemur að rekstri mun Jón gegna hlutverki sviðstjóra tæknimála. 

Sveinn Jóhannson á að baki fjölbreytt nám í viðskiptafræði, jarðfræði og skiptinámi í 

Bandaríkjunum, en stundar nú tónlistarnám við Listaháskóla Íslands. Hann hefur 

haldgóða reynslu af rekstri skemtistaða, safna og menningarstofnanna í Reykjanesbæ og 

býr yfir afar víðu tengslaneti meðal hæfileikafólks í skemtana og fjölmiðlaheiminum. 

Aðkoma hans að verkefninu á undirbúningsstigi hefur falist í undirbúningi dagskrárefnis. 

Þegar að rekstri kemur mun Sveinn gegna hlutverki dagskrárstjóra. 

Jón Ingólfur Hermannsson er vefforritari sem unnið hefur að uppsetningu 

www.radio-iceland.com. Hann á að baki áratugareynslu í kerfisstjórnun stórtölva fyrir 

bandaríska banka og stórfyrirtæki, ásamt sjálfstæðri vefhönnun. Jón Ingólfur var um 

áratugaskeið búsettur í hjarta tölvuiðnaðarins í Kaliforníu en er nýlega fluttur til Íslands 

með reynslu sína og áhuga fyrir nýjum verkefnum. Á undirbúningsstigi hefur framlag 

hans falist í vefhönnun, og þegar kemur að rekstri hyggst hann sinna því hlutverki áfram. 

Allir sem lagt hafa vinnu í undirbúning Radio Iceland, leggja fram sérstaka kunnáttu, 

tengsl og einbeittan áhuga á verkefninu. Einkennandi er sambærileg reynsla af 

langtímadvöl í Bandaríkjunum og Bretlandi, sem kann að skýra hversvegna þessir 

einstaklingar sjá, öðrum fremur, framtíð í þessu viðskiptatækifæri. 

9.2 Starfsmannastefna 

Útvarpsstöð er rekinn með starfsmönnum í framleiðslu og bakvinnslu. Framleiðsla 

útvarpsefnis krefst hæfileika og þekkingar á sviði tækni og dagskrárgerðar, en reksturinn 

krefst einnig starfsfólks í auglýsingasölu og vefumsjón, auk hinna stöðluðu verkefna í 

tengslum við almennan rekstur.   
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Dagskrárgerðarfólk verður rödd stöðvarinnar, og því afar mikilvægt að vandað verði 

til vals þeirra. Ekki hefur verið tekin afstaða til þess nákvæmlega hvaða einstaklingar 

munu sitja við hljóðnemann en ferlið við öflun starfsmanna hefur verið mótað, og 

aðstandendur hafa öflugt tengslanet einstaklinga sem koma til greina, þar sem 

hugmyndin hefur kynnt við jákvæðar undirtektir. Eftir stofnun fyrirtækisinns og er stefnt 

að því að auglýsa eftir starfsfólki í dagskrárgerð. Einnig verður að koma á fót opnu og 

gagnvirku verktakaumhverfi sem sérstaklega virkjar þá fjölmörgu íslensku og erlendu 

námsmenn við háskólana sem hafa hæfileika, vilja og innblástur til framleiðslu frumlegs, 

fræðandi og spennandi útvarpsefnis. Sú staðreynd að hvorki er starfandi útvarps eða 

sjónvarpsstöð við íslenska háskóla, dregur úr samkeppni um starfsfólk og vekur þá 

spurningu hvort ekki sé til staðar þörf fyrir útrás á slíkum vettvangi.  

Gert er ráð fyrir að starfsmenn á tæknisviði þurfi að vera fastráðnir og óháðir 

einstaka dagskrárliðum sem kunna að vera breytilegir. Aðstandendur Radio Iceland hafa 

verið í samskiptum við fáeina upptökutæknimenntaða einstaklinga sem hafa tjáð vilja 

sinn til samvinnu og aðkomu að starfsemi ef til framkvæmdar kemur. Hvað vefsíðu 

fyrirtækisinns og uppihald hennar varðar liggur fyrir vilyrði af hálfu afar reynslumikils 

vefhönnuðar sem sér um forritun og uppihald www.radio-iceland.com, til frekari starfa 

fyrir fyrirtækið. 

Varðandi fasta dagskrárliði er æskilegast að starfsmenn hafi fasta búsetu á Íslandi til 

að byggja megi upp þekkingu og reynslu sem nýtist til framtíðar. Þó fyrirtækið sjálft sé 

staðsett í Reykjavík er kjörið að bjóða starfsmönnum upp á fjarvinnu, þar sem ritun og 

flutingur þess dagskrárefnis sem sóst er eftir, krefst ekki eiginlegrar viðveru í starfsstöð 

fyrirtækisinns. Jafnvel væri það mikill kostur að efni og umfjöllun um staði og viðburði, 

sé framleitt á viðkomandi stað. 
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10 Reglur og skilyrði 

Um útvarpsrekstur gilda ýtarlegar reglur sem þó eru aðgengilegar og um flesta hluti 

skiljanlegar og lítt þvingandi. Um rekstur fjölmiðla gilda Fjölmiðlalög nr. 38 frá 2011.  Um 

leyfi til útvarps fjallar III. Kafli laganna. 1. Töluliður 6. gr. áskilur að ,,til útvarps sem á 

uppruna sinn hér á landi, þarf leyfi fjölmiðlanefndar ,nema annað sé sérstaklega ákveðið 

í lögum, sbr. Lög um Ríkisútvarpið.“ Fjölmiðlanefnd, áður útvarpsréttarnefnd, er sá 

opinberi aðili sem útfærir lagareglur sem fram koma í lögum nr. 53 frá 2000, og til þeirra 

ber fyrst að leita í umsóknarferlinu um starfsleyfi. Eftirfarandi er nánari umfjöllun um 

leyfisumsóknarferlið. 

10.1 Leyfisveitingarferli útvarpsstöðva 

Fjölmiðlanefnd skilgreinir útvarpsstöðvar sem fjölmiðlaveitur og á grundvelli laga nr. 38 

frá 2011 fer nefndinn með umsóknir um leyfi til reksturs útvarpsstöðva. Þar þarf að 

tilgreina eignarhald fjölmiðlaveitu og hvort sótt sé um leyfi til hljóð- eða myndmiðlunar 

á erlendu máli, og ef svo er, þá hvers vegna.  Gefin er kostur á gildistíma leyfis frá 1 til 5 

ára, (kostnaður frá 36.500 kr. til 182.500 kr.) og tilgreina þarf hvenær útsending á að 

hefjast, hvort leyfi skuli vera staðbundið eða til alls landsinns og hvert kallmerki / 

auðkenni stöðvar og senditíðni verði. Þetta krefst þess að umsækjandi hafi uppfyllt 

skilyrðum Póst og fjarskiptastofnunar, sem úthlutar kallmerkjum og senditíðnum. Til að 

fá úthlutaðri senditíðni þarf að framvísa útvarpsleyfi, (frá Útvarpsréttarnefnd, án 

kallmerkis og senditíðni) tilgreina þjónustusvæði og sendistað, sendiafl, loftnetsmögnun 

og sendibúnað. Í kjölfar þess er kallmerki samþykkt. Fjölmiðlanefnd krefst einnig að 

tilgreind sé dagskrárstefna, hlutfall talaðs máls og tónlistar, hlutfall fræðslu- og 

menningarefnis, hlutfall eigin efnis / efnis frá sjálfstæðum framleiðendum, krafist er 

tilgreiningar á yfirlýstu markmiði útvarpsrekstrar, áætluðum útsendingatíma, vottorðs 

hérðasdóms um búsforræði ábyrgðarmanns, heimilsfesti og stofnun og tilvist þess félags 

sem um leyfið sækir. 

Að lokum er krafist leyfis frá höfundarréttshafasamtökunum STEF og SFH. Til 

samþykkis STEF þarf undirritun samnings og samþykki á greiðslum eftir gjaldskrá STEFs, 



 

65 

auk framvísun bankaábyrgðar á samningsgreiðslum, þrjá mánuði fram í tímann. 

Upphæð greiðslnanna nemur að lágmarki 5% af tekjum útvarpsstöðvar, eða fastri tölu 

sem miðast við hlutfall fluttrar tónlistar af dagskrá. Þar sem Radio Iceland miðast við 

30% tónlistarflutning og útsendingar til höfuðborgarsvæðisins og nágrennis nemur 

árgjaldið kr. 1.171.028. (STEF. 2012) Ekki fékkst gefin upp upphæð greiðslu til SFH en 

hún er sambærileg, og ekki hærri en 5% af tekjum útvarpsstöðvar. (STEF. 2012) 
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11 Áhættuþættir 

,,Allt sem getur farið úrskeiðis, mun fara úrskeiðis,“ er orðatiltæki í ensku sem kennt er 

við lögmál Murphys. Við fýsileikakönnun viðskiptahugmyndar er nauðsynlegt að kanna á 

raunsæan hátt þau áhrif sem geta ógnað lífvænleika fyrirtækis.  Ef reksturinn er 

skoðaður frá innsta kjarna og út, koma í ljós ýmsir veikleikar sem kunna að setja strik í 

reikninginn.  

11.1 Innri veikleikar 

Innri starfsemi fyrirtækisinns kann að einkennast af skiptu eignarhaldi þar sem ekki er 

gert ráð fyrir því að stofnandi leggi fram allt nauðsynlegt fjármagn. Meðeigendur í 

fyrirtækinu kunna að hafa mismunandi hagsmuni, svo sem afgerandi ritstjórnarstefnu, 

auglýsingastefnu eða starfsmannastefnu, sem kunna að birtast í ríg milli eigenda um 

viðkomandi efni. Takmarka skal áhrif slíks missættis með skýrum eigendasamning, 

stofnskrá og lögum fyrirtækisins. Lykilstarfsmenn verða einnig fáir í upphafi og fyrir vikið 

er daglegur rekstur viðkvæmur fyrir forföllum og brotthvarfi. Búnaður verður einnig af 

skornum skamti og óvíst hverjar afleiðingar bilana verða fyrir dagskrá og þjónustu við 

hlustendur, auglýsendur og aðra hagsmunaaðila. Nauðsynlegt verður að takmarka 

neikvæð áhrif af brottfalli mannskaps og búnaðar með varúðarráðstöfunum í formi 

ýtarlegra ferla, vinnureglna, álagsdreifingar á starfsfólk og búnað og gerð handbóka og 

leiðbeininga um það sem hægt er, til að þekking myndist, viðhaldist og dreifist. 

11.2 Forsendubrestur í eftirspurn 

Hugsanlegt er að eftirspurn eftir dagskrá Radio Iceland sé minni en stofnforsendur gera 

ráð fyrir; hlustendur færri. Í slíku tilviki skulu fyrstu viðbrögð vera að reyna að auka 

áhuga á dagskránni og starfseminni með auglýsingum og hverju því tóli sem í boði 

verður, ásamt því að breyta og bæta dagskránna með það að markmiði að hún lagist að 

þörfum markaðarins. Sama gildir um skort á eftirspurn eftir auglýsingum, eða dræmri 

sölu. Ætla má að rekstur útvarpsstöðvar sem gerir út á ferðaþjónustutengda dagskrá og 

auglýsingar, verði næmari fyrir breytingum á eftirspurn eftir auglýsingum en 

annarskonar útvarpsrekstur, þar sem sérhæfingin dregur úr fjölþættingu og gerir 
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viðskiptavinahópinn einsleitari. Þessi samdráttur í eftirspurn getur sprottið af fækkun 

ferðamanna eða samdrætti í viðskiptum þeirra. Unnið skal gegn þessum áhrifum og 

öðrum tímabundnum sveiflum, með langtímasamningum um auglýsingar.  

Fyrstu viðbrögð við alvarlegum rekstrarörðugleikum ættu að vera aukinn kraftur og 

ný nálgun við sölu. Fari svo að það sé ógerlegt, væri neyðarúrræði að bjarga 

fjárfestingum fyrirtækisins með því að breyta um dagskrárstefnu, til samræmis við það 

sem líklegra má þykja til árangurs. Með því móti má viðhalda útsendingarleyfum, 

réttindum til notkunnar á tíðni og halda starfseminni gangandi, ef í breyttri mynd. Að 

lokum yrði neyðarvörnin sú að brjóta fyrirtækið upp, selja búnað og hámarka heimtur úr 

búinu. Útsendingarbúnaðurinn verður verðmætasta eign fyrirtækisins ef ekki tekst að 

byggja upp sterkt vörumerki, en án hans verður starfsemi ekki haldið áfram, svo sala 

hans myndi leiða til endaloka útvarpsreksturs Radio Iceland.  

11.3 Markaðsáhrif 

Michael Porter (1947), kennari við Harvard háskóla og leiðandi fræðimaður á sviði 

stefnumótunar og samkeppnishæfni fyrirtækja, setur fram fimm áhrifavalda á 

samkeppni innan greina. (Porter, 2008) Í kjarna markaðarins er samkeppni milli 

núverandi aðila á markaði, þangað stefnir Radio Iceland í upphafi en þegar fram í sækir, 

verður hlutverk fyrirtækisins að verjast og viðhalda stöðu sinni á markaðnum. Að utan 

verka áhrif birgja og viðskiptavina, sem hvor um sig leitast við að hámarka virði sitt af 

viðskiptum. Birgjar eru ekki stór áhrifavaldur á starfsemi Radio Iceland en viðskiptavinir 

eru þeim mun mikilvægari.  Ógn af staðkvæmdarvöru er þriðji áhrifaþáttur Porters, en 

þau áhrif eru greinileg á útvarpsmarkaði, sem hefur dregist hægt en stöðugt saman um 

nokkurra ára skeið. Ekki er raunhæft að ætla að þessari þróun verði við snúið af einstaka 

aðilum, en fyrir vikið er mikilvægara að skapa sterka stöðu á hnignandi markaði og halda 

sínum hlut, á kostnað samkeppnisaðila.  

Samkeppni í formi annarrar útvarpsstöðvar með sömu megineinkenni er einnig 

möguleg, og er fjórði þáttur Porters. Ekkert í rekstri Radio Iceland er 

einkaleyfisverjanlegt (þó ýmis vörumerki megi verja) og því verða varnir gegn slíkri 
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samkeppni að felast í sterkri stöðu á markaði, hagræðingu og uppbyggingu sterkrar 

ímyndar og vörumerkjavitundar meðal auglýsenda.  

11.4 Utanaðkomandi álit 

Dagskrárstefna Radio Iceland og viðskitpalíkan, var borin undir Matt Wilson, stofnanda 

og ritstjóra vefmiðilsinns www.under30ceo.com, áberandi sérfræðing í nýsköpun og 

frumkvöðlastarfi í New York borg, sem staddur var hér á landi í mars 2012 við tökur á 

heimildamynd. Fyrstu viðbrögð við kynningu viðskiptaáætlunar var furða á að ekki skuli 

þegar vera til fyrirtæki á þessu sviði, enda fáheyrt að aðeins sé eitt tungumál í boði í 

útvarpi. Gagnrýni hans var þess efnis að útvarpsrekstur sé mannaflsfrek framkvæmd og 

mikilvægt sé að vanmeta ekki tíma og erfiði að baki öflun auglýsenda. Sama hafði hann 

að segja um auglýsingar á vefsíðum, en sjálfstæð öflun kaupenda á auglýsingaborðum á 

vefsíðum er afar erfið, sé vefsíða ekki þeim mun vinsælli. Nauðsynlegt sé að marka 

fjölmiðlarekstri sem þessum eins mikla sérstöðu og hægt er með staðbundu og 

sérstæðu efni. Áberandi viðbrögð útvarpsstöðva í Bandaríkjunum við minkanndi 

hlutdeild í fjölmiðlaneyslu fólks hefur verið að vefa auglýsingar inn í dagskrá í meira og 

lúmskari mæli en áður tíðkaðist. Niðurstaða hans var þó sú að þessi einkenni 

greinarinnar ættu ekki að skyggja á tækifærið sem felst í grunnhugmynd Radio Iceland. 

 
  



 

12 Fjárhagsspá 

Í viðauka 5 er að finna ítarlega fjárhagsspá, til fyrstu 18 mánaða og sjóðstreymi til fyrstu 

fjögurra ára. Skýringar við þær forsendur sem þar eru gefnar er að finna í viðauka 4, en 

eftirfarandi er núllpunktsgreining og forsendur hennar, sem leiðir til áætlaðra 

rekstrartekna í fjárhagsspá.

12.1 Núllpunktsgreining út frá fjölda seldra auglýsinga við lágmarksverð

FJÖLDI BYRJAR Í FJÖLDI EYKST UM
500

FJÖLDI FASTUR KOSTNAÐUR

500 5.500.000

600 5.500.000

700 5.500.000

800 5.500.000

900 5.500.000

1000 5.500.000

1100 5.500.000

1200 5.500.000

1300 5.500.000

1400 5.500.000

1500 5.500.000
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Í viðauka 5 er að finna ítarlega fjárhagsspá, til fyrstu 18 mánaða og sjóðstreymi til fyrstu 

Skýringar við þær forsendur sem þar eru gefnar er að finna í viðauka 4, en 

eftirfarandi er núllpunktsgreining og forsendur hennar, sem leiðir til áætlaðra 

rekstrartekna í fjárhagsspá. 

Núllpunktsgreining út frá fjölda seldra auglýsinga við lágmarksverð

FJÖLDI EYKST UM HEILDSÖLUVERÐ BREYTILEGUR KOSTNAÐURFASTUR KOSTNAÐUR
100 6.250 1.000

FASTUR KOSTNAÐUR HEILDARKOSTNAÐUR HEILDARTEKJUR HAGNAÐUR / TAP

5.500.000 6.000.000 3.125.000

5.500.000 6.100.000 3.750.000

5.500.000 6.200.000 4.375.000

5.500.000 6.300.000 5.000.000

5.500.000 6.400.000 5.625.000

5.500.000 6.500.000 6.250.000

5.500.000 6.600.000 6.875.000

5.500.000 6.700.000 7.500.000

5.500.000 6.800.000 8.125.000

5.500.000 6.900.000 8.750.000

5.500.000 7.000.000 9.375.000

Í viðauka 5 er að finna ítarlega fjárhagsspá, til fyrstu 18 mánaða og sjóðstreymi til fyrstu 

Skýringar við þær forsendur sem þar eru gefnar er að finna í viðauka 4, en 

eftirfarandi er núllpunktsgreining og forsendur hennar, sem leiðir til áætlaðra 

Núllpunktsgreining út frá fjölda seldra auglýsinga við lágmarksverð 

 

 

FASTUR KOSTNAÐUR
5.500.000

HAGNAÐUR / TAP

-2.875.000

-2.350.000

-1.825.000

-1.300.000

-775.000

-250.000

275.000

800.000

1.325.000

1.850.000

2.375.000
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Núllpunktur: 1048 seldir auglýsingapakkar- Tekjur við núllpunkt: 6.550.000 kr. 
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13 Stofnáætlun 

Eftirfarandi eru drög að verkáætlun við upphaf rekstrar. Verkþættir fyrir stofnun 

fyrirtækis skiptast í undirbúning og forkönnun markaðar, gerð viðskiptaáætlunar og 

öflun samstarfsaðila. Að fyrirliggjandi ákvörðun um stofnun fyrirtækis er nauðsynlegt að 

koma af stað umsóknarferlum um þau leyfi og réttindi sem lög kveða á um. Að því búnu, 

er öruggt að leggjast í fjárfestingar og pöntun á búnaði sem nauðsynlegur er. Einnig þarf 

að afla og aðlaga útsendingarrými, ráða starfsfólk og hefja markaðssetningu. Þegar 

tæknibúnaði hefur verið komið upp er hægt að hefja sjálfa dagskrárgerðina. Þegar leyfi 

hafa svo fengist fyrir útsendingum, tæknibúnaður og aðstaða leyfir, og 

dagskrárgerðarfólk er klárt, er hægt að hefja útsendingar.   

 

 

 

 

  

Verkþættir                              Vika Ábyrgð

Markaðskönnun: Ferðamenn & Fyrirtæki M.D.Ó.

Viðskiptaáætlun fullmótuð M.D.Ó.

Öflun samstarfsaðila M.D.Ó.

Stofnun fyrirtækis M.D.Ó.

Umsóknir um leyfi og tíðni M.D.Ó.

Kaup á búnaði J.S.J.

Öflun og aðlögun útsendingarrýmis Sameiginl.

Val og ráðning starfsfólks Sameiginl.

Markaðsetning M.D.Ó.

Sala auglýsinga M.D.Ó.

Framleiðsla dagskrár hefst S.E.J.

Opnað fyrir dagskrárkaup S.E.J.

Útsending hefst Sameiginl.

Nafn: Radio Iceland

Apríl Maí Júní Júlí Ágúst Sept. Okt. Nóv. Des.
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14 Niðurstaða og ráðleggingar 

Niðurstaða fýsileikakönnunar á viðskiptaáætlun Radio Iceland er sú að forsenda sé fyrir 

rekstri, að því gefnu að því viðskiptalíkani sem hér er sett fram sé fylgt, og hagstæðir 

samningar náist við fyrirtæki sem gerist meðeignadi og kjölfestukaupanda auglýsinga. 

Þrátt fyrir að fyrirsjáanlegt sé að hlutdeild FM útvarps á auglýsingamarkaði muni 

þegar á heildina er litið halda áfram að dragast saman um örfá prósentustig á ári þar til 

nýju jafnvægi verður náð sem endurspeglar nýja tækni sem veitir fólki fleiri valkosti í 

fjölmiðlun, (PWC,2010) er þróun í fjölda erlendra ferðamanna sem koma til Ísland  svo 

jákvæð að heildaráhrifin eru rekstrinum í vil. Þessi markaðsþróun, ásamt eflingu 

ferðaþjónustutengdrar starfsemi bendir líka til þess að tímasetningin sé rétt. 

Dagana 28. - 30. apríl 2012 var viðskiptahugmyndin Radio Iceland kynnt á svokallaðri 

Atvinnu og nýsköpunarhelgi, sem haldin var á Akranesi. Þar gafst þáttakendum kostur á 

að þróa viðskiptahugmyndir sínar með hjálp ráðgjafa af ýmsum sviðum, áður en kynning 

fór fram á hugmyndunum. Viðbrögð við þessari hugmynd voru jákvæð, og hlaut hún 

verðlaun fyrir bestu kynningu.  Fyrstu vikuna í maí eru bókaðir fundir með eigendum 

KEX Hostels, Icelandair og Símanns um fjármögnun verkefnisinns, og formleg fyrirspurn 

send Póst og fjarskiptastofnun um nákvæmlega hvaða útvarpstíðnir séu í boði. 

Endanlegur dómur þeirra tækifæra, forsendna og áætlana sem viðskiptaáætlunin byggir 

á mun ekki fást nema með framkvæmd.  
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Viðauki 

 

 

Viðauki 1 - Skoðanakönnun: Ferðamenn 

 

Survey on local Tourism: 

My name is Magnús Dan Ómarsson, a student at the University of Iceland‘s School of 

Business and would greatly appreciate your assistance in completing this survey. The 

reults are anonymous and will be integrated into my Bs.c. thesis on local tourism 

services. 

1. What country are you from? ______________________________________ 

 

2. Circle what describes you best: 

 

a. English is my first Language  

b. English is not my first language but I am fluent in English 

c. I understand spoken English 

d. I understand little English 

e. No English! 

 

3. I have been in Iceland for: Less than 3 days    3-7 days   7+ days 

 

4.         A.  I am here as a part of a pre-organized tour group 

b.  I (+ family/friends) planned the trip myself 

c.  I am here on business 

5. While in Iceland I travel mostly by: 

a. Bus  and/or tour bus 

b. Rental car 

c. Walking and hitch-hiking 
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6. If there was an FM radio station in English with information on current and local 

events, attractions,  destinations, weather alerts, flight information and tourist-

relevant advertisments: 

a. I would probably listen often (daily) 

b. I would maybe listen  

c. I would probably not listen 

d. Definetly not listen. 

 

7. I would listen: (mark all that might apply) 

a. In a rental car  c.  On my smartphone  f. Would not listen 

b. In a hotel room d.  On a portable radio 
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Viðauki 2 - Skoðanakönnun: Markaðsstjórar ferðaþjónustufyrirtækja 

Könnun um markaðsetningu gagnvart erlendum 
ferðamönnum 

Eftirfarandi spurningar eru vegna fræðilegrar könnunar og fela ekki í sér raunverulegt 

tilboð um kaup eða sölu þjónustu. Svör verða ekki rakin til einstaka þáttakenda eða 

fyrirtækja en þáttaka þín væri mikils metin.  

 

Hefur þitt fyrirtæki auglýst á síðastliðnu ári, og í hverskonar miðlum? * Merktu við 

alla valkosti sem eiga við : 

* Required 

• Nei 

• Í Sjónvarpi 

• Í útvarpi 

• Í dagblöðum 

• Í bæklingum um ferðaþjónustu 

• Í eigin prentuðu efni 

 

Markaðskönnun meðal erlendra ferðamanna hefur sýnt að meirihluti þáttakenda 

gæti hugsað sér að hlusta daglega á íslenska útvarpstöð sem flytti efni og auglýsingar á 

ensku, ætlað ferðamönnum. Ef slík útvarpsstöð væri til, hefði þitt fyrirtæki áhuga á að 

auglýsa þar? Merktu við þann valkost sem við á  

• Mjög ólíklegt 

• Ólíklegt 

• Hugsanlegt 

• Líklegt 
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• Mjög Líklegt 

 

Ef slík markaðsetning kæmi til greina, hverju af eftirfarandi hefði þitt fyrirtæki áhuga 

á? Merktu við alla valkosti sem við eiga  

• Stöðluðum, lesnum auglýsingum 

• Leiknum auglýsingum 

• Umtali í þáttum 

• Ýtarlegri umfjöllun t.d. heimsókn í fyrirtæki 

• Other:  

 

Fyrir 10 daglegar endurtekningar á 15 sek. leikinni eða lesinni auglýsingu er eðlilegt 

að greiða: (án nákvæmrar vitneskju um markaðshlutdeild fjölmiðils)  

• Undir 10.000 kr. 

• Milli 10.000 kr. og 25.000 kr. 

• Milli 25.000 kr. og 50.000 kr. 

• Milli 50.000 kr. og 100.000 kr.  

• Yfir 100.000 kr. 
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Viðauki 3 - Uppkast að dagskrá Radio Iceland



 

81 

 

Dagskráráætlun

Sjálfvirkt

Upptökur

Live

00:00 180 5 kr.             900 kr.           Flugáætlanir + veður

↓ Endurflutt dagskrá

00:30 120 5 kr.             600 kr.           Flugáætlanir + veður

↓ Tónlist

01:00 120 5 kr.             600 kr.           Flugáætlanir + veður

↓ Endurflutt dagskrá

01:30 120 5 kr.             600 kr.           Flugáætlanir + veður

↓ Tónlist

02:00 120 5 kr.             600 kr.           Flugáætlanir + veður

↓ Endurflutt dagskrá

03:30 120 5 kr.             600 kr.           Flugáætlanir + veður

↓ Tónlist

03:00 120 5 kr.             600 kr.           Flugáætlanir + veður

↓ Endurflutt dagskrá

03:30 120 5 kr.             600 kr.           Flugáætlanir + veður

↓ Tónlist

04:00 120 5 kr.             600 kr.           Flugáætlanir + veður

↓ Endurflutt dagskrá

04:30 120 5 kr.             600 kr.           Flugáætlanir + veður

↓ Tónlist

05:00 120 5 kr.             600 kr.           Flugáætlanir + veður

↓ Endurflutt dagskrá

05:30 120 5 kr.             600 kr.           Flugáætlanir + veður

↓ Tónlist

06:00 120 60 kr.          7.200 kr.        Flugáætlanir + veður

↓ Endurflutt dagskrá

06:17 120 60 kr.          7.200 kr.        Auglýsingar

↓ Endurflutt dagskrá

06:40 120 60 kr.          7.200 kr.        Auglýsingar

↓ Endurflutt dagskrá

07:00 180 60 kr.          10.800 kr.      Flugáætlanir + veður

↓ 20 10.000 kr.  10.000 kr.      Morgunþáttur

07:17 120 60 kr.          7.200 kr.        Auglýsingar

Seljanlegur 

augl. tími í 

sek / 

kostun 

þáttar á 

dag:

Auglýsinga 

verð á sek. / 

Styrkt 

umfjöllun
1

Tími / Dagskrárbil
Samanlagðar 

tekjur af bili

Seljanlegur auglýsingatími segir til um lengd auglýsingatíma 
fyrir og eftir dagskrárliði.
Auglýsingar meiga ekki fara yfir 15% af útsendingartíma.
24 klst. * 15% = 12.960 sek ( 216 min/dag)



 

82 

 

 

↓ 20 Morgunþáttur

07:40 120 60 kr.          7.200 kr.        Auglýsingar

↓ 20 Morgunþáttur

08:00 180 60 kr.          10.800 kr.      Flugáætlanir + veður

↓ 20 Morgunþáttur

08:17 120 60 kr.          7.200 kr.        Auglýsingar

↓ 20 Morgunþáttur

08:40 120 60 kr.          7.200 kr.        Auglýsingar

↓ 20 Morgunþáttur

09:00 180 60 kr.          10.800 kr.      Flugáætlanir + veður

↓ Fréttir

09:17 120 60 kr.          7.200 kr.        Auglýsingar

20 Morgunþáttur

09:40 120 60 kr.          7.200 kr.        Auglýsingar

20 Morgunþáttur

10:00 180 60 kr.          10.800 kr.      Flugáætlanir + veður

↓ Þættir úr Safni

10:17 120 60 kr.          7.200 kr.        Auglýsingar

↓ Þættir úr Safni

10:40 120 60 kr.          7.200 kr.        Auglýsingar

↓ Tónlist

11:00 180 60 kr.          10.800 kr.      Flugáætlanir + veður

↓ Þættir úr Safni

11:17 120 80 kr.          9.600 kr.        Auglýsingar

↓ Þættir úr Safni

11:40 120 80 kr.          9.600 kr.        Auglýsingar

↓ Tónlist

12:00 180 80 kr.          14.400 kr.      Flugáætlanir + veður

↓ Fréttir

12:17 120 80 kr.          9.600 kr.        Auglýsingar

↓ 30 10.000 kr.  10.000 kr.      Dagskrá og viðburðir

12:40 120 80 kr.          9.600 kr.        Auglýsingar

↓ Tónlist

13:00 180 60 kr.          10.800 kr.      Flugáætlanir + veður

↓ 30 10.000 kr.  10.000 kr.      Dagskrá og viðburðir

13:17 120 60 kr.          7.200 kr.        Auglýsingar

↓ Þættir úr Safni

13:40 120 60 kr.          7.200 kr.        Auglýsingar

↓ Tónlist

14:00 180 60 kr.          10.800 kr.      Flugáætlanir + veður

↓ 30 10.000 kr.  10.000 kr.      Dagskrá og viðburðir
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14:17 120 60 kr.          7.200 kr.        Auglýsingar

↓ Þættir úr Safni

14:40 120 60 kr.          7.200 kr.        Auglýsingar

↓ Tónlist

15:00 180 60 kr.          10.800 kr.      Flugáætlanir + veður

↓ 30 10.000 kr.  10.000 kr.      Dagskrá og viðburðir

15:17 120 60 kr.          7.200 kr.        Auglýsingar

↓ Þættir úr Safni

15:40 120 60 kr.          7.200 kr.        Auglýsingar

↓ Tónlist

16:00 180 60 kr.          10.800 kr.      Flugáætlanir + veður

↓ 00:00 10.000 kr.  10.000 kr.      Dagskrá og viðburðir

16:17 120 60 kr.          7.200 kr.        Auglýsingar

↓ Þættir úr Safni

16:40 120 60 kr.          7.200 kr.        Auglýsingar

↓ Tónlist

17:00 180 65 kr.          11.700 kr.      Flugáætlanir + veður

↓ 30 10.000 kr.  10.000 kr.      Dagskrá og viðburðir

17:17 120 65 kr.          7.800 kr.        Auglýsingar

↓ Þættir úr Safni

17:40 120 65 kr.          7.800 kr.        Auglýsingar

↓ Tónlist

18:00 180 65 kr.          11.700 kr.      Flugáætlanir + veður

↓ 30 Fréttir

18:17 120 65 kr.          7.800 kr.        Auglýsingar

↓ Þættir úr Safni

18:40 120 65 kr.          7.800 kr.        Auglýsingar

↓ Tónlist

19:00 180 65 kr.          11.700 kr.      Flugáætlanir + veður

↓ Þættir úr Safni

19:17 120 65 kr.          7.800 kr.        Auglýsingar

↓ Þættir úr Safni

19:40 120 65 kr.          7.800 kr.        Auglýsingar

↓ Tónlist

20:00 180 65 kr.          11.700 kr.      Flugáætlanir + veður

↓ Þættir úr Safni

20:17 120 20 kr.          2.400 kr.        Auglýsingar

↓ 30 10.000 kr.  10.000 kr.      Dagskrá og viðburðir

20:40 120 20 kr.          2.400 kr.        Auglýsingar

↓ Tónlist

21:00 180 20 kr.          3.600 kr.        Flugáætlanir + veður

↓ Endurflutt dagskrá

21:30 120 20 kr.          2.400 kr.        Flugáætlanir + veður

↓ Tónlist

22:00 180 5 kr.             900 kr.           Flugáætlanir + veður
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↓ Endurflutt dagskrá

22:30 120 5 kr.             600 kr.           Flugáætlanir + veður

↓ Tónlist

23:00 120 5 kr.             600 kr.           Flugáætlanir + veður

↓ Endurflutt dagskrá

23:30 120 5 kr.             600 kr.           Flugáætlanir + veður

481.400 kr.    

Lengd augl. = 8980

15% hámark = 12960 24 klst. * 15%= 12960 sek. á dag

Nýtingarhlutfall= 69%

Meðalverð= 46 kr.       

* 5 virkir dagar 2.407.000 kr.           

Helgar = - 30%: 673.960 kr.              

Vikutekjur fyrir utan langtímasamninga: 3.080.960 kr.           

Mánaðartekjur fyrir utan langtímasamninga: 12.323.840 kr.         
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Viðauki 4 - Skýringar við Fjárhagsáætlun 

 

Skýringar við fjárhagslíkan: 

 

1. Almennt tekjuskatthlutfall fyrirtækja. Samanber lög nr 90/2003. 

2. Í stofnforsendum er ekki gert ráð fyrir arðgreiðslum eða  föstu arðgreiðsluhlutfalli. 

3. Í upphafi er gert ráð fyrir 15.000.000 kr. framlögðu hlutafé, í handbæru fé. 
 

Forsendur efnahagsreiknings: 

Fjárfestingar: Í fyrsta mánuði er gert ráð fyrir fjárfestingum í útsendingarbúnaði sem nemur 

10.000.000 kr. Að auki er gert ráð fyrir fjárfestingum í ódýrari búnaði næstu 4 

mánuði. 

Peningalegar breytingar: Skammtímakröfur og viðskiptaskuldir eru afleðing sölu og 

áfallins kostnaðar, að teknu tilliti til greiðslufrests. 

Forsendur rekstrar og fjárhagsáætlunar: 

 

Rekstartekjur: Skiptast í fasta auglýsingasamninga (við t.d. fjárfesti) og auglýsingar í smásölu 

(hefðbundnar lesnar/leiknar), og vefauglýsingar. Gert er ráð fyrir skjótari 

uppbyggingu sölutekna auglýsinga en vefauglýsingatekna. Miðað við 

núllpunktsgreiningu eru færðar auglýsingatekjur af smásölu (miðað við að fyllt 

sé upp í auglýsingatíma) á 50% af uppsettu verði lægsta samkeppnisaðila. Ekki 

er gert ráð fyrir árstíðarsveiflum í líkaninu. 
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Viðauki 5 - Fjárhagsáætlun fyrstu 4 ár 

 

 

 

Grunnforsendur:

Heiti fyrirtækis: Radio Iceland ehf.

Tekjuskattur % 20,00% 1)

Arðgreiðslur til hluthafa % 0,00% 2)

Stofnefnahagur:
EIGNIR

Fastafjármunir

Fasteignir 0

Áhöld og tæki 0

Bifreiðar 0

Annað 0

Veltufjármunir

Handbært fé 15.000.000 3)

Skammtímakröfur 0

Birgðir 0

Eignir samtals 15.000.000

SKULDIR OG EIGIÐ FÉ

Eigið fé

Hlutafé 15.000.000 3)

Annað eigið fé

Skammtímaskuldir

Viðskiptaskuldir

Ógreiddur kostnaður

Skuldir og eigið fé samtals 15.500.000
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Forsendur Rekstrarreiknings

Ár

TB 1                       
Júní

TB 2                       
Júlí

TB 3                       
Ágúst

TB 4                       
Sept

TB 5                       
Okt

TB 6                       
Nóv

TB 7                       
Des

Fastir auglýsingasamningar

Flugáætlanir & augl. Meðeiganda 250.000 650.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000

Veðurfréttir í boði 100.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000

Tónlist í boði 150.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000

Samtals 500.000 1.400.000 1.750.000 1.750.000 1.750.000 1.750.000 1.750.000

Auglýsingar í smásölu

Miðað við verðlista 5.000.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000

Samtals 5.000.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000

Tekjur af vefauglýsingum

Sjálfstæðar auglýsingar 50.000 75.000 100.000 150.000 100.000 100.000 100.000

Google ads 20.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000

Vefleikir og umfjöllun 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000

Samtals 120.000 175.000 200.000 250.000 200.000 200.000 200.000

REKSTRARTEKJUR SAMTALS 5.620.000 9.075.000 9.450.000 9.500.000 9.450.000 9.450.000 9.450.000

Rekstrargjöld:

Ár
TB 1                       
Júní

TB 2                       
Júlí

TB 3                       
Ágúst

TB 4                       
Sept

TB 5                       
Okt

TB 6                       
Nóv

TB 7                       
Des

BREYTILEGUR KOSTNAÐUR

Stefgjöld Hlutfall af tekjum

Samningur við STEF 5,0% 25.000 70.000 87.500 87.500 87.500 87.500 87.500

SFH gjöld 5,0% 250.000 375.000 375.000 375.000 375.000 375.000 375.000

Stefgjöld af fluttum örstefum 0,7% 840 1.225 1.400 1.750 1.400 1.400 1.400

Samtals 275.840 446.225 463.900 464.250 463.900 463.900 463.900

Útvarpsleyfisgjald 24.200

Póst&Fjarskiptastofnun 50.000

Fyrirframgreiðsla STEF

Annar kostnaðarliður 1

Samtals 350.040 446.225 463.900 464.250 463.900 463.900 463.900

Auglýsingar og aðkeypt þjónusta

Auglýsingar 250.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000

Hönnunarvinna 100.000 50.000 50.000

Lögfræði/Bókhaldskostnaður 200.000

Tölvur og skrifstofubúnaður

2012

Rekstrartekjur:

2012
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TB 8                       
Jan

TB 9                       
Feb

TB 10                       
Mars

TB 11                       
Apríl

TB 12                       
Maí

TB 13                       
Júní

TB 14                       
Júlí

TB 15                       
Ágúst

TB 16                       
Sept

TB 17                       
Okt

TB 18                       
Nóv

TB 19                       
Des

1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000

500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000

250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000

1.750.000 1.750.000 1.750.000 1.750.000 1.750.000 2.250.000 2.250.000 2.250.000 2.250.000 2.250.000 2.250.000 2.250.000

7.500.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000

7.500.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000

100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000

50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000

50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000

200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000

9.450.000 9.450.000 9.450.000 9.450.000 9.450.000 12.550.000 12.550.000 12.550.000 12.550.000 12.550.000 12.550.000 12.550.000

TB 8                       
Jan

TB 9                       
Feb

TB 10                       
Mars

TB 11                       
Apríl

TB 12                       
Maí

TB 13                       
Júní

TB 14                       
Júlí

TB 15                       
Ágúst

TB 16                       
Sept

TB 17                       
Okt

TB 18                       
Nóv

TB 19                       
Des

87.500 87.500 87.500 87.500 87.500 112.500 112.500 112.500 112.500 112.500 112.500 112.500

375.000 375.000 375.000 375.000 375.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000

1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100

463.900 463.900 463.900 463.900 463.900 614.600 614.600 614.600 614.600 614.600 614.600 614.600

24.200

30.000

518.100 463.900 463.900 463.900 463.900 614.600 614.600 614.600 614.600 614.600 614.600 614.600

50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000

200.000

100.000

2013

2013
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FASTUR KOSTNAÐUR 

Laun og launatengd gjöld

Fjöldi 
starfs

m.
Laun á 
mánuði

TB 
byrjað

Framkvæmdastjóri 1 500.000 6 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000

Sölumaður 1 400.000 6 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000

Dagskrárstóri 1 400.000 6 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000

Tæknimaður 1 400.000 6 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000

Dagskrárgerðamenn 4 250.000 6 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000

Aðkeyptir þættir 1 500.000 6 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000

Launatengd gjöld o.fl. (hlutfall af launum) 20,0% 640.000 640.000 640.000 640.000 640.000 640.000 640.000

Samtals 3.840.000 3.840.000 3.840.000 3.840.000 3.840.000 3.840.000 3.840.000

Útsendingarkostnaður án vsk.

IP flutningur í 1 mastur 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000

Aðstaða í rekka 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000

Pláss fyrir 3 loftnet í mastri 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000

Rafmagn miðað við 30,07 kr kWh 87.000 87.000 87.000 87.000 87.000 87.000 87.000

Uppsetningarkostnaður 400.000

Samtals 587.000 187.000 187.000 187.000 187.000 187.000 187.000

Vefkostnaður

Hýsingarkostnaður 5.000 10.000 10.000 10.000 25.000 50.000 50.000

Aðkeypt hönnunarvinna 100.000 50.000

Tölvur og skrifstofubúnaður 1.000.000 100.000 100.000

Samtals 1.105.000 160.000 110.000 10.000 25.000 50.000 50.000

Fasteigna og rekstrarkostnaður

Húsaleiga 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000

Sími og Internet 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000

Húsgögn og skrifstofubúnaður 500.000 50.000

Rafmagn&Vatn 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000

Framkvæmdi/Viðhald 500.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

Samtals 1.400.000 455.000 405.000 405.000 405.000 405.000 405.000

REKSTRARGJÖLD SAMTALS 7.832.040 5.188.225 5.105.900 4.956.250 4.970.900 4.995.900 4.995.900
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Rekstrargjöld framhald: 

 

 

 

 

 

500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000

400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000

400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000

400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000

1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000

500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000

640.000 640.000 640.000 640.000 640.000 640.000 640.000 640.000 640.000 640.000 640.000 640.000

3.840.000 3.840.000 3.840.000 3.840.000 3.840.000 3.840.000 3.840.000 3.840.000 3.840.000 3.840.000 3.840.000 3.840.000

25.000 25.000 25.000 25.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000

25.000 25.000 25.000 25.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000

50.000 50.000 50.000 50.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000

87.000 87.000 87.000 87.000 174.000 174.000 174.000 174.000 174.000 174.000 174.000 174.000

187.000 187.000 187.000 187.000 474.000 474.000 474.000 474.000 474.000 474.000 474.000 474.000

50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000

50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000

250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000

100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000

50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000

5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

405.000 405.000 405.000 405.000 405.000 405.000 405.000 405.000 405.000 405.000 405.000 405.000

5.450.100 4.995.900 4.995.900 4.995.900 5.282.900 5.433.600 5.433.600 5.433.600 5.433.600 5.433.600 5.433.600 5.433.600
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Forsendur efnahagsreiknings

Fjárfestingar:

Ár

Afskriftir
Stofn-
efnah.

TB 1                       
Júní

TB 2                       
Júlí

TB 3                       
Ágúst

TB 4                       
Sept

TB 5                       
Okt

TB 6                       
Nóv

TB 7                       
Des

Fasteignir 0,0% 0

Áhöld og tæki 20,0% 0 10.000.000 1.000.000 250.000 250.000 250.000

Bifreiðar 0,0% 0

Annað 0

Peningalegar breytingar:

Ár

Fjöldi daga
TB 1                       
Júní

TB 2                       
Júlí

TB 3                       
Ágúst

TB 4                       
Sept

TB 5                       
Okt

TB 6                       
Nóv

TB 7                       
Des

Skammtímakröfur 30 5.620.000 3.455.000 375.000 50.000 -50.000 0 0

Birgðir

Viðskiptaskuldir 30 0 3.992.040 -2.643.815 -82.325 -149.650 14.650 25.000

Ógreiddur kostnaður 0 0 0 0 0 0 0 0

Nýtt hlutafé

Annað eigið fé 0 0 0 0 0 0 0

2012

2012

TB 8                       
Jan

TB 9                       
Feb

TB 10                       
Mars

TB 11                       
Apríl

TB 12                       
Maí

TB 13                       
Júní

TB 14                       
Júlí

TB 15                       
Ágúst

TB 16                       
Sept

TB 17                       
Okt

TB 18                       
Nóv

TB 19                       
Des

5.000.000

TB 8                       
Jan

TB 9                       
Feb

TB 10                       
Mars

TB 11                       
Apríl

TB 12                       
Maí

TB 13                       
Júní

TB 14                       
Júlí

TB 15                       
Ágúst

TB 16                       
Sept

TB 17                       
Okt

TB 18                       
Nóv

TB 19                       
Des

0 0 0 0 0 3.100.000 0 0 0 0 0 0

0 454.200 -454.200 0 0 287.000 150.700 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2013

2013
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Rekstrar og fjárhagsáætlun

Júní Júlí Ágúst Sept Okt Nóv Des
REKSTRARREIKNINGUR 6 7 8 9 10 11 12

Ár

Skýr.
TB 1                       
Júní

TB 2                       
Júlí

TB 3                       
Ágúst

TB 4                       
Sept

TB 5                       
Okt

TB 6                       
Nóv

TB 7                       
Des

REKSTRARTEKJUR:

   Fastir auglýsingasamningar .................................... 500.000 1.400.000 1.750.000 1.750.000 1.750.000 1.750.000 1.750.000

   Auglýsingar í smásölu ............................................. 5.000.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000

   Tekjur af vefauglýsingum ........................................ 120.000 175.000 200.000 250.000 200.000 200.000 200.000

5.620.000 9.075.000 9.450.000 9.500.000 9.450.000 9.450.000 9.450.000

REKSTRARGJÖLD:

Breytilegur kostnaður:

   Stefgjöld .................................................................. 350.040 446.225 463.900 464.250 463.900 463.900 463.900

   Auglýsingar og aðkeypt þjónusta ............................ 550.000 100.000 100.000 50.000 50.000 50.000 50.000

Fastur kostnaður:

   Laun og launatengd gjöld ....................................... 3.840.000 3.840.000 3.840.000 3.840.000 3.840.000 3.840.000 3.840.000

   Útsendingarkostnaður án vsk. ................................ 587.000 187.000 187.000 187.000 187.000 187.000 187.000

   Vefkostnaður .......................................................... 1.105.000 160.000 110.000 10.000 25.000 50.000 50.000

   Fasteigna og rekstrarkostnaður .............................. 1.400.000 455.000 405.000 405.000 405.000 405.000 405.000

   Afskriftir  .................................................................. 166.667 183.334 187.501 191.668 195.835 195.835 195.835

7.998.707 5.371.559 5.293.401 5.147.918 5.166.735 5.191.735 5.191.735

Rekstrarafkoma án fjármagnsliða ............................... 2.378.707)(         3.703.441 4.156.599 4.352.082 4.283.265 4.258.265 4.258.265

FJÁRMUNATEKJUR OG (FJÁRMAGNSGJÖLD):

   Vaxtatekjur  ............................................................ 0 0 0 0 0 0 0

   Vaxtagjöld .............................................................. 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

Rekstrarafkoma fyrir skatta ......................................... 2.378.707)(         3.703.441 4.156.599 4.352.082 4.283.265 4.258.265 4.258.265

Tekjuskattur ............................................................... 0 264.947)(     831.320)(     870.416)(     856.653)(     851.653)(     851.653)(      

REKSTRARNIÐURSTAÐA ...................................... 2.378.707)(         3.438.494 3.325.279 3.481.666 3.426.612 3.406.612 3.406.612

EFNAHAGSREIKNINGUR

Ár

EIGNIR Skýr.
TB 1                       
Júní

TB 2                       
Júlí

TB 3                       
Ágúst

TB 4                       
Sept

TB 5                       
Okt

TB 6                       
Nóv

TB 7                       
Des

FASTAFJÁRMUNIR:

   Fasteignir ............................................................... 0 0 0 0 0 0 0

   Áhöld og tæki ......................................................... 9.833.333 10.649.999 10.712.498 10.770.830 10.824.995 10.629.160 10.433.325

   Bifreiðar .................................................................. 0 0 0 0 0 0 0

   Annað .................................................................... 0 0 0 0 0 0 0

Fastafjármunir 9.833.333 10.649.999 10.712.498 10.770.830 10.824.995 10.629.160 10.433.325

VELTUFJÁRMUNIR:

   Handbært fé ........................................................... 0 591.775 1.667.060 5.828.485 9.957.935 14.426.685 18.905.785

   Skammtímakröfur .................................................... 5.620.000 9.075.000 9.450.000 9.500.000 9.450.000 9.450.000 9.450.000

   Birgðir  ................................................................... 0 0 0 0 0 0 0

Veltufjármunir 5.620.000 9.666.775 11.117.060 15.328.485 19.407.935 23.876.685 28.355.785

2012

2012
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TB 8                       
Jan

TB 9                       
Feb

TB 10                       
Mars

TB 11                       
Apríl

TB 12                       
Maí

TB 13                       
Júní

TB 14                       
Júlí

TB 15                       
Ágúst

TB 16                       
Sept

TB 17                       
Okt

TB 18                       
Nóv

TB 19                       
Des

1.750.000 1.750.000 1.750.000 1.750.000 1.750.000 2.250.000 2.250.000 2.250.000 2.250.000 2.250.000 2.250.000 2.250.000

7.500.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000

200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000

9.450.000 9.450.000 9.450.000 9.450.000 9.450.000 12.550.000 12.550.000 12.550.000 12.550.000 12.550.000 12.550.000 12.550.000

518.100 463.900 463.900 463.900 463.900 614.600 614.600 614.600 614.600 614.600 614.600 614.600

450.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000

3.840.000 3.840.000 3.840.000 3.840.000 3.840.000 3.840.000 3.840.000 3.840.000 3.840.000 3.840.000 3.840.000 3.840.000

187.000 187.000 187.000 187.000 474.000 474.000 474.000 474.000 474.000 474.000 474.000 474.000

50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000

405.000 405.000 405.000 405.000 405.000 405.000 405.000 405.000 405.000 405.000 405.000 405.000

195.835 195.835 195.835 195.835 279.168 279.168 279.168 279.168 279.168 279.168 279.168 279.168

5.645.935 5.191.735 5.191.735 5.191.735 5.562.068 5.712.768 5.712.768 5.712.768 5.712.768 5.712.768 5.712.768 5.712.768

3.804.065 4.258.265 4.258.265 4.258.265 3.887.932 6.837.232 6.837.232 6.837.232 6.837.232 6.837.232 6.837.232 6.837.232

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.804.065 4.258.265 4.258.265 4.258.265 3.887.932 6.837.232 6.837.232 6.837.232 6.837.232 6.837.232 6.837.232 6.837.232

760.813)(     851.653)(     851.653)(     851.653)(     777.586)(     1.367.446)(  1.367.446)(  1.367.446)(  1.367.446)(  1.367.446)(  1.367.446)(   1.367.446)(    

3.043.252 3.406.612 3.406.612 3.406.612 3.110.346 5.469.786 5.469.786 5.469.786 5.469.786 5.469.786 5.469.786 5.469.786

TB 8                       
Jan

TB 9                       
Feb

TB 10                       
Mars

TB 11                       
Apríl

TB 12                       
Maí

TB 13                       
Júní

TB 14                       
Júlí

TB 15                       
Ágúst

TB 16                       
Sept

TB 17                       
Okt

TB 18                       
Nóv

TB 19                       
Des

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10.237.490 10.041.655 9.845.820 9.649.985 14.370.817 14.091.649 13.812.481 13.533.313 13.254.145 12.974.977 12.695.809 12.416.641

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10.237.490 10.041.655 9.845.820 9.649.985 14.370.817 14.091.649 13.812.481 13.533.313 13.254.145 12.974.977 12.695.809 12.416.641

22.905.685 27.813.985 31.813.885 36.267.985 35.435.085 39.738.485 47.005.585 54.121.985 61.238.385 68.354.785 75.471.185 82.587.585

9.450.000 9.450.000 9.450.000 9.450.000 9.450.000 12.550.000 12.550.000 12.550.000 12.550.000 12.550.000 12.550.000 12.550.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

32.355.685 37.263.985 41.263.885 45.717.985 44.885.085 52.288.485 59.555.585 66.671.985 73.788.385 80.904.785 88.021.185 95.137.585

42.593.175 47.305.640 51.109.705 55.367.970 59.255.902 66.380.134 73.368.066 80.205.298 87.042.530 93.879.762 100.716.994 107.554.226

2013

2013
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SKULDIR OG EIGIÐ FÉ Skýr.

EIGIÐ FÉ:

   Hlutafé .................................................................... 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000

   Annað eigið fé (uppsafnaður hagnaður) ................. 2.378.707)(         1.059.787 4.385.066 7.866.732 11.293.344 14.699.956 18.106.568

Eigið fé 12.621.293 16.059.787 19.385.066 22.866.732 26.293.344 29.699.956 33.106.568

LANGTÍMASKULDIR:

   Langtímalán ............................................................ 0 0 0 0 0 0 0

   Næsta árs afborgun  .............................................. 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

SKAMMTÍMASKULDIR:

   Viðskiptaskuldir ....................................................... 0 3.992.040 1.348.225 1.265.900 1.116.250 1.130.900 1.155.900

   Ógreiddur kostnaður .............................................. 0 0 0 0 0 0 0

   Næsta árs afborgun langtímaskulda  ....................... 0 0 0 0 0 0 0

   Reiknuð fjárþörf ...................................................... 2.832.040 0 0 0 0 0 0

   Reiknaðir skattar  .................................................... 0 264.947 1.096.267 1.966.683 2.823.336 3.674.989 4.526.642

2.832.040 4.256.987 2.444.492 3.232.583 3.939.586 4.805.889 5.682.542

Skuldir samtals 2.832.040 4.256.987 2.444.492 3.232.583 3.939.586 4.805.889 5.682.542

SKULDIR OG EIGIÐ FÉ SAMTALS 15.453.333 20.316.774 21.829.558 26.099.315 30.232.930 34.505.845 38.789.110

SJÓÐSTREYMI

Ár

Skýr.
TB 1                       
Júní

TB 2                       
Júlí

TB 3                       
Ágúst

TB 4                       
Sept

TB 5                       
Okt

TB 6                       
Nóv

TB 7                       
Des

HANDBÆRT FÉ (TIL) FRÁ REKSTRI:

   Hagnaður (tap) samkvæmt rekstrarreikningi  .......... 2.378.707)(         3.438.494 3.325.279 3.481.666 3.426.612 3.406.612 3.406.612

   Rekstrarliðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:

         Afskriftir  ............................................................ 166.667 183.334 187.501 191.668 195.835 195.835 195.835

Veltufé (til) frá rekstri 2.212.040)(         3.621.828 3.512.780 3.673.334 3.622.447 3.602.447 3.602.447

   Breyting á rekstrartengdum eignum og skuldum:

         Skammtímakröfur, lækkun (hækkun) ................. 5.620.000)(         3.455.000)(  375.000)(     50.000)(       50.000 0 0

         Birgðir, lækkun (hækkun) ................................. 0 0 0 0 0 0 0

         Skammtímaskuldir, (lækkun) hækkun ................ 0 4.256.987 1.812.495)(  788.091 707.003 866.303 876.653

Breyting á rekstrartengdum eignum og skuldum 5.620.000)(         801.987 2.187.495)(  738.091 757.003 866.303 876.653

Handbært fé (til) frá rekstri 7.832.040)(         4.423.815 1.325.285 4.411.425 4.379.450 4.468.750 4.479.100

FJÁRFESTINGARHREYFINGAR:

   Fasteignir ............................................................... 0 0 0 0 0 0 0

   Áhöld og tæki ......................................................... 10.000.000)(       1.000.000)(  250.000)(     250.000)(     250.000)(     0 0

   Bifreiðar .................................................................. 0 0 0 0 0 0 0

   Annað .................................................................... 0 0 0 0 0 0 0

Fjárfestingarhreyfingar 10.000.000)(       1.000.000)(  250.000)(     250.000)(     250.000)(     0 0

FJÁRMÖGNUNARHREYFINGAR:

   Ný langtímalán ........................................................ 0 0 0 0 0 0 0

   Afborgun af langtímalánum ...................................... 0 0 0 0 0 0 0

   Greiddur arður til hluthafa ....................................... 0 0 0 0 0 0 0

   Innborgað nýtt hlutafé  ............................................ 0 0 0 0 0 0 0

Fjármögnunarhreyfingar 0 0 0 0 0 0 0

HÆKKUN (LÆKKUN) Á HANDBÆRU FÉ ............ 17.832.040)(       3.423.815 1.075.285 4.161.425 4.129.450 4.468.750 4.479.100

2012
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Skuldir, eigið fé og sjóðstreymi framhald: 

 

TB 8                       
Jan

TB 9                       
Feb

TB 10                       
Mars

TB 11                       
Apríl

TB 12                       
Maí

TB 13                       
Júní

TB 14                       
Júlí

TB 15                       
Ágúst

TB 16                       
Sept

TB 17                       
Okt

TB 18                       
Nóv

TB 19                       
Des

3.043.252 3.406.612 3.406.612 3.406.612 3.110.346 5.469.786 5.469.786 5.469.786 5.469.786 5.469.786 5.469.786 5.469.786

195.835 195.835 195.835 195.835 279.168 279.168 279.168 279.168 279.168 279.168 279.168 279.168

3.239.087 3.602.447 3.602.447 3.602.447 3.389.514 5.748.954 5.748.954 5.748.954 5.748.954 5.748.954 5.748.954 5.748.954

0 0 0 0 0 3.100.000)(  0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

760.813 1.305.853 397.453 851.653 777.586 1.654.446 1.518.146 1.367.446 1.367.446 1.367.446 1.367.446 1.367.446

760.813 1.305.853 397.453 851.653 777.586 1.445.554)(  1.518.146 1.367.446 1.367.446 1.367.446 1.367.446 1.367.446

3.999.900 4.908.300 3.999.900 4.454.100 4.167.100 4.303.400 7.267.100 7.116.400 7.116.400 7.116.400 7.116.400 7.116.400

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 5.000.000)(  0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 5.000.000)(  0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.999.900 4.908.300 3.999.900 4.454.100 832.900)(     4.303.400 7.267.100 7.116.400 7.116.400 7.116.400 7.116.400 7.116.400

18.905.785 22.905.685 27.813.985 31.813.885 36.267.985 35.435.085 39.738.485 47.005.585 54.121.985 61.238.385 68.354.785 75.471.185

22.905.685 27.813.985 31.813.885 36.267.985 35.435.085 39.738.485 47.005.585 54.121.985 61.238.385 68.354.785 75.471.185 82.587.585

2013
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Kennitölur framhald: 

 

KENNITÖLUR

Ár

Skýr.
TB 1                       
Júní

TB 2                       
Júlí

TB 3                       
Ágúst

TB 4                       
Sept

TB 5                       
Okt

TB 6                       
Nóv

TB 7                       
Des

      Veltufjárhlutfall  ..................................................... 1,98 2,27 4,55 4,74 4,93 4,97 4,99 

      Eiginfjárhlutfall  ..................................................... 82% 79% 89% 88% 87% 86% 85%

      Veltuhraði fjármagns ............................................ 0,36 0,45 0,43 0,36 0,31 0,27 0,24

   SEM HLUTFALL AF REKSTRARTEKJUM:  

   Breytilegur kostnaður:

      Stefgjöld ............................................................... 6,2% 4,9% 4,9% 4,9% 4,9% 4,9% 4,9%

      Auglýsingar og aðkeypt þjónusta ......................... 9,8% 1,1% 1,1% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5%

   Fastur kostnaður:

      Laun og launatengd gjöld .................................... 68,3% 42,3% 40,6% 40,4% 40,6% 40,6% 40,6%

      Útsendingarkostnaður án vsk. ............................. 10,4% 2,1% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%

      Vefkostnaður ....................................................... 19,7% 1,8% 1,2% 0,1% 0,3% 0,5% 0,5%

      Fasteigna og rekstrarkostnaður ........................... 24,9% 5,0% 4,3% 4,3% 4,3% 4,3% 4,3%

      Afskriftir  ............................................................... 3,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,1% 2,1% 2,1%

   Rekstrarafkoma fyrir skatta ...................................... -42,3% 40,8% 44,0% 45,8% 45,3% 45,1% 45,1%

   Rekstrarafkoma ...................................................... -42,3% 37,9% 35,2% 36,6% 36,3% 36,0% 36,0%

2012

TB 8                       
Jan

TB 9                       
Feb

TB 10                       
Mars

TB 11                       
Apríl

TB 12                       
Maí

TB 13                       
Júní

TB 14                       
Júlí

TB 15                       
Ágúst

TB 16                       
Sept

TB 17                       
Okt

TB 18                       
Nóv

TB 19                       
Des

5,02 4,81 5,07 5,08 4,59 4,57 4,60 4,66 4,70 4,74 4,78 4,81 

85% 84% 84% 84% 84% 83% 82% 82% 82% 82% 82% 82%

0,22 0,20 0,18 0,17 0,16 0,19 0,17 0,16 0,14 0,13 0,12 0,12

5,5% 4,9% 4,9% 4,9% 4,9% 4,9% 4,9% 4,9% 4,9% 4,9% 4,9% 4,9%

4,8% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4%

40,6% 40,6% 40,6% 40,6% 40,6% 30,6% 30,6% 30,6% 30,6% 30,6% 30,6% 30,6%

2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 5,0% 3,8% 3,8% 3,8% 3,8% 3,8% 3,8% 3,8%

0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4%

4,3% 4,3% 4,3% 4,3% 4,3% 3,2% 3,2% 3,2% 3,2% 3,2% 3,2% 3,2%

2,1% 2,1% 2,1% 2,1% 3,0% 2,2% 2,2% 2,2% 2,2% 2,2% 2,2% 2,2%

40,3% 45,1% 45,1% 45,1% 41,1% 54,5% 54,5% 54,5% 54,5% 54,5% 54,5% 54,5%

32,2% 36,0% 36,0% 36,0% 32,9% 43,6% 43,6% 43,6% 43,6% 43,6% 43,6% 43,6%

2013
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Rekstrarreikningur

63
       

Samtals
Ár 1

Samtals
Ár 2

Samtals
Ár 3

Samtals
Ár 4

REKSTRARTEKJUR:

   Fastir auglýsingasamningar .................................. 10.650.000 24.500.000 27.000.000 27.000.000

   Auglýsingar í smásölu ........................................... 50.000.000 107.500.000 120.000.000 120.000.000

   Tekjur af vefauglýsingum ...................................... 1.345.000 3.100.000 3.600.000 3.600.000

61.995.000 135.100.000 150.600.000 150.600.000

REKSTRARGJÖLD:

Breytilegur kostnaður:

   Stefgjöld ................................................................ 3.116.115 6.675.900 7.429.400 7.429.400

   Auglýsingar og aðkeypt þjónusta .......................... 950.000 1.000.000 1.300.000 1.500.000

Fastur kostnaður: 0

   Laun og launatengd gjöld ..................................... 26.880.000 46.080.000 46.080.000 46.080.000

   Útsendingarkostnaður án vsk. .............................. 1.709.000 4.540.000 5.688.000 5.688.000

   Vefkostnaður ......................................................... 1.510.000 600.000 600.000 600.000

   Fasteigna og rekstrarkostnaður ............................ 3.880.000 4.860.000 4.860.000 4.860.000

   Afskriftir  ................................................................ 1.316.675 3.016.684 4.016.680 4.350.012

39.361.790 66.772.584 69.974.080 70.507.412

Rekstrarafkoma án fjármagnsliða ............................. 22.633.210 68.327.416 80.625.920 80.092.588

FJÁRMUNATEKJUR OG (FJÁRMAGNSGJÖLD):

   Vaxtatekjur  ........................................................... 0 0 0 0

   Vaxtagjöld ............................................................. 0 0 0 0

0 0 0 0

0

Rekstrarafkoma fyrir skatta ....................................... 22.633.210 68.327.416 80.625.920 80.092.588

Tekjuskattur ............................................................. 4.526.642)(       13.665.483)(         16.125.184)(        16.018.518)(        

REKSTRARNIÐURSTAÐA .................................... 18.106.568 54.661.933 64.500.736 64.074.070

EFNAHAGSREIKNINGUR    

EIGNIR
Samtals

Ár 1
Samtals

Ár 2
Samtals

Ár 3
Samtals

Ár 4

FASTAFJÁRMUNIR:

   Fasteignir .............................................................. 0 0 0 0

   Áhöld og tæki ........................................................ 10.433.325 12.416.641 13.399.961 9.049.949

   Bifreiðar ................................................................ 0 0 0 0

   Annað ................................................................... 0 0 0 0

Fastafjármunir 10.433.325 12.416.641 13.399.961 9.049.949

VELTUFJÁRMUNIR:

   Handbært fé ......................................................... 18.905.785 82.587.585 162.230.185 246.672.785

   Skammtímakröfur ................................................... 9.450.000 12.550.000 12.550.000 12.550.000

   Birgðir  .................................................................. 0 0 0 0

Veltufjármunir 28.355.785 95.137.585 174.780.185 259.222.785
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SKULDIR OG EIGIÐ FÉ
EIGIÐ FÉ:

   Hlutafé .................................................................. 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000

   Annað eigið fé (uppsafnaður hagnaður) ............... 18.106.568 72.768.501 137.269.237 201.343.307

Eigið fé 33.106.568 87.768.501 152.269.237 216.343.307

LANGTÍMASKULDIR:

   Langtímalán .......................................................... 0 0 0 0

   Næsta árs afborgun  ............................................. 0 0 0 0

0 0 0 0

SKAMMTÍMASKULDIR:

   Viðskiptaskuldir ..................................................... 1.155.900 1.593.600 1.593.600 1.593.600

   Ógreiddur kostnaður ............................................. 0 0 0 0

   Næsta árs afborgun langtímaskulda  ..................... 0 0 0 0

   Reiknuð fjárþörf .................................................... 0 0 0 0

   Reiknaðir skattar  .................................................. 4.526.642 18.192.125 34.317.309 50.335.827

5.682.542 19.785.725 35.910.909 51.929.427

Skuldir samtals 5.682.542 19.785.725 35.910.909 51.929.427

SKULDIR OG EIGIÐ FÉ SAMTALS 38.789.110 107.554.226 188.180.146 268.272.734

SJÓÐSTREYMI  

Samtals
Ár 1

Samtals
Ár 2

Samtals
Ár 3

Samtals
Ár 4

HANDBÆRT FÉ (TIL) FRÁ REKSTRI:

   Hagnaður (tap) samkvæmt rekstrarreikningi  ........ 18.106.568 54.661.933 64.500.736 64.074.070

   Rekstrarliðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi: 0 0 0 0

         Afskriftir  .......................................................... 1.316.675 3.016.684 4.016.680 4.350.012

Veltufé (til) frá rekstri 19.423.243 57.678.617 68.517.416 68.424.082

   Breyting á rekstrartengdum eignum og skuldum:

         Skammtímakröfur, lækkun (hækkun) ............... 9.450.000)(       3.100.000)(           0 0

         Birgðir, lækkun (hækkun) ............................... 0 0 0 0

         Skammtímaskuldir, (lækkun) hækkun .............. 5.682.542 14.103.183 16.125.184 16.018.518

Breyting á rekstrartengdum eignum og skuldum 3.767.458)(       11.003.183 16.125.184 16.018.518

Handbært fé (til) frá rekstri 15.655.785 68.681.800 84.642.600 84.442.600

FJÁRFESTINGARHREYFINGAR: 0 0 0 0

   Fasteignir .............................................................. 0 0 0 0

   Áhöld og tæki ........................................................ 11.750.000)(     5.000.000)(           5.000.000)(          0

   Bifreiðar ................................................................ 0 0 0 0

   Annað ................................................................... 0 0 0 0

Fjárfestingarhreyfingar 11.750.000)(     5.000.000)(           5.000.000)(          0

FJÁRMÖGNUNARHREYFINGAR:

0

   Ný langtímalán ...................................................... 0 0 0 0

   Afborgun af langtímalánum .................................... 0 0 0 0

   Greiddur arður til hluthafa ..................................... 0 0 0 0

   Innborgað nýtt hlutafé  .......................................... 0 0 0 0

Fjármögnunarhreyfingar 0 0 0 0

HÆKKUN (LÆKKUN) Á HANDBÆRU FÉ ........... 3.905.785 63.681.800 79.642.600 84.442.600
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Fjárþörf og lausafjárstaða miðað við forsendur spálíkans. 

 

KENNITÖLUR    

Samtals
Ár 1

Samtals
Ár 2

Samtals
Ár 3

Samtals
Ár 4

4,99 4,81 4,87 4,99 

85% 82% 81% 81%

1,60 1,26 0,80 0,56

- 165,1% 73,5% 42,1%

- 140,9% 60,0% 34,0%

   SEM HLUTFALL AF REKSTRARTEKJUM:  

   Breytilegur kostnaður:

5,0% 4,9% 4,9% 4,9%

1,5% 0,7% 0,9% 1,0%

   Fastur kostnaður:

43,4% 34,1% 30,6% 30,6%

2,8% 3,4% 3,8% 3,8%

2,4% 0,4% 0,4% 0,4%

6,3% 3,6% 3,2% 3,2%

2,1% 2,2% 2,7% 2,9%

36,5% 50,6% 53,5% 53,2%

29,2% 40,5% 42,8% 42,5%

      Stefgjöld .....................................................................

      Rekstrarafkoma fyrir skatta .........................................

      Rekstrarafkoma ..........................................................

      Auglýsingar og aðkeypt þjónusta ...............................

      Laun og launatengd gjöld ..........................................

      Útsendingarkostnaður án vsk. ...................................

      Vefkostnaður ..............................................................

      Fasteigna og rekstrarkostnaður .................................

      Afskriftir  .....................................................................

      Veltufjárhlutfall  ...........................................................

      Eiginfjárhlutfall  ...........................................................

      Veltuhraði fjármagns ..................................................

      Arðsemi eigin fjár .......................................................

      Arðsemi heildarfjármagns ...........................................

(3.000.000 )

(2.000.000 )

(1.000.000 )

0  

1.000.000  

2.000.000  

3.000.000  

4.000.000  

5.000.000  

6.000.000  

7.000.000  

TB 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

Veltufé

Hagnaður / Tap

Afskriftir

Veltufé (til) frá rekstri


