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Samningur um trúnað 

Undirritaðir, nemandi Háskólans á Bifröst og Verbúð 11, gera með sér eftirfarandi samning 

um meðferð trúnaðarupplýsinga sem fyrirtækið hyggst láta nemandanum í té við vinnslu BS 

verkefnisins Viðskiptaáætlun fyrir Verbúð 11, sem unnið verður haustið 2014:  

 

 1. Nemandi skuldbindur sig til þess að fara þannig með trúnaðarupplýsingar að engin  

hætta sé á því að óviðkomandi fái vitneskju um þær. Nemandinn hefur ekki rétt til  

þess að nota upplýsingarnar á annan hátt en ráð er fyrir gert í samningi þessum.  

 

2. Æski fyrirtækið þess skal nemandinn gera sérstaka grein fyrir því til hvaða  

ráðstafana hann hyggst grípa til að tryggja trúnað upplýsinga.  

 

3. Nemandinn skal að verkefni loknu skila þeim gögnum til fyrirtækisins sem afhent  

voru sem trúnaðargögn.  

 

4. Háskólinn á Bifröst hefur heimilað að BS verkefni þetta hlíti reglum um  

trúnaðarverkefni. Lokaskýrsla sem afhent er skólanum er geymd í lokaðri  

skjalageymslu skólans í tvö ár frá því að hún er afhent. Að þeim tíma liðnum verður  

farið með hana eftir almennum reglum um meðferð BS verkefna  

 Bifröst, [dags]  

Jón Alex Guðmundsson      F. h. Verbúðar 11     

___________________________                                           ___________________________  

                                                                                                 ___________________________  

  

 Staðfesting Háskólans á Bifröst: 



 
 

 

 

 

Viðskiptasvið 

 

Viðskiptaáætlun fyrir veitingastaðinn Verbúð 11 

 

Trúnaðarverkefni 

 

Haustönn – 2014 

 

 

Nafn nemanda: Jón Alex Guðmundsson 

 

 

Leiðbeinandi: Ragnar Már Vilhjálmsson  

 

 

Einkunn:_______  

 

  

 ____________________________  

Háskólinn á Bifröst 

 

 



 
 

 

 

Ágrip 

Í þessari ritgerð verður gerð viðskiptaáætlun fyrir veitingastaðinn Verbúð 11 sem er staðsettur 

að Geirsgötu 3 í Reykjavík. Farið verður vel yfir öll þau fræði og aðferðir sem notaðar voru í 

vinnslu á þessu verkefni. Á seinustu árum hefur ferðamannaiðnaðurinn blómstrað. Það kemur 

engum á óvart, því mikil aukning hefur orðið á heimsóknum ferðamanna til Íslands. 

Efnisinnihald viðskiptaáætlunarinnar var ákveðið í samráði við eigendur Verbúðar 11 og þá 

einkum með tilliti til þeirra þátta sem þeir vildu að höfundur myndi greina í þaula. 

Viðskiptaáætlun er yfirleitt töluvert yfirgripsmeiri en það rými sem BS ritgerð býður upp á. 

Höfundur lagði því áherslu á að skoða það sem skiptir mestu máli varðandi skipulagningu á 

þeim þáttum sem viðkoma fyrirtækinu, m.a. fjárhaginn og markaðsfræðina. Verbúð 11 er 

fjölskyldufyrirtæki og engir utanaðkomandi fjárfestar koma að því sem þýðir að fjármagn er 

af frekar skornum skammti. Helstu hættur sem Verbúð 11 stendur frammi fyrir á næstu 

mánuðum eftir opnun eru fyrst og fremst þær að það vantar fjármagn í reksturinn sjálfan, 

þ.e.a.s. það vantar peninga til þess að hefja rekstur, borga laun, kaupa hráefni, birgðir o.s.frv. 

Þetta er ein af hindrunum sem mun verða fjallað um í þessari ritgerð. Það eru miklir 

möguleikar fólgnir í því að eiga veitingarekstur og það er vel hægt að gera þetta að mjög 

gróðavænlegu fyrirtæki. 

  



 
 

 

 

Formáli 

Ritgerð þessi er 12 eininga lokaverkefni í BS námi í viðskiptafræði við Háskólann á Bifröst. 

Höfundur er Jón Alex Guðmundsson og verkefnið var unnið frá 1. september 2014 til 16. 

desember 2014. Meginástæðan fyrir valinu á þessu viðfangsefni er sú að þetta er raunhæft 

verkefni sem mun koma að góðum notum fyrir eigendur þegar veitingastaðurinn fer af stað. 
Höfundur vill þakka öllum þeim sem komu að verkefninu og sérstakar þakkir fær 

leiðbeinandinn minn, Ragnar Már Vilhjálmsson, sem hefur komið með gagnlegar 

leiðbeiningar við vinnslu á verkefnisins. Einnig vill höfundur þakka eigendum Verbúðar 11, 

Guðmundi Jónsyni, Sigurði Sveini Jónssyni, Gunnar Páli Jónsyni, Guðrúnu Gunnardóttur og 

Jóni Sigurðssyni.  
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1. Inngangur 

Í þessari ritgerð mun höfundur gera viðskiptaáætlun fyrir veitingastað sem er að fara að hefja 

starfsemi og er í fjölskyldueigu. Veitingastaðurinn heitir Verbúð 11 og er staðsettur að 

Geirsgötu 3, nánar tiltekið beint á móti höfninni hjá hafnarsvæðinu í Reykjavík. Ástæðan fyrir 

því að ég vel þetta verkefni er sú að þetta er raunhæft verkefni og mun koma að góðum notum 

þegar farið verður í að skipuleggja markaðs- og fjárhagsmál Verbúðar 11.   

Í verkefni af þessu tagi er ekki fullnægjandi að gera einungis viðskiptaáætlun, heldur 

verður höfundur að tengja ritgerðina við fræðilega umfjöllun. Í aðferðarfræðakaflanum verður 

ítarlega fjallað um þau tól sem höfundur notar við vinnslu á verkefninu.  

Þegar viðskiptaáætlun er skrifuð, þá þurfa að vera ýmsar forsendur til staðar svo að 

hægt sé að gera áætlunina eins nákvæma og hægt er. Forsendur varðandi rekstur munu að 

öllum líkindum breytast í næstu framtíð og því má líta má á þessa ritgerð sem leiðbeinandi rit 

um rekstur Verbúðar 11. Ritgerðin gefur því ekki tæmandi mynd af rekstri og 

rekstrarskilyrðum. Til þess að gera góða viðskiptaáætlun þurfa að vera til staðar aðgengileg 

og áreiðanleg gögn. Við vinnslu áverkefni af þessu tagi ber að forðast að láta væntingar 

eigenda hafa of mikil áhrif, t.d. um sölu í framtíðinni eða vinsældir. Höfundur þarf að styðjast 

við þær upplýsingar sem liggja fyrir til þess að draga upp sem gleggsta heildarmynd af því 

hvernig rekstur Verbúðar 11 gæti mögulega orðið. Höfundur þarf sem sagt að gæta þess að 

vera raunsær eftir megni. 

 

1.1 Markmið  

Markmið höfundar er ritgerðin geti nýst eigendum veitingastaðarins sem einhvers konar 

leiðarvísir við skipulagningu á veitingastaðnum. Þeir sem koma að skipulagningu á 

Verbúðinni hafa ekki markaðs- né fjármálaþekkingu til þess að greina þá þætti sem gætu 

vafist fyrir þeim. Í markaðskaflanum eru ýmsar greiningar sem eigendur geta nýtt sér við 

uppbyggingu á markaðshliðinni. Á sama hátt geta eigendur gert sér hugmynd um mögulegar 

tekjur og gjöld með stuðningi af fjármálakaflanum. 

  



 
 

2 

 

1.2 Tilgangur viðskiptaáætlana 

Það sem felst í viðskiptaáætlanaárgerð er fyrst og fremst það að afla upplýsinga svo hægt sé 

að gera ýmsar áætlanir, m.a. um framtíðartekjumöguleika, framleiðslugetu o.s.frv. 

 Nýsköpunarmiðstöð Íslands skilgreinir viðskiptaáætlun á eftirfarandi hátt:  

„Út frá þeim upplýsingum, sem fást með rannsókn á möguleikum hugmyndarinnar, 

eru gerðar áætlanir um sölu, markaðssetningu, framleiðslu og fjármögnun. Þær 

upplýsingar eru notaðar við að kynna viðskiptatækifærið, t.d. fyrir þeim sem 

hugsanlega munu fjármagna það.“
1
 

Þessi skilgreining á við um viðskiptaáætlunina í þessari ritgerð en rétt er að taka fram að ekki 

er verið að leita að utanaðkomandi fjárfestum í þessu tilfelli.  

Þegar farið verður í frekari skipulagningu, þá sérstaklega varðandi markaðs- og 

fjárhagshlið fyrirtækisins, er mögulegt að nota þessa ritgerð sem einhvers konar leiðarvísi, 

eins og fyrr sagði. Í stuttu máli mun höfundur greina bæði markaðs- og fjárhagshlið Verbúðar 

11. Skoðað verður hvaða þætti í markaðshliðinni þarf að greina, eins og samkeppni, ógnanir, 

veikleika, hvort pláss sé á markaðinum fyrir einn veitingastað til viðbótar o.s.frv. Á sama hátt 

verður skoðað varðandi fjárhagshliðina, hvað þarf mikið stofnfé, hvað Verbúð 11 þarf að selja 

mikið per mánuð til þess að standast undir kostnaði o.s.frv.  Höfundur mun fá allar þær 

forsendur sem hægt er að fá hjá Guðmundi Jónsyni rekstrarstjóra Verbúðarinnar. Þær 

forsendur sem ekki er möguleiki að nálgast verður höfundur að gefa sér, þ.e.a.s. forsendur 

innan skynsamlegra marka. 

  

                                                 
1
 Ársæll Valfells, e.d., bls. 4. 
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2. Aðferðafræði  

Heimildir voru sóttar úr fræðibókum og erlendum/innlendum skýrslum á veraldarvefnum. 

Þegar unnið var við rannsóknina í verkefninu var stuðst við SVÓT-greiningu sem stendur 

fyrir greiningu á styrkleikum, veikleikum, ógnunum og tækifærum. Höfundur notaði þessa 

greiningu því að hún varpar ljósi á þá þætti sem mikilvægt er að huga að. Einnig notaði 

höfundur PEST-greiningu sem stendur fyrir greiningu á pólitískum þáttum, efnahagslegum 

þáttum, samfélagslegum þáttum og tæknilegum þáttum. Í PEST-greiningu er aðallega verið að 

greina þá þætti sem ekki hægt er að hafa stjórn á, eins og t.d. efnahagslega þættinum, fyrirtæki 

hafa ekki stjórn á hagvexti, s.s. ytri þætti í markaðsumhverfinu. Seinasta greiningin sem var 

notuð var Fimmkraftagreining Porters sem greinir einnig markaðsumhverfið og verður farið 

nánar í hana seinna í skjalinu. 

2.1 Einstaklingsviðtöl 

Höfundur mun taka nokkur einstaklingsviðtöl við þá sem koma með einhverjum hætti að 

starfsemi Verbúðar 11, þá aðallega starfsmenn og eigendur. Einstaklingsviðtölin munu 

byggjast á fyrirfram ákveðnum spurningum sem munu gagnast höfundi við rannsóknina. 

Höfundur telur mikilvægt að hann sé í framhaldinu í stöðugu sambandi við eigendur ef 

forsendur um rekstrarþætti skyldu breytast. 

2.2 Skráning gagna 

Í viðtalshluta rannsóknarinnar fór skráning gagna fram með þeim hætti að viðtöl voru tekin 

upp með sérstöku upptökuforriti fyrir síma með leyfi viðmælenda. 
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3. Almennt um Verðbúð 11 

Verbúðirnar niðri á hafnarsvæðinu eru allar í eigu hafnarinnar, nema Geirsgata 3 sem er í eigu 

Jóns Sigurðssonar. Árið 1977 lét Jón smíða bátinn Sindra RE46 sem í notkun enn í dag.  Stuttu 

eftir að báturinn var kominn á flot, þurfti Jón húsnæði fyrir útgerðina og urðu þá Verbúðirnar 

fyrir valinu vegna þess hversu hentug staðsetningin var. Það var t.d. stutt þaðan að bryggju og 

stutt að fara þegar komið var af sjó. Árið 1989 bauðst honum að kaupa Verbúð 10 eða 

Geirsgötu 3a. Það var á þeim tíma þegar pláss var af skornum skammti og þurfti hann því að 

stækka við sig með því að fjárfesta í bilinu við hliðina á sér. Það fékk ekki hver sem er að 

kaupa eign sem höfnin átti rétt á að kaupa, nema að viðkomandi aðili uppfyllti eitt sérstakt 

skilyrði, sem var að viðkomandi þurfti að vera með hafnsækna starfsemi (þurfti að vera með 

útgerð).
2
 

Jón Sigurðsson á tvö fyrirtæki, þ.e. Sindrafisk ehf. og Sindra ehf. Sindrafiskur sér um 

að veiða fiskinn og Sindri ehf. sér um að verka fiskinn. Vegna samdráttar í sölu á fiski vildi 

Jón leita að nýjum tækifærum til þess að geta nýtt Verbúð 11 í einhvers konar starfsemi. 

Guðmundur Jónsson matreiðslumeistari er einn af þrem sonum Jóns. Hann kom með þá 

hugmynd að setja upp veitingastað í samstarfi við hina tvo bræðurna. Hugmyndinni var vel 

tekið og strax farið í það að stofna félag í kringum starfsemina. Einkahlutafélagið Verbúð 11 

var því stofnað þann 15. janúar árið 2014.
3
   

Sindri ehf., sem sér um fiskverkunina, var alltaf með starfsemina sína í Verbúð 11. 

Með komu veitingastaðarins hefur sú starfsemi alveg verið lögð niður og Sindrafiskur tekið 

við fiskverkuninni. Sindrafiskur ehf. hefur lagt til allt fjármagn vegna breytinga á húsnæði 

Verbúðar 11. Það er gert til þess að unnt sé að halda húsnæðinu ef svo illa færi að rekstur 

Verðbúðar 11 færi í þrot. Verbúð 11 mun því leigja húsnæðið af Sindrafiski og einnig kaupa 

hráefni af Sindrafiski. Með þessu fyrirkomulagi getur Jón Sigurðsson verið áfram með útgerð 

sína og fiskverkun. 

  

                                                 
2
     Jón Sigurðsson, munnleg heimild, nóvember 2014. 

3
     Jón Sigurðsson, munnleg heimild, nóvember 2014 
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3.1 Bygging og hönnun á Verbúð 11 

Í byrjun október 2013 hófst hönnun og endurbygging á Verbúð 11. Ráðinn var hönnuður til 

þess að skoða Verbúðina og meta hvort raunhæft væri að vera með veitingahúsarekstur í 

húsnæðinu, m.a. út af því hversu illa það var farið að innan eftir áralanga 

fiskverkunarstarfsemi. Hönnuðinum leist vel á þetta krefjandi verkefni. Honum fannst 

húsnæðið vera í sæmilegu horfi og taldi gerlegt að koma því í gott stand fyrir 

veitingahúsarekstur. Guðmundur Jónsson, einn eigenda Verbúðar 11, var fenginn til þess að 

stjórna hönnun á eldhúsinu, svo að það myndi verða aðgengilegt og þægilegt fyrir 

matreiðslumenn, þjóna o.s.frv. Það skiptir sköpum að maður með reynslu í veitingageiranum 

komi að innanhúshönnun á veitingastaðnum. Það er áætlað að Verbúð 11 taki allt að 120 

manns í einu þegar báðar hæðirnar eru opnar. Rými er fyrir 50 manns á neðri hæðinni og 70 

manns á þeirri efri. Eldhús er á báðum hæðunum. Fyrsta mánuðinn verður aðeins neðri hæðin 

opin. 

 

3.2 Leigufyrirkomulag 

Sjálft húsnæðið sem Verbúð 11 mun leigja er í eigu Sindrafisks ehf. Jón Sigurðsson og 

Guðrún Gunnarsdóttir eiga útgerðina Sindrafisk ehf. Eins og staðan er núna mun félagið 

Verbúð 11 ehf. eingöngu sjá um reksturinn og leigja húsnæðið, tæki og tól af Sindrafiski. 

 Engar eignir eru því skráðar á Verbúð 11, fyrir utan hlutaféð sem er 500.000 kr. Einnig 

þurfa eigendur að ákveða hvort tekið verði lán fyrir Verbúð 11 eða meira fé lagt inn í félagið 

til að standa undir stofnkostnaði og kostnaði við rekstri á fyrstu mánuðum. 

 

3.3 Eigendur og stjórn Verbúðar 11 

Eigendur Verðbúðar 11 eru fimm talsins. Jón Sigurðsson og Guðrún Gunnarsdóttir eiga 

samanlagt 40%. Þau eru einnig eigendur Sindrafisks ehf. Hin 60% eiga synir þeirra þrír, 

Sigurður Sveinn Jónsson, Guðmundur Jónsson og Gunnar Páll Jónsson með 20% hlut hver. 

Guðmundur Jónsson hefur tekið að sér að vera einhvers konar rekstrarstjóri fyrst um sinn. 
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3.4 Form fyrirtækis 

Eigendur voru sammála um að notast við félagsformið ehf. eða einkahlutafélag, m.a. vegna 

hversu takmörkuð ábyrgð fylgir einkahlutafélagi. Einkahlutafélög þurfa að lúta lögum 

nr.138/1994. Helsta áhættan er sú að eigendur geta tapað hlutum sínum í fyrirtækinu ef illa 

fer. Einnig er ekki skylda að hafa framkvæmdarstjóra í einkahlutafélagi en ef hlutafélag hefði 

orðið fyrir valinu þá hefði þurft að skipa framkvæmdarstjóra. 

„Einkahlutafélög má minnst einn aðili stofna og getur hann þannig verið eini hluthafinn. Í 

þeim tilvikum gæti einn aðalmaður verið í stjórn og þarf þá ekki að halda stjórnarfundi eða 

hluthafafundi eins og gerist ella heldur nægir að skrá ákvarðanir í gerðabók félagsins. Ekki er 

skylt að skipa framkvæmdastjóra í einkahlutafélögum.
4
“ 

Áður en félag er skráð á hlutafélagsskrá þarf að reiða fram 500.000 kr. hlutafé. Ef hlutafé er 

greitt í öðru en peningum þarf lögmaður eða löggiltur endurskoðandi að staðfesta að 

viðkomandi eign sé til staðar.
5
 Einnig er tekjuskattur fyrir einkahlutafélög 20% og tilkynna 

þarf Ríkisskattstjóra um stofnun félagsins, m.a. til að fá skráningu á launagreiðendaskrá til 

þess að borga laun.  

  

                                                 
4
Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið,  2014, júní. 

5
Ríkisskattstjóri, e.d. 
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4. Markaðsgreining   

Markaðsgreining er þungamiðja viðskiptaáætlana. Þar er markaðurinn greindur m.t.t. ýmissa 

áhrifaþátta. Vel útfærð og ígrunduð markaðsgreining er jafnan forsenda fyrir árangursríkri 

innkomu á markað og er auk þess leiðbeinandi fyrir fyrirtæki sem vilja ná sterkri stöðu á 

markaði og stuðla að frekari sókn fyrirtækis til framtíðar. 

Verbúð 11 leggur mikla áherslu á að viðskiptavinurinn fái það besta hráefni sem völ er 

á hverju sinni. Einnig að hráefnið sé meðhöndlað af fagmönnum svo að neytandinn fái sem 

mest út úr sinni upplifun þegar farið er út að borða. Verbúð 11 mun sérhæfa sig í matreiðslu á 

fiski og mikil áhersla lögð á að fá ferskasta hráefni sem völ er á. Einnig verður boðið upp á 

kjötmeti til að auka fjölbreytnina. 

 

4.1. Markaðsumhverfið 

Þegar talað er um markaðsumhverfi er það í raun umhverfið sem fyrirtækið starfar í. Ýmsir 

þættir geta haft áhrif á fyrirtækið, bæði til góðs og ills.  Fyrirtæki þurfa að kynna sér vel 

markaðsumhverfi sitt til þess að vera viðbúin mögulegum breytingum þar. 

„The marketing environment offers both opportunities and threats. Successful 

companies know the vital importance of constantly watching and adapting to the 

changing environment. Too many other companies, unfortunately, fail to think of 

change as opportunity. They ignore or resist critical changes until it is almost too 

late.“
6
 

Innri áhrif (e. microenvironment) eru þeir þættir í umhverfi fyrirtækja - eða í viðskiptamódeli 

sem geta ákveðið hvort fyrirtæki vegnar vel eða illa í því markaðsumhverfi sem það starfar í. 

Helstu þættir eru birgjar, dreifingaraðilar, viðskiptavinir og samkeppnisaðilar.  Ytri áhrif (e. 

macroenvironment) er víðara hugtak sem samanstendur af þáttum sem hafa ekki aðeins áhrif á 

fyrirtækið sjálft, heldur einnig á aðra þætti sem varða innri áhrif fyrirtækja. Þessir þættir eru 

efnahagslegur þáttur, samfélagslegur þáttur, pólítískur/lagalegur þáttur, áþreifanlegur þáttur 

og tæknilegur þáttur.
7
  

                                                 
6
Kotler, Armstrong, Wong og Sounders, 2005. 

7
John og David, 2012. 
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„The macro- and microenvironment are largely issues that a company cannot control, but 

they can have a huge influence on an organisation’s performance.“
8
 

 

4.1.1. Viðskiptavinir / Markhópagreining 

Eitt mikilvægasta atriðið sem þarf til þess að veitingastað gangi vel er fyrst og fremst að 

viðskiptavinurinn sé ánægður. Það er margt sem getur gert viðskiptavininn óánægðan, þ.á.m. 

vondur matur, léleg þjónusta, slæmt andrúmsloft o.s.frv. Ef viðskiptavinur fer óánægður, þá 

mun hann segja frá reynslu sinni og fleiri munu segja frá hans reynslu og svo koll af kolli. Til 

að lágmarka hættuna á slæmri upplifun viðskiptavinar verður að tryggja að veitingastaðurinn 

noti eingöngu hágæða hráefni og að þar starfi vel þjálfað fagfólk. 

Í markhópsgreiningu þarf að skilgreina markaðinn í mismunandi markhópa. Neytendur 

eru ekki allir með sömu þarfirnar, lífstíl, hegðun o.s.frv. Fyrirtæki geta ekki mætt öllum 

þörfum allra neytenda. Það verður að beina markaðssetninguna í þá átt sem höfðar til þeirra 

markhópa sem myndu hafa áhuga á að versla vöruna/þjónustuna. Fjallað verður um mögulega 

markhópa svo sé hægt að greina hvern hóp fyrir sig til að markaðssetningin ná sem bestum 

árangri. 

Erlendir ferðamenn: Fyrsti markhópurinn er erlendir ferðamenn á aldrinum 35 til 65 ára sem 

vilja fá mat úr hágæða hráefni. Ísland er að verða mjög vinsæll staður fyrir ferðamenn og 

komum þeirra fjölgar enn örar en spár hafa gert ráð fyrir.  Það er mjög vinsælt á meðal 

ferðamanna hér á landi að fara út að borða, m.a. vegna þess að fólk er oftast á 

hótelum/gistiheimilum og vill kanna sem flest það sem Ísland hefur upp á að bjóða áður er 

snúið er aftur til heimalandsins.  

                                                 
8
 Kotler, Armstrong, Wong og Sounders, 2005, bls. 26. 
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Tafla 1: Tölur frá Ferðamálastofnun um komu ferðamanna. 

Allt frá árinu 2008 hefur orðið gríðarleg fjölgun í komu ferðamanna til Íslands. Þetta súlurit 

sýnir erlenda gesti sem fara í gegnum Flugstöð Leifs Eiríkssonar ár hvert á árabilinu 2008-

20013. Þessi mynd gefur þó að sjálfsögðu ekki nákvæma mynd af því hversu margt af þessu 

fólki fer á veitingastaði á miðsvæði Reykjavíkur. Þessi öra fjölgun á milli ára er þó jákvæð 

fyrir ferðamannaiðnaðinn í heild og þar með veitingahúsageirann. 
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Tafla 2: Samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu: Erlendir ferðamenn í Reykjavík 2004-

2013. 

Hér má sjá tölur fengnar úr riti sem var gefið út af Samtökum sveitafélaga á 

höfuðborgarsvæðinu um erlenda ferðamenn í Reykjavík. Það er almennt talið að þegar 

hápunkturinn á ferðamannatímabilinu er að baki megi búast við samdrætti í sölu á helstu 

veitingastöðum á höfuðborgarsvæðinu. Samkvæmt þessu línuriti hér fyrir ofan þá sjáum við 

þó að fleiri ferðamenn fara almennt á veitingahús á vetri til en yfir sumartímann. 
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Heimamenn: Íslendingar munu að öllum líkindum versla við Verbúð 11. Markhópurinn mun 

vera Íslendingar á aldrinum 35 til 65 ára sem leitast eftir því að fara út að borða og vilja mat 

úr hágæða hráefni. Ekki fundust nein haldgóð gögn yfir veitingahúsageirann á Íslandi. Hér 

fyrir neðan eru tölur yfir meðaleyðslu heimilanna á ári á höfuðborgarsvæðinu. Tekin var með 

gisting til þess að bera það saman við meðaleyðslu á veitingum. 

 

 

 

 

 

 

 

Tafla 3: Meðaleyðsla á veitingum og gistingu heimilanna á höfuðborgarsvæðinu. 

Frá Hagstofu Íslands (e.d.) 
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4.1.2. Birgjar 

Í fimmkraftagreiningunni sem verður fjallað um hér síðar, þá spilar það stóran þátt í sambandi 

við kraft birgja að tveir eigendur Verbúðar 11 munu halda áfram að reka fiskvinnslufyrirtækið 

Sindrafisk. Ástæðan fyrir því að kraftur birgja mun vera veikur er að mest af aðföngum sem 

mun verða keypt kemur frá sjónum og getur því Sindrafiskur gefið Verbúð 11 ákveðið 

svigrúm þegar kemur að verði á aðföngum. Nánar verður fjallað um samstarf þeirra tveggja í 

fimmkraftagreiningunni.   Aðrir birgjar sem mögulega verður verslað við 

eru Innnes sem eru með vörur eins og grænmeti, sósur, kjötmeti og kaffi. Mekka er 

vínheildsala með fínni vín, eins og rauðvín, hvítvín, kampavín og sterk vín. Heildsalan Garri 

er með allt sem þarf í eftirrétti og einnig allt sem þarf í sósugerð, sykraðar hnetur, frosið puré 

o.m.fl. Ekran er með allt sem þarf í marineringu, krydd, matreiðsluolíur og matreiðsluvín.

 Hráefni er einn af stærstu kostnaðarliðunum og það mun skipta máli að halda þessum 

kostnaði í skefjum. Þeir sem koma til með að vinna á Verbúð 11 þurfa að gera allt sem í þeirra 

valdi stendur til að nýta hráefnið sem best og leita eftir eins góðu verði á hrávörum og 

mögulegt er.  

 

4.1.3. Samkeppnisaðilar 

Helstu veitingastaðir sem Verbúð 11 myndi vera í samkeppni við væru Kopar og Tapashúsið. 

Þessir staðir eru með svipað þema og Verbúð 11. Einnig mætti skilgreina Sægreifann og 

Hamborgarabúllu Tómasar sem samkeppnisaðila en þeir eru þó í raun skyndibitastaðir. Á 

hafnarsvæðinu eru einnig veitingastaðir eins og Höfnin veitingastaður, Vestur-Indía félagið og 

MAR veitingahús. Það má þó segja að Verbúð 11 sé í samkeppni við alla sambærilega 

veitingastaði miðsvæðis í Reykjavík, t.d. Fiskimarkaðinn sem er þó nokkuð langt í burtu frá 

Verbúð 11.  Í kafla 4.6 er greining sem heitir Fimmkraftar Porters og þar verður farið 

ítarlegar í samkeppnina og greindir þeir þættir sem að henni snúa. 

 

4.2. Samkeppnisumhverfið 

4.2.1. SVÓT 

SVÓT-greining var notuð til þess að greina styrkleika, veikleika, ógnanir og tækifæri. 

Höfundur notaði þetta verkfæri til þess að fá betri mynd af því hvaða styrkleikar Verbúð 11 

hefur og af hverju Verbúð 11 stafi helst ógn. Það er mikilvægt að greina þá þætti sem skipta 
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máli og hver er raunverulegur styrkur, veikleiki, tækifæri og ógnanir. Þegar talað er um til 

dæmis styrk, þá þýðir það eitthvað sem Verbúð 11 gerir betur en samkeppnisaðilinn og það er 

eitthvað sem samkeppnisaðilinn getur ekki tekið upp með stuttum fyrirvara. 

„Ekki nægir t.d. að fyrirtæki geri eitthvað vel svo hægt sé að tala um styrk, ef t.d. 

samkeppnisaðilinn er jafn vel stæður. Styrkur er því eitthvað sem fyrirtækið gerir 

betur en samkeppnisaðilinn og hann getur ekki tekið upp með stuttum fyrirvara. Á 

sama hátt þá er veikleiki fyrirtækis/vöru eitthvað sem samkeppnisaðilinn er að gera 

vel og fyrirtækið getur ekki tekið upp með stuttum fyrirvara eða með einfaldri 

ákvörðun.“ 

9
 

Styrkleikar 

Helsti styrkleiki Verbúðar 11 er staðsetningin. Eins og fram hefur komið er veitingastaðurinn 

staðsettur í smábátahöfninni í Reykjavík. Kopar er sá veitingastaður sem er næst Verbúð 11. 

Segja má að helsti styrkleiki Verbúðar 11 fram yfir Kopar sé eldhúsið. Þegar farið var í að 

hanna veitingastaðinn, þá var hönnunin gerð í samráði við matreiðslumeistarann, Guðmund 

Jónsson, þannig að eldhúsið var nákvæmlega eftir hans þörfum. Ef við skoðum eldhúsið hjá 

Kopar, þá er það ekki inni í sjálfum veitingastaðnum, heldur í húsinu á móti Kopar, sem gerir 

það að verkum að þjónar neyðast til að fara út úr húsi til þess að ná í matinn og koma með 

hann aftur inn. 

 

Veikleikar 

Það er margt sem getur farið úrskeiðis þegar nýtt fyrirtæki er sett á fót. Verbúð 11 er ekki 

undanskylt þeim hættum sem fylgja því að setja upp nýjan veitingastað. Takmörkun á 

fjármagni er einn af veikleikunum sem vert er að nefna. Einnig það að þó svo að 

veitingastaðurinn sé frábærlega staðsettur við höfnin, þá snýr hann í öfuga átt við sjóinn. 

Kopar, veitingastaðurinn við hliðina, er með útsýni yfir sjóinn og eins er það með Tapas húsið 

sem er á ská á móti Verbúð 11.  Þetta er vert að hugsa um vegna þess að framtíðar 

viðskiptavinir gætu valið hina staðina fremur út af einmitt útsýninu. Einnig má flokka það 

sem veikleika að eigendur hafa hvorki átt veitingastað áður né hafa verulega reynslu af því að 

reka veitingastað að undanskyldum Guðmundi Jónssyni. 

                                                 
9
Þórhallur Guðlaugsson, 2012. 
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Ógnanir 

Staðsetningin á veitingastaðnum býður upp á bæði kosti og galla. Það er talsverð ógnun sem 

fylgir því að vera með veitingastað á vinsælum stað, þar sem margir aðrir veitingastaðir eru til 

staðar sem eru betur þekktir. Veitingastaðurinn þarf sinn tíma til að komast á skrið, m.a. með 

kynningum og auglýsingum til þess að fá viðskiptavini. Þá er talsverð ógnun að Verðbúð 11 

gæti orðið uppiskroppa með fjármagn á meðan veitingastaðurinn er að koma undir sig 

fótunum. 

 

Tækifæri 

Eitt af þeim tækifærum sem hægt er að nefna er aukning á ferðamönnum til Íslands. Því fleiri 

ferðamenn sem fara í gegnum smáhafnarsvæðið, því meiri líkur eru á að fleiri viðskiptavinir 

muni versla við veitingastaði á svæðinu. Þetta er í raun tækifæri fyrir alla veitingastaði, þar 

sem ferðamenn eru margir. 

„Áætlað er að 263 þúsund af þeim erlendu gestum sem komu til landsins frá 

september 2004 til ágúst 2005 hafi farið á veitingahús í höfuðborginni en að sú tala 

hafi verið 591 þúsund frá september 2012 til ágúst 2013, sem er fjölgun upp á 147% á 

þessu tímabili. Margir gestanna fara í nokkur skipti á veitingastaði í ferðinni.“
10

 

Að öllu líkindum mun verða aukning á umferð ferðamanna á hafnarsvæðinu á næstkomandi 

árum. Það er búið að vera í fréttum undanfarið um að það gæti mögulega risið hótel við 

hliðina á Hörpunni og viðræður eru en í gangi um kaup á lóðinni. Ef þar mun rísa hótel, þá 

mun það verða mjög gott fyrir allt hafnarsvæðið, m.a. vegna aukinnar umferðar ferðamanna í 

kringum svæðið. 

  

                                                 
10

 Rögnvaldur Guðmundsson, desember 2013, bls. 15. 
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4.2.2. PEST 

PEST-greining stendur fyrir political factors, economic factors, social factors og technological 

factors. Á íslensku myndi það vera pólitískir, efnahagslegir, samfélagslegir og tæknilegir 

þættir. PEST-greining skoðar ytri áhrif (e. macro environment) í markaðsumhverfinu. Ytri 

áhrif eru þættir sem fyrirtæki hafa ekki stjórn á og hafa yfirleitt ekki aðeins áhrif á einn aðila, 

heldur alla þá sem eru í sama markaðsumhverfi. 

Pólítískir þættir 

Öll lög, sem koma veitingahúsarekstri við geta haft afleiðingar sem fyrirtæki hafa ekki stjórn 

á. Veitingastaðir/gististaðir/skemmtistaðir þurfa að fylgja lögum nr. 85/2007. Breytingar á 

lögunum og einnig ný lög gætu mögulega ógnað eða gert Verbúð 11 erfiðara fyrir en einnig 

verið veitingastaðnum í hag. Það birtist frétt frá Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu um 

að það þyrfti að endurskoða þessi lög. 

„Á þeim tæpu sjö árum síðan lög nr. 85/2007 um veitingastaði, gististaði og 

skemmtanahald komu til framkvæmda hafa komið í ljós ýmsir vankantar á lögunum. Á 

ríkisstjórnarfundi í morgun kynnti Ragnheiður Elín Árnadóttir iðnaðar- og 

viðskiptaráðherra áform sín um heildstæða endurskoðun á lögunum.“ 
11

 

Í þessari grein er aðallega horft af sjónarhóli gististaða og eins og fyrr segir er óvissa um 

hvaða lagabreytingar eða ný lög munu koma fram og hverjar afleiðingarna verða. Þeir þættir 

sem myndu hafa áhrif fyrir veitingahúsageirann eru eftirfarandi. 

 Breytingar á virðisaukaskatti. 

 „Fram kemur í fjárlagafrumvarpi næsta árs að virðisaukaskattur á matvæli verði hækkaður 

úr 7% í 12%.“
12

 

Með breytingu á lögum um virðisaukaskatt munu aðföng verða dýrari, s.s. hráefni og annar 

tilkostnaður til matargerðar. Þar af leiðandi myndu útgefin verð hækka eftir að breytingin 

hefur átt sér stað.  

 Strangari reglur um rekstrarleyfi veitingastaða. 

Verbúð 11 myndi sækja um rekstrarleyfi sem kallast flokkur 3. Það gæti skipt máli fyrir 

veitingastaðinn ef það kæmu strangari reglur fyrir nýja umsækjendur sem ætla að byrja í 

veitingarekstri. 

                                                 
11

Alþýðusamband Íslands, 2013. 
12

Neytendasamtökin, 2014. 
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„Flokkur III: Umfangsmiklir áfengisveitingastaðir, svo sem þar sem leikin er hávær tónlist 

og/eða afgreiðslutími er lengri en til kl. 23 og kalla á meira eftirlit og/eða löggæslu.“ 

Önnur atriði sem koma til með að skipta máli eru m.a. strangari reglur um vínveitingaleyfi, 

endurskoðaðir opnunartímar, strangari reglur um þrif og hreinlæti. 

Nauðsynleg leyfi 

Þegar farið er í rekstur á veitingastað þarf að sækja um sérstök leyfi svo að viðkomandi 

rekstur sé löglegur. Lögreglan í Reykjavík gefur út svokallað rekstarleyfi fyrir gistiheimili og 

fyrir veitingastaði. Það eru þrír mismunandi flokkar sem hægt er að sækja um fyrir 

veitingastaði og kallast þeir flokkur 1, flokkur 2 og flokkur 3. Flokkur 1 er staður án 

áfengisveitinga. Í flokki 2 má afgreiðslutíminn ekki vera lengur en til kl. 23:00 á kvöldin sem 

kallar á minna eftirlit. Í flokki 3 er afgreiðslutíminn fram yfir kl. 23:00 á kvöldin sem kallar á 

meira eftirlit.  

„Heimilt er í reglugerð að kveða nánar á um einstakar tegundir veitingastaða, flokkun þeirra 

og búnað.“
13

 

Þær upplýsingar sem þurfa að fylgja þegar sótt er um rekstrarleyfi eru eftirfarandi: Vottorð 

um búsforræði fyrirtækis eða sönnun á því hver sé á bakvið fyrirtækið. Vottorð frá 

lífeyrissjóði og ríkissjóði um skuldastöðu fyrirtækisins. Þessi vottorð þurfa að vera innan við 

tveggja mánaða gömul. Staðfesting á virðisaukanúmeri. Eitt eintak af A4 teikningu sem er 

samþykkt af byggingarfulltrúa. Einnig ef um útisvæði er að ræða, þá þarf að fá 

útiveitingaleyfi og það þurfa að fylgja teikningar þar sem fram kemur hve stórt útisvæðið er 

og fjöldi borða.
14

 Ekki er þörf fyrir að sækja sérstaklega um vínveitingaleyfi. Það er 

fullnægjandi að taka fram hvort þetta sé flokkur 2 eða flokkur 3, það er rekstrarleyfi með 

vínveitingaleyfi. 

  

                                                 
13

 Lögreglan, e.d. 
14

 Lögreglan, e.d. 
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Efnahagslegir þættir 

Hagvöxtur: Í hagspá Alþýðusambands Íslands kom fram að horfur í íslensku efnahagslífi 

færu batnandi. Einnig þegar horft væri alveg fram til ársins 2016, þá myndi hagvöxtur aukast. 

Rök ASÍ fyrir vaxandi hagvexti voru m.a. að fjárhagsleg staða heimila væri að batna, sem 

gæfi meira svigrúm til aukningar á einkaneyslu. Skuldir heimila færu einnig lækkandi og 

efnahagsleg óvissa væri minni. Einnig aðgerðir til að lækka skuldir ríkissjóðs og breytingar í 

skattkerfinu.
15

 

„Á þessu ári er áætlað að verg landsframleiðsla aukist um 3,1% og mun hagvöxtur verða þar 

um kring út spátímann, 3,3% á næsta ári og 3,5% árið 2016.“ 
16

 

Verðbólga: Spá um verðbólgu byggist á mati á tölfræðilegum upplýsingum. Bornar eru 

saman mikilvægar tölur sem geta haft áhrif á verðbólgu, t.d. breytingar á launum og gengi 

krónunnar.
17

 12. september 2014 gaf Íslandsbanki út rit um greiningu á vísitölu og verðbólgu. 

Í greiningunni kom það fram að vísitala neysluverðs mun að öllum líkindum hækka um 0,2% 

í september, sem þýðir að verðbólga gæti farið úr 2,2% í 2,1% og halda sér á svipuðum nótum 

út árið 2014.
18

 

 

Samfélagslegir þættir 

Þeir helstu samfélagsþættir sem er hægt að huga að eru m.a. mismunandi menningarheimar.

 Ef margir ferðamenn munu koma á veitingastaðinn, má búast við því að beðið verði 

um sérhæfðan mat, m.a. af trúarlegum ástæðum. Það þarf að framreiða mat á mjög 

mismunandi hátt af trúarlegum ástæðum. Múslimar mega t.d. hvorki neyta áfengis né borða 

svín. Eins er það með Gyðinga. Matur sem þeir snæða má ekki hafa komist í snertingu við 

annan mat sem er ekki Kosher, sem þýðir matur sem er eldaður samkvæmt lögum Gyðinga. 

Matreiðslumenn sem koma til með að vinna á veitingastaðnum þurfa að vera meðvitaðir um 

þessa þætti. 

 

Tæknilegir þættir 

                                                 
15

Alþýðusamband Íslands, 2014. 
16

Alþýðusamband Íslands, 2014. 
17

Seðlabanki Íslands, e.d. 
18

Greining Íslandsbanka, 2014. 
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Tækni nú til dags er að verða þróaðri og betri með ári hverju. Með nýrri tækni er hægt að 

spara og gera hluti á auðveldari hátt en áður var. Ýmis tækni til hráefnisnýtinga myndi koma 

að góðum notum, ekki aðeins fyrir Verbúð 11, heldur allan veitingahúsageirann.  Einnig er 

hægt að nefna það að innleiða spjaldtölvur sem staðalbúnað inn á veitingastaðinn. 

Viðskiptavinir gætu notað spjaldtölvu sem myndi sýna matseðilinn. Með þessari leið væri 

hægt að uppfæra matseðla og spara þann kostnað að þurfa prenta út matseðla. Það er líka 

möguleiki fyrir þjónana að nota spjaldtölvur til þess að taka niður pantanir sem sendast síðan 

rafrænt inn í eldhúsið. 

 

4.2.3. Fimmkraftalíkan 

 

 

Mynd 1: Porter-líkanið 

Fimmkraftagreining Michael E. Porters, (e. five forces model) snýst um að greina fimm þætti 

sem heita: hætta af nýjum aðilum (e. the threat of entry of new competitors), hættan af 

staðkvæmdarvörum (e. the threat of substitutes), kraftur birgja (e. the bargaining power of 

suppliers), kraftur kaupenda (e. the bargaining power of buyers) og samkeppnisaðilar á 

markaði (e. rivalry between existing competitors). 
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 „Porter was interested in why some industries appeared to be inherently more profitable 

than others, and concluded that industry attractiveness was a function of five forces.“
19

 

Þegar búið er að greina styrkleika og veikleika hvers þáttar, er hægt að finna út hvað má bæta 

og hvaða styrkleika hægt sé að einblína á. Höfundur mun fjalla um hvern þátt fyrir sig til þess 

að varpa skýrara ljósi á Fimmkraftagreininguna. 

Hætta af nýjum aðilum (e. the threat of entry of new competitors) 

Það fer mjög mikið eftir iðnaði hvort það sé auðvelt fyrir ný fyrirtæki að komast inn á 

markaðinn. Ef við tökum dæmi um inngöngu inn í verksmiðjuframleiðslu, þá er það 

tiltölulega erfitt, m.a. vegna kaupa á dýrum vélum og fjölda starfsfólks sem þarf að ráða. 

 Það er tiltölulega auðvelt að komast in í þjónustuiðnaðinn. Hver sem er getur opnað 

veitingastað, kaffihús, skemmtistað o.s.frv.  

„High entry barriers exist in some industries (e.g. pharmaceuticals), whereas other industries 

are much easier to enter (e.g. restaurants).“ 
20

 

Í atvinnurekstri er almennt neikvætt fyrir rekstraraðila að fleiri komi inn á markaðinn, því 

samkeppnin eykst. Þegar verið er að greina hættuna af nýjum aðilum er skoðað hversu auðvelt 

er fyrir nýju fyrirtækin að fá fjármagn. Það er þó flestum mögulegt að fá lán og hefja rekstur. 

Einnig er skoðað hvort það þurfi að fara flókna leið til að fá tiltekin leyfi til að fá að hefja 

rekstur. Í veitingahúsarekstri þarf að sækja um rekstrarleyfi og vínveitingaleyfi sem í raun 

hver sem er getur gert. 

 

Kraftur birgja (e. the bargaining power of suppliers) 

Kostnaður við hráefni getur verið töluverður og getur átt stóran þátt í kostnaðarliðum 

fyrirtækja. Því meiri tök sem birgjar hafa á fyrirtæki, því meiri kostnaður fellur til. Þegar 

kraftur birgja er í þágu birgjanna eru margir kaupendur en fáir stórir birgjar. Fyrirtæki geta 

minnkað kraft birgja með því að leita sér að nýjum birgjum til þess að kaupa hráefni eða 

aðföng á því verði/magni sem fyrirtæki eru að leitast eftir.
21

 

 

                                                 
19

John og David, 2012, bls. 315. 
20

John og David, 2012, bls. 316. 
21

John og David, 2012. 
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Hættan af staðkvæmdarvörum (e. the threat of substitutes) 

Staðkvæmdarvörur eru vörur sem geta komið í staðinn fyrir aðrar vörur. Til dæmis ef ég vill 

kaupa Coca cola þá gæti ég fengið mér Pepsi sem staðkvæmdarvöru. Verð getur haft áhrif 

þegar neytandi velur staðkvæmdarvöru í staðinn fyrir einhverja aðra vöru. Ef við tökum sama 

dæmið aftur, þá gæti ég valið Pepsi í staðinn fyrir Coca cola vegna þess að Pepsi væri 

ódýrara. 

„For example, tea and coffee are fairly close substitutes in most European countries. Raising 

the price of coffee, therefore, would make tea more attractive.“
22

 

Hættur frá staðkvæmdarvörum eiga sér stað þegar neytendur vilja hina vöruna frekar vegna 

gæða eða verðs. Til þess að minnka hættuna á að neytandinn velji staðkvæmdarvöru væri 

hægt að vera með mjög sérhæfða vöru svo að neytandinn geti hreinlega ekki valið 

staðkvæmdarvöruna. Einnig að fylgjast með þeim vörum sem gætu mögulega verið 

staðkvæmdarvörur og gæta þess að verðmunur sé ekki of mikill. 
23

 

Kraftur kaupenda (e. the bargaining power of buyers)  

Þegar það eru fáir stórir kaupendur en margir seljendur, þá er krafturinn hjá kaupendum. Ef 

við tökum dæmi um heildsölu sem selur mjög mikið af vörum til fárra einstaklinga, þá geta 

þeir haft meira um það að segja á hvaða verði þeir kaupa vöruna. Ef heildsala er að selja 

minna magn til fleiri einstaklinga, þá er verðið ekki eins mikið samningsatriði. Fyrirtæki þurfa 

að huga að verðlagningu þegar kemur að því að ákveða verð, vegna þess að ef neytandanum 

stendur til boða að fara annað fyrir lægri upphæð, þá mun hann líklega gera það. 

Samkeppnisaðilar á markaði (e. rivalry between existing competitors) 

Umhverfi samkeppninnar er ákafara þegar mörg fyrirtæki með svipaða markaðshlutdeild eru 

að keppast um sama bitann. Það er ekki eins hörð samkeppni þegar eitt fyrirtæki er um 50% 

stærra en það næsta og er ráðandi yfir öllum minni fyrirtækjunum.
24

 Þegar fyrirtæki eru með 

mjög svipaða vöru á markaðinum og með svipað verð, er mjög erfitt að hafa stjórn á þessum 

þætti. Eitt af því sem fyrirtæki geta gert er að aðgreina sig frá samkeppnisaðilunum, t.d. með 

                                                 
22

John og David, 2012, bls. 318. 
23

John og David, 2012. 
24

John og David, 2012. 
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breyttu verðlagi, betri vöru eða einhverju sem heillar neytandann svo hann kaupi ekki af 

samkeppnisaðilanum. 

 

Hætta af nýjum aðilum 

Þegar við skoðum hættuna af nýju aðilum sem gætu komið inn á markaðinn, þá telur höfundur 

að það þurfi að skoða allt miðsvæði Reykjavíkur eins og það leggur sig. Ekki aðeins 

hafnarsvæðið í kringum Verbúð 11, því að pláss er mjög takmarkað á því svæði og ekki er 

líklegt að nýir aðilar muni hefja starfsemi þar í bráð. Ef við skoðum veitingahúsamarkaðinn, 

þá er það mjög líklegt að nýir veitingastaðir muni koma inn á markaðinn á 

Reykjavíkursvæðinu í nákomni framtíð, s.s. hætta af nýjum aðilum er mikil, því að hver sem 

er getur opnað veitingastað. 

Kraftur birgja  

Þegar kraftur birgja er skoðaður er gott að skilgreina hvaða birgja Verbúð 11 muni versla við. 

Ef fáir birgjar eru að selja það hráefni sem Verbúð 11 þarfnast, þá eiga birgjar auðvelt með að 

hækka verð vegna þess að það hráefnið fæst ekki annars staðar. Þau helstu hráefni sem 

Verbúð 11 mun þurfa að kaupa eru m.a. kjötmeti og fiskmeti og auðvitað mörg önnur aðföng, 

en þetta munu vera þau dýrustu. Hráefni sem kemur úr sjónum mun verða keypt af Sindrafiski 

sem er í eigu Jóns Sigurðssonar sem er einn eigenda Verbúðar 11. Á meðan Verbúð 11 er að 

koma rekstrinum af stað er möguleiki fyrir Sindrafisk að selja fisk og annað fiskmeti á 

sanngjörnu verði í byrjun. Kraftur birgja er því tiltölulega veikur og þá aðallega vegna þess að 

Verbúð 11 þarf ekki að leggja miklar áherslu á kraft birgja sem tengist fiskmeti, frekar þarf að 

skoða birgja sem selja kjötmeti. Vegna þess hversu margar heildsölur selja kjötmeti, þá er 

kraftur birgja ekki stórt áhyggjuefni. Sú heildsala sem verður fyrir valinu verður sú sem er 

með bestu gæðin og sanngjarnasta verðið. 

  

Ekki hætta 

Hætta 
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Hætta af staðkvæmdarvörum 

Hættur sem stafa af staðkvæmdarvörum eru miklar, því fjöldi veitingastaða er í nágreninu og 

einnig fjölmargir skyndibitastaðir. Staðkvæmdarvörur þurfa ekki endilega að flokkast undir 

það að fara út að borða á veitingastað. Staðkvæmdarvara getur verið að neytandi kaupir sér 

mat á Hamborgarabúllu Tómasar og borði hann heima hjá sér. Þess vegna er hættan af 

staðkvæmdarvörum mikil. 

Kraftur kaupenda 

Eins og fyrr sagði er mjög mikilvægt að finna rétta verðið. Það má hvorki vera of hátt né lágt. 

Viðskiptavinur mun fara eitthvert annað ef honum finnst verðið of hátt. Valdið er hjá 

viðskiptavininum. Það er hann sem ákveður hvert hann fer. Það eina sem Verbúð 11 getur gert 

er að bjóða framúrskarandi þjónustu og mat á sanngjörnu verði. Þess vegna má segja að 

kraftur kaupenda sé töluvert hár, vegna þess að það eru margir veitingastaðir sem hægt er að 

velja úr og ef viðskiptavininum lýst ekki á eitthvað í fari Verbúðar 11, þá mun hann fara 

eitthvert annað. 

Samkeppnisaðilar á markaði 

Samkeppnin er mikil í veitingahúsageiranum. Á seinustu árum hafa sprottið upp margir 

veitingastaðir með svipað þema og Verbúð 11, t.d. Fiskimarkaðurinn, Fish and Chips, Höfnin 

o.fl. Það er vegna þess hvað samkeppnin er hörð að fólk sér tækifæri í veitingahúsageiranum, 

sérstaklega miðsvæðis í Reykjavík, enda hefur Ísland aldrei haft meira aðdráttarafl fyrir 

ferðamenn en undanfarin ár. Verbúð 11 þarf að reyna að ná einhvers konar yfirhönd í 

samkeppninni. Það fyrsta sem þarf að athuga er að reyna að aðgreina sig frá 

samkeppnisaðilunum. Af hverju á fólk að fara út að borða á Verðbúð 11 í staðinn fyrir að 

borða á Fiskmarkaðinum? Einnig þarf að huga að því að verðlagningin sé hvorki of há né lág. 

Það þarf einnig að hafa það í huga að þó svo að spáð sé mikilli aukningu í komu ferðamanna 

til Íslands, þá er öruggara að setja ekki öll eggin í sömu körfu, þ.e.a.s. vera meðvitaður um 

mögulega íslenska viðskiptavini sem munu koma til með að versla við Verbúð 11. 

  

Mikil hætta 

Mikil hætta 

Mikil hætta 



 
 

23 

 

5. Markaðssetning 

Markaðssetning hefur breyst mikið á seinustu 15 árum. Í dag lifum við á tíma þar sem næstum 

hver einasti maður hefur aðgang af Internetinu bæði í símum og spjaldtölvum. Þá er 

mikilvægt að nýta sér þessi tæki og tól, einmitt til þess að kynna fyrirtæki sitt, m.a. 

samfélagsmiðla eins og Instagram, Facebook, Twitter, einnig síður eins og Tripadvisor sem 

nær til 60 milljón neytenda.
25

 Kynning á Verbúð 11 mun eingöngu verða í gegnum 

samfélagsmiðlanna á meðan fyrirtækið er að festa sig í sessi á markaðinum. Einnig þurfa 

starfsmenn að taka virkan þátt í því að kynna staðinn fyrir fjölskyldu, vinum o.s.frv. 

„Today, marketing must be understood not in the old sense of making a sale – ‘telling and 

selling’ – but in the new sense of satisfying customer needs.“
26

 

 Mikilvægasta kynningartólið, sérstaklega fyrir veitingastaði, er að uppfylla þarfir 

viðskiptavinarins, þ.e.a.s. að þegar viðskiptavinurinn yfirgefur staðinn, þá hafi hann fengið 

framúrskarandi þjónustu, góðan mat og fundist umhverfið notalegt inni á staðnum. Ef 

viðskiptavininum líkar vel við Verbúð 11, þá mun hann segja öðrum frá. Þegar einn segir 

tveim frá og tveir segja fjórum frá, þá myndast keðjuverkun sem kallast „orð af munni“ (e. 

word of mouth). 

„Word-of-mouth marketing can be encouraged through different publicity activities 

set up by companies, or by having opportunities to encourage consumer-to-consumer 

and consumer-to-marketer communications. It includes buzz, viral, blog, emotional 

and social media marketing.“
27

 

Staðsetning skiptir líka miklu máli í kynningu á veitingastaðnum. Verbúð 11 er á mjög góðum 

stað þar sem mikil umferð er í kringum hafnarsvæðið, m.a. ferðamenn og fleira fólk sem á sér 

leið í gegnum miðbæinn. Húsið sem hýsir Verbúð 11 snýr einmitt að umferðinni, sem gerir 

það að verkum að allan liðlangan daginn eru bílar að aka þarna framhjá. 
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Tripadvisor, e.d. 
26

Kotler, Armstrong, Wong og Sounders, 2005. 
27

 Investopedia, e.d.. 
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5.1 Markaðsblandan 

Í stuttu máli fjallar markaðsblandan (e. marketin mix) um hina réttu blöndu sem hentar fyrir 

hvern markað. Til þess að fá réttu blönduna þarf að blanda öllum söluráðunum þannig að það 

henti fyrir þann markað sem leitað er eftir (e. target market). Söluráðarnir eru verð, vara eða 

þjónusta, staður og kynning. Fyrirtæki þurfa að fínstilla söluráðana til þess að varan eða 

þjónusta virki í því umhverfi. Þegar fjallað er um markaðsblönduna eru nokkrir þættir sem 

þarf að skilgreina og kallast þeir söluráðarnir eða the 4 P´s of marketing.  

Verð (e. price) er í raun eini söluráðurinn sem skapar tekjur. Þeir þættir sem þarf að skoða eru 

m.a. kostnaður við framleiðslu, eftirspurn og framboð á vörum frá samkeppni.
28

 Skoða þarf 

verðlagningu á seldum vörum, það er verðlagningu miðað við rekstrarkostnað, hversu 

verðmæt varan er eða þjónustan til viðskiptavinarins. Skoða þarf hvort verðlagningin sé 

svipuð og hjá samkeppnisaðilum.  

Vara (e. product) samanstendur bæði af áþreifanlegri vöru og óáþreifanlegri þjónustu.
29

 Skoða 

þarf hvernig best sé að lógóið líti út og hvaða tilfinningar viðskiptavinir hafi til þess og hvað 

viðskiptavinurinn vill fá út úr vörunni.  

Staður (e. place). „Place refers to the point of sale. It is manifestation of the strategy of an 

organisation about  how  and in what manner it wants its products and services to be made 

available to the customer so that a profitable exchange can be instituted with the customer.
30

“ 

Hvernig mun varan verða afhent til viðskiptavinarins? Mun vera auðvelt að nálgast birgðir? 

Kynning (e. promotion). „This refers to all activities undertake to make the product or service 

known to and preferred amongst the user and trader
31

“. Hvernig verður náð til hins rétta 

markhóps og hvernig verður markaðssetningin? 

 

  

                                                 
28

Balram og Karminder, 2008. 
29

Balram og Karminder, 2008. 
30

Balram og Karminder, 2008. 
31

Balram og Karminder, 2008. 
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5.1.1 Söluráðarnir 

Verð:  

Að finna rétta verð skiptir sköpum, vegna þess að ef viðskiptavinurinn sér að Verbúð 11 er 

með lægsta verðið, þá getur það valdið getgátum um að Verbúð 11 sé verri kostur um val á 

veitingastað heldur en sá sem er við hliðin á. Þær getgátur sem viðskiptavinurinn gæti verið 

með eru m.a. verri þjónusta, verri hráefnisgæði, óhæfir matreiðslumenn o.s.frv. Það komu upp 

vangaveltur um hvort Verbúð 11 ætti að verðleggja réttina sína aðeins fyrir ofan þau verð sem 

eru í umferð hjá samkeppnisaðilum.
32

 Þeir sem munu ákveða verð þurfa að taka inn í dæmið 

hvort neytandanum finnist það þess virði að borga aðeins hærra verð heldur en hjá 

samkeppnisaðilanum. Einnig þarf að taka inn í dæmið áfengissölu. Hún gæti mögulega verið 

stærri tekjulind heldur en sjálf salan á mat. Ef þetta er reyndin, þyrfti að endurskoða hvort það 

væri sniðugt að vera með hærra verð á réttum, því það gæti verið hindrun fyrir suma 

viðskiptavini. 

 

Vara eða þjónusta: 

Það skiptir sköpum að bæði varan og þjónustan sem veitingastaðurinn býður upp á uppfylli 

þær kröfur sem viðskiptavinir gera. Það er gert með því að bjóða viðskiptavinum upp á 

hágæða mat sem er eldaður af fagmönnum úr besta mögulega hráefni sem völ er á. Einnig að 

hafa gott úrval af réttum og drykkjum, bæði áfengum og óáfengum. Vörustefna eða úrval af 

matseðli verður á formi „a la carte“ sem þýðir í raun hefðbundinn matseðill með mörgum 

valmöguleikum af réttum, sem sýna einnig uppsett verð fyrir hvern og einn rétt. Matseðilinn á 

Verbúð 11 mun vera tiltölulega einfaldur í byrjun. Hann mun samanstanda af hádegismatseðli 

með sex aðalréttum og tveimur eftirréttum, kvöldseðli með fimm forréttum, sex aðalréttum og 

fjórum eftirréttum. Þegar á líður mun Verbúð 11 auka valkosti á matseðlinum og vera með 

sérstök hádegistilboð. 
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Staður: 

Það fer ekki á milli mála að þetta er afar góð staðsetning, mögulega ein sú besta fyrir 

veitingastað á höfuðborgarsvæðinu. Góð staðsetning dugar þó ekki ein og sér. Umhverfið inni 

á staðnum sjálfum þarf einnig að vera gott. Þá er verið að vísa til hönnunar, innréttinga og 

innanstokksmuna o.þ.h. og ekki síður starfsfólksins sjálfs, því viðmót þess skiptir afar miklu 

máli. Einnig þarf að huga að því hvernig maturinn er framreiddur, svo að hann sé sem mest 

heillandi fyrir viðskiptavininn. Þetta eru allt þættir sem þarf að huga að svo að upplifun 

viðskiptavinarins sé jákvæð. Til þess að höfða til sem flestra viðskiptavini þá mun Verbúð 11 

ekki reiða sig á einn birgja þegar kemur að drykkjasölu. Neytandinn mun eiga þann 

valmöguleika að geta valið sér Coca cola eða Pepsi, Vífilfell eða Egils. Til þess að þetta sé 

hægt, þá ætlar Guðmundur Jónsson ekki að gera langtímasamning við neinn af stærstu 

drykkjarbirgjunum, heldur mun hann bjóða þeim að leigja af sér pláss fyrir kæla þeirra inni í 

Verbúð 11. 

 

Kynning: 

Í kynningarhlutanum þarf Verbúð 11 að huga að því hvernig best sé að ná til viðskiptavina. 

Horft verður til allra þeirra leiða sem fela ekki í sér kostnað, eins og umfjöllun í fréttmiðlum, 

tímaritum o.s.frv. Nú á dögum eru fyrirtæki farin að nota samfélagsmiðlana í meiri mæli. 

Verbúð 11 gæti nýtt sér þessa nýjustu miðla til þess að minna á staðinn með ýmsum hætti, 

eins og með því að búa til aðgang hjá Instagram og Facebook. Til dæmis væri hægt að bjóða 

upp á tilboð eins og tveir fyrir einn á þeim dögum þegar minnst væri að gera, til þess að fá 

betri sætanýtingu. Möguleikarnir eru endalausir. Ein hliðin á Verbúð 11 snýr að umferðinni 

við Tryggvagötu og þar væri hægt að setja upp auglýsingarskilti. Einnig þyrfti að ná til 

erlendra viðskiptavina. Þar væri hægt að nota samfélagsmiðlana á ensku. Bókunarsíður er 

einnig góður kostur. Til dæmis mætti kaupa auglýsingu frá Google þar sem höfða mætti til 

þeirra sem hafa áhuga á Íslandi eða eiga leið framhjá. 

5.1.2 Markaðssetning fyrir Verbúð 11 

Nauðsynlegt er að kynna starfsemina til að ná upp viðunandi aðsókn. Til að byrja með verða 

þó allar kynningar að vera eins ódýrar og kostur er. Verbúð 11 mun þurfa allt sitt fjármagn til 

þess að viðhalda rekstri fyrsta ársfjórðunginn og mjög líklega út árið. Eigendur þurfa að byrja 

á því að nýta sér alla kynningarstarfsemi sem kostar sem minnst.  
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Það fyrsta sem farið verður í er að koma upp heimasíðu og líklega klárast sú vinna um svipað 

leyti og staðurinn opnar (um miðjan desember). Heimasíðan mun bjóða upp á að hægt sé að 

velja á milli íslensku og ensku. Einnig verður hægt að panta borð í gegnum síðuna. Það þarf 

því að hanna og smíða vefsíðuna sem kostar u.þ.b 100.000 kr. og síðan kostar hýsingin 12.000 

kr. á mánuði. Þegar vefsíðan verður nánast fullkláruð verður farið í að hanna lógó og mun sá 

kostnaður vera u.þ.b. 200.000 kr. 

Þegar heimasíðan og lógóið verða tilbúin, verða samfélagsmiðlarnir skoðaðir og ákveðið 

hvaða miðla sé hentugast að nota, eins og Instagram, Facebook, Snapchat o.s.frv. Einhver þarf 

að halda utan um vinnuna við samfélagsmiðlana. Til dæmis mætti búa til „like“ síðu fyrir 

staðinn á Facebook og setja inn nýjustu fréttir af staðnum, greina frá opnunartíma, tilboðum, 

nýjum réttum o.s.frv. 

Eins og fyrr er getið snýr húsið í áttina að umferðinni við Tryggvagötu. Þarna er tilvalin 

staðsetning fyrir auglýsingaskilti með lógói Verbúðar 11 sem ætti að vekja forvitni 

vegfarenda. Verbúð 11 á eftir að fá tilboð í hönnun á skilti og getur það kostað allt að 300.000 

til 400.000 kr.
33

. 

Þegar staðurinn hefur verið gangandi í smá tíma er ætlunin að bjóða 

matargagnrýnendum sem eru með vefsíðuna http://veitingageirinn.is/ út að borða á Verbúð 

11. Í kjölfarið munu þeir væntanlega birta grein um staðinn á heimasíðunni. Einnig er það á 

dagskrá að hafa samband við helstu fréttamiðla, eins og Morgunblaðið, Fréttablaðið, 

Kjarnann, og benda þeim á að nýr staður sé að opna. Þetta mun vera áætlunin fyrir 

markaðssetninguna á fyrsta ári. Höfundur reiknar með að það fjármagn sem fer í kynningar á 

fyrsta ári verði u.þ.b.820.000 kr. En það verður að taka tillit til fjárhagsstöðu fyrirtækisins í 

byrjun. Ef ekki verður til fjármagn til þess að auglýsa, þá verða eigendur að vera útsjónasamir 

og finna leiðir til þess að kynna staðinn á eins ódýran hátt og hægt er. Á öðru rekstarári, eða 

árið 2016, þá hefur Verbúð 11 verið í rekstri í u.þ.b. 12 til 13 mánuði. Höfundur leggur til að 

þá verði meira púður sett í markaðssetningu ef fjármagn leyfir. 
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6. Fjárhagsáætlanir 

Í fjárhagskaflanum mun höfundur fara yfir þá fjárhagsliði sem munu nýtast við skipulagningu 

á fyrirtækinu, m.a. efnahagsyfirlit, rekstraryfirlit og sjóðstreymisyfirlit. Einnig aðrar áætlanir 

eins og söluáætlun, rekstraráætlun og yfirlit yfir hve þörf er á mörgum starfsmönnum. 

Fjárhagslegi hlutinn er til hjálpar við að meta forsendur þess hvernig fyrirtækið muni þróast.
34

 

Eins og staðan er núna er hvorki efnahags- né rekstrarreikningur til þess að vinna út frá. 

Höfundur þarf því að gefa sér allar tölur sem hann mun nota við gerð fjárhagsáætlana.  Þær 

upplýsingar sem höfundur hefur fengið frá Guðmundi Jónsyni, sem er að skipuleggja 

veitingastaðinn, eru m.a. hversu margir viðskiptavinir komast inn í Verbúð 11 og gróf spá um 

hráefniskostnað, launakostnað, leigukostnað o.s.frv. Eins og höfundur hefur nefnt áður í 

þessari ritgerð mun Verbúð 11 eingöngu sjá um reksturinn á veitingastaðnum, eins og sölu á 

veitingum, kaupum á hráefni og birgðum og launamál. Jón Sigurðsson, sem er einn eigenda 

Verbúðar 11, á Sindrafisk sem er skráður eigandi húsnæðis Verbúðar 11. Einnig leigir hann 

húsnæðið við hliðina á sem heitir Verbúð 10. Það húsnæði mun Jón Sigurðsson halda áfram 

að nýta í þágu útgerðar sinnar við veiðar á fisk. Verbúð 11 mun síðan kaupa hráefni frá 

Sindrafiski. 

6.1. Söluáætlun 

Í hefðbundni viðskiptaáætlun er söluáætlun eitt af því fyrsta sem fjárfestar skoða. Söluáætlun 

á að gefa einhverja mynd af því hvað fyrirtækið búist við að selja fyrstu tvö til þrjú árin. Þegar 

söluáætlun er lesin á samt ekki að treysta um of á hana. Söluáætlunin fylgir ákveðnu 

sölumarkmiði og eftir fyrsta árið er hægt að sjá hvort að spá um sölu er nálægt lagi eða hefur 

verið of bjartsýn eða of neikvæð. 

„The ´desired income´ approach embraces the concept that forecast may also 

accommodate the realistic aims of the proprietor. Indeed, you could go further and 

state that the whole purpose of strategy is to ensure that certain forecast are 

achieved.“
35

 

Söluspáin fyrir Verðbúð 11 mun verða fyrir fyrstu fjóra ársfjórðunga, þ.e. frá 1. janúar 2015 

til 1. janúar 2016. Til þess að höfundur geti gert spá um sölu þarf hann ákveðnar forsendur til 
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þess að söluspáin sé eins nákvæm og hægt er. Upplýsingar þær sem forsendurnar byggja á 

voru fengnar hjá Guðmundi Jónssyni. 

Verbúð 11 getur tekið allt að 120 viðskiptavini í einu ef báðar hæðirnar eru opnar. Algengasta 

verðið á aðalrétt er um 4.200 kr. og ef viðskiptavinur kaupir sér áfengan/óáfengan drykk, þá 

er meðalverðið um 1.500 kr., það gera 5.700 kr. í heildina. Spáin gerir ráð fyrir að innan 

hverrar viku verði minnst að gera frá sunnudegi til fimmtudags en mest á föstudegi og 

laugardegi. Þá gerir spáin ráð fyrir árstíðarbundnum sveiflum og að minnst sé að gera á fyrsta 

ársfjórðungi en mest á þriðja ársfjórðungi, þ.e. um hásumarið.
36

 

 

Tafla: 2 Tekjuáætlun 

Það sem höfundur miðar við í sinni söluáætlun er fyrst og fremst sætanýting margfölduð með 

meðaleyðslu per viðskiptavin eða um 5.700 kr. Einnig er því spáð að sala á víni verði mikið 

meiri heldur en það sem er tekið með í þessu súluriti. Fyrstu fjórir ársfjórðungar voru teknir 

og miðað var við að fyrsta ársfjórðunginn yrði eingöngu neðri hæðin opin og þar eru 50 sæti. 

Á álagstímum, föstudaga og laugardaga, er spáð um 50 manns á hvorum degi, en 25 til 30 

manns á hvern dag, frá sunnudegi til fimmtudags. Á öðrum ársfjórðungi þá mun vera opnað 

fyrir efri hæðina og munu þá bætast við 70 sæti. Þá er líklegt að það verði um 70 til 80 manns 

á dag yfir álagstíma, föstudag og laugardag. En lítil aukning á virkum dögum eða um 30 til 40 

manns á dag. Á þriðja ársfjórðungi stendur ferðamannatímabilið sem hæst. Júlí, ágúst og 
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september er spáð að á álagstímum verði 120 manns á dag. Aukning á sætanýtingu muni sjást 

á miðvikudögum og fimmtudögum. Því er spáð að þessi ársfjórðungur verði með bestu 

sætanýtinguna. Fjórði ársfjórðungur mun vera næstbesti ársfjórðungurinn, m.a. vegna fjölda 

fólks sem fer að út að borða yfir jólin, og í október eru ennþá einhverjir ferðamenn á Íslandi, 

svona rétt í lokin á ferðamannatímabilinu. 

6.2. Rekstraryfirlit 

Rekstaryfirlitið er yfirlit yfir hagnað og tap, sem gefur til kynna hvernig reksturinn er að 

ganga. Út frá upplýsingum úr rekstraryfirlitinu er hægt að reikna út jafnvægispunkt sem sýnir 

hvenær fyrirtækið getur byrjað að skila hagnaði.
37

 Höfundur þarf að gefa sér ýmsar tölur til 

þess að búa til rekstraryfirlitið. Ástæðan er sú að fyrirtækið Verbúð 11 er nýstofnað og rekstur 

er ekki hafinn. Þegar höfundur er kominn með rekstraryfirlit, þá getur hann reiknað 

jafnvægispunkt. Eftir fyrsta árið er rekstraryfirlitið útbúið fyrir hvern ársfjórðung, en eftir það 

eru upplýsingar úr rekstaryfirlitinu færðar yfir í jafnvægisgreininguna sem er fært yfir í 

yfirlitið í sjóðstreymið. Þar sjáum við að þessi yfirlit haldast í hendur. Þegar búið er að finna 

fastakostnaðinn og greina hann, er vert að spyrja sig að því hvaða liðir séu mikilvægastir og 

verði ekki hreyft við og hvaða liðir eru ekki mikilvægir sem hægt væri að minnka.
38
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6.2.1. Rekstraráætlun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tafla 5: Rekstraráætlun 

Gerð var rekstraráætlun fyrir árin 2015, 2016, 2017. Höfundur ákvað að hafa ekki með 

desembermánuð vegna óvissu um opnun. Höfundur reyndi að hafa rekstraráætlunina eins 

nákvæma og hægt var. Það eru margir óvissuþættir, m.a. um hvernig reksturinn verður 

fjármagnaður, hvort það þurfi að taka lán eða ekki og hvort vélar verði keyptar eða leigðar. 

Til þess að fá sem skýrasta mynd af mögulegum hagnaði, þá ákvað höfundur að láta EBITDA 

(e. earnings before interest and tax depreciation and amortisation) nægja, því í raun er þetta 

aðeins rekstrarhagnaður og síðan þarf að reikna hagnað eftir fjármagnsliði. Ef Verbúð 11 

myndi ákveða að fá lán hjá Sindrafiski til þess að kaupa allar vélar og tæki af Sindrafiski, þá 

þyrfti að reikna afskriftir, vaxtagjöld o.fl. Þetta eru einnig forsendur fyrir efnahagsyfirlitið. 
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6.3. Laun og launatengd gjöld 

Launin eru yfirleitt stærsti gjaldaliður fyrirtækja. Það er búist við að laun og launatengd gjöld 

verði um 40% af heildarsölu. Þegar veitingastaðurinn er kominn á flug og ef reksturinn 

gengur vel, þá verður markmið Verðbúðar 11 í launatengdum málum að minnka þennan 

kostnaðarlið í 36% á næstu þremur árum. Fyrirkomulag á starfsmannamálum fer eftir 

álagstímum. Frá sunnudegi til fimmtudags, þá er eingöngu þörf á tveimur kokkum og tveimur 

þjónum og einum aðstoðarmanni. Frá föstudegi til laugardags eru svo kallaðir álagstímar. Þá 

munu verða tveir kokkar og tveir aðstoðarmenn í eldhúsinu og tveir þjónar og þrír 

aðstoðarmenn úti í sal.
39

 

6.3.1. Starfsmenn 

Gerður var listi yfir það hversu margir starfsmenn koma til með að vinna hjá Verðbúð 11. 

Umsamin laun hjá yfirkokkinum eru 530.000 kr. og hjá yfirþjóninum 430.000 kr. Starfsmenn 

fara á launaskrá 1. desember. 

Eldhús: 

 Yfirkokkur    530.000 kr. 

 Kokkur    470.000 kr. 

 Aðstoðarmaður í eldhúsi  230.000 kr. 

 Aðstoðarmaður í eldhúsi  230.000 kr. 

 Uppvaskari    230.000 kr.  

 

Salur: 

 Yfirþjónn    430.000 kr. 

 Þjónn     270.000 kr.   

 Aðstoðarmaður úti sal  250.000 kr. 

 Aðstoðarmaður úti í sal  250.000 kr. 

 Mótaka í sal    250.000 kr.
40

 

Samanlagt gerir þetta 2.890.000 kr. fyrir mánuðinn og 34.680.000 kr. yfir árið. Þetta er mjög 

gróf áætlun. Því er spáð því að mest verði að gera á föstudögum og laugardögum. Þessi 

áætlun tekur hvorki mið af því né hvort að það þurfi að kalla út einhverja starfsmenn ef mikið 
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verður að gera. Guðmundur Jónsson segir að breytilegur launakostnaður geti orið allt að 25% 

til 50% af föstum launakostnaði.
41

 

6.4. Fastur kostnaður og breytilegur kostnaður 

Fastur kostnaður (e. fixed cost) er einnig nefndur afkastagetukostnaður. Hann er ekki háður 

framleiðslumagni fyrirtækis. Það skiptir ekki máli hversu mikið er framleitt, kostnaðurinn er 

alltaf sá sami. Þ.e.a.s. það eru þeir kostnaðarliðir sem standa í stað, eru fastir og 

niðurnjörvaðir, og falla til hvort sem fyrirtæki framleiðir vöru eður ei. Fastur kostnaður ræðst 

iðulega af afkastagetu fyrirtækis og framleiðsluþáttum, þar sem afköst miðast við tækja- og 

vélarkost, starfsmenn o.fl. Föst laun og húsaleiga eru einföld dæmi um fastan kostnað, jafnvel 

vaxtagjöld á lánum. Kostnaður við viðhald framleiðslueigna getur verið óbeinn og fastur 

ásamt afskriftum á fastafjármunum, sem notaðir eru við framleiðslu. Ef horft er til skamms 

tíma er nær allur kostnaður fastur, en kostnaður breytilegur ef horft er til langs tíma. Dæmi 

um fastan kostnað er m.a. húsaleiga, vextir af lánum og stjórnunarkostnaður.
42

 

Breytilegur kostnaður  

Í veitingarekstri er breytilegur kostnaður einn af stærstu kostnaðarliðum. Ef við tökum lítið 

dæmi um breytilegan kostnað í veitingarekstri, þá þarf að leggja út fyrir hráefni bæði til 

matargerðar og í sölu á víni og vegna breytilegs launakostnaðar. Með hverjum seldum mat og 

drykk þá hækkar þessi breytilegur kostnaður. Þess vegna er mjög mikilvægt að fundið sé 

jafnvægi í rekstrinum, m.a. með núllpunktsgreiningu o.fl. „Breytilegur kostnaður er sá 

kostnaður sem breytist með breyttu framleiðslumagni.“
43

 Kostnaður framleiðsluafurða 

breytist þegar framleiðsla er aukin eða minnkuð. Þar er átt við breytilegan einingakostnað.  

6.5. Sjóðstreymi og efnahagsyfirlit 

Sjóðstreymi: 

Sjóðstreymið gefur yfirlit yfir fjármagn sem er að koma inn og út úr fyrirtækinu og hversu 

mikið fé reksturinn þarfnast til að haldast á floti.
44

 Það er algengt að fyrirtæki skili tapi á 

fyrstu mánuðum/árum í rekstri. Þess vegna er gott að reikna jafnvægispunktinn til þess að fá 

nokkuð skýra mynd af því hvenær jafnvægispunktinum er náð og þá er hægt að segja til um 
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hvenær fyrirtækið getur skilað hagnaði. Þær tölur sem eru í sjóðstreyminu er ekki endilega 

þær sömu og eru í rekstraryfirlitinu. Þess vegna getur fyrirtæki skilað hagnaði á sama tíma og 

sjóðstreymi er í mínus. Það gæti m.a. verið út af því að greitt hafi verið fyrir einhverja 

ákveðna eign sem verður afskrifuð á næstu árum sem veldur því að greiðslan kemur á 

sjóðstreymisyfirlitið en ekki rekstraryfirlitið.
45

 

Önnur ástæða fyrir mismun á sjóðstreymi og rekstraryfirliti er að ákveðinn tími líður á 

milli sölu og þess þegar greitt hefur verið fyrir vöruna. Salan verður skráð í bókhaldið þó svo 

að greiðslan komi seinna. Þetta getur verið ef fyrirtæki lána viðskiptavinum og t.d. þegar 

greitt er með kreditkorti. Varan er greidd samkvæmt bókhaldinu, en greiðslan kemur ekki fyrr 

en í lok mánaðar. Annað dæmi um ósamræmi í rekstraryfirliti og sjóðstreymi er að afskriftir 

koma fram á rekstraryfirliti sem kostnaður en það fer enginn peningur út, þar sem afskriftir 

hafa ekkert með greiðslur að gera. Einnig er vaxtakostnaður skráður í rekstraryfirlitinu á 

meðan greiðsla af lánum fer eingöngu fram á yfirliti á sjóðstreymi.
46

  

Eins og kemur fram í reikningi á jafnvægispunkti, þá þarf Verbúð 11 að eiga að 

meðaltali, 8.034.104 kr. á mánuði til þess að halda rekstri á floti, en það samsvarar um 1.409 

einingum sem þarf að selja til að ná jafnvægispunktinum. Farið verður betur yfir 

jafnvægispunktinn í næsta kafla. 

Efnahagsyfirlit: Efnahagsyfirlitið er í raun fyrsta alvörumyndin af fjárhagsyfirlitinu í 

viðskiptaáætluninni sem sýnir hvernig uppbygging fjárhags þess er háttað frá og með fyrsta 

degi.
47

 Í hefðbundnum viðskiptaáætlunum á efnahagsyfirlitið að gefa fjárfestum skýra mynd 

yfir fjárhaginn í fyrirtækinu og innsýn yfir efnahagslega stöðu þess. Síðan þegar á líður er gott 

að bera saman efnahagsyfirlitið og efnahagsreikninginn þegar rekstur er kominn á fullt skrið 

til þess að sjá breytingar á efnahagslegri uppbyggingu fyrirtækisins. 

 „Efnahagsyfirlit og efnahagsreikningur (hið fyrra áætlun, hið síðara staðreynd) eru eins og 

ljósmyndir af efnahagslegri stöðu fyrirtækisins á tilteknu augnabliki.“
48

 

Þegar unnið er að viðskiptaáætlun er mjög mikilvægt að fá efnahagslega stöðu fyrirtækisins. 

Eins og staðan er í dag á Verbúð 11 ekki neinar eignir og er ekki með nein lán og er því ekki 

hægt að koma með skýra mynd yfir efnahaginn. Þegar á líður þá þarf Verbúð 11 væntanlega 
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að taka einhvers konar rekstrarlán og þá mun þurfa að leggja fram yfirlit yfir efnahagslega 

stöðu fyrirtækisins. 

6.6. Jafnvægispunktur 

Jafnvægispunktur þýðir í raun að einhver afurð sé hvorki að skila hagnaði né tapi. Í 

jafnvægispunkti eru tekjur af sölu sama upphæð og heildarkostnaður. Ef það er ómögulegt að 

ná jafnvægispunkti, þ.e.a.s. heildarkostnaður er hærri en tekjur, þá á ekki að fara í rekstur.
49

 

Jafnvægispunktur er frekar mikilvægt verkfæri þegar farið er í að ákveða verðlagningu og 

farið er í skipulaginu og eftirlit með útgjöldum.   

„Sem hjálpartæki við áætlunargerð getur jafnvægisgreining hjálpað við að setja 

fyrirtækinu ákveðin markmið. Einnig er hægt að ákvarða með hjálp 

jafnvægisgreiningu þann fjölda viðskiptavina á markaðnum sem fyrirtækið þarf að 

komast í viðskipti við til að geta borið arð.“
50

 

Þegar búið er að reikna alla kostnaðarliði sem koma rekstraráætluninni við, eins og laun, 

birgðir, hráefni, leigu og með hjálp jafnvægispunktsins, er hægt að finna út rétt verð á því sem 

fyrirtæki eru að selja. Þegar jafnvægispunktur er reiknaður, þá þarf fyrst að byrja á því að 

finna hvað margar einingar þarf að selja og formúlan fyrir það er fastur kostnaður (sala á 

einingu - breytilegur kostnaður á einingu). Þegar einingarnar eru fundnar, þá er þær 

margfaldaðar við verðið á einingunni. Fyrir eina framleiðsluvöru er það tiltölulega einfalt, en 

mun flóknara þegar fyrirtæki eru með margar framleiðsluvörur. 
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Tafla 4: Jafnvægispunktur 

Jafnvægispunktur var fundinn að meðaltali fyrir fyrsta árið. Tekið var einingarverðið sem er 

5.700 kr., breytilegi kostnaðurinn er 40% af einingarverðinu og er því 2.280 kr. Það sem felst 

í þessum kostnaði er allur hráefniskostnaður, allir drykkir, m.a. vín og gosdrykkir. Til þess að 

fá nákvæmari jafnvægispunkt, þá þarf að taka einnig með breytilegan launakostnað sem er 

772.500 kr. á mánuði, eða 180.625 kr. á viku. Einnig voru seldar einingar 245 á viku, það 

gerir 180.625/245 = 737 kr. sem þarf að bæta við breytilega kostnaðinn sem gerir 3.017 kr. 

sem er þá heildar breytilegur kostnaður per einingu. Meðal fastur kostnaður fyrir fyrsta árið er 

4.091.667 kr. fyrir árið, þar er kostnaður eins og föst laun, rafmagn og hiti, leigugjöld og 

annar kostnaður. Til þess að standa undir kostnaði á mánuði, þá þarf Verbúð 11 að selja 1.525 

einingar sem eru samanlagt af 8.692.695 kr. Þetta er upphæðin sem Verbúð 11 þarf að selja 

fyrir hvern mánuð út fyrsta árið til þess að koma út á núlli. Einnig er vert að taka fram að 

þegar einingarverðið var fundið var miðað við að ein eining væri 5.700 kr. Inn í því er 4700 

kr. fyrir einn rétt og 1000 kr. fyrir eitt glas af áfengum/óáfengum drykk. Ef það hefði verið 

kominn fullunnin matseðill og rétt verð, þá hefði verið best að taka nokkra rétti og finna 

meðalverðið á þeim. Einnig þarf að taka fram að höfundur var hógvær í sambandi 

verðlagningu fyrir drykki eða 1.000 kr. Ef við tökum dæmi, þá myndi ódýrasta flaskan af 

rauðvíni kosta um fjögur til fimm þúsund kr. 

  



 
 

37 

 

6.7. Fjárfestingar 

Verbúð 11 þarf að geta boðið eitthvert veð til þess að geta tekið lán í byrjun. Bankinn lánar 

ekki fyrirtæki sem á ekki neitt. Þegar reksturinn fer af stað er mikilvægt að hafa aðgang að fé 

til þess að halda rekstrinum á floti. Verbúð 11 er í raun ekki eigandi að neinu nema 

kennitölunni. Allir lausafjármunir, eins og ofn, eldavélar, handverkfæri o.s.frv., eru í eigu 

Sindrafisks sem á einnig húsnæðið. Eitt af því sem Verbúð 11 gæti gert er að kaupa 

lausafjármunina af Sindrafiski og mynda þá einhvers konar langtímalán, en þetta yrði töluverð 

áhætta fyrir Sindrafisk ef reksturinn gengi ekki sem skyldi. Annað sem hægt væri að gera er 

að eigendur myndu setja meira fé inn í Verbúð 11. Höfundur telur mikilvægt að lista upp alla 

lausafjármuni ef til þess kemur að taka þurfi lán, svo að bankinn geti séð kostnaðarverðið á 

lausafjármunum. Í listanum myndi koma kostnaðarverð (verðið sem keypt var á) og 

skilgreining á því fyrir hvað hvert tæki verður notað. Megintilgangurinn með slíkum lista er 

að bankinn hefði gott yfirlit yfir alla þá muni sem hægt yrði að nota sem veð ef til lántöku 

þyrfti að koma. 

„Tæki og búnaður eru hluti fastafjármuna fyrirtækisins. Þar eru innfalin ýmis tæki og 

búnaður til framleiðslu, húsgögn og innréttingar sem venjulegast endast lengi. Ólíkt 

birgðum sem eru seldar eins fljótt og hægt er eru tæki og búnaður langtímaeign og 

hægt að nota í mörg ár. Auðvitað er hægt að selja þau en þá er ekki um að ræða tekjur 

af reglulegri starfsemi.“ 
51

 

Til þess að Verbúð 11 geti staðið undir öllum þeim kostnaði sem til þarf í byrjun þyrfti að 

taka lán. Ekki fengust upplýsingar um kaupverð fyrir hvert tæki fyrir sig en samkvæmt 

Guðmundi Jónsyni þá var einungis heildartækjakostnaður í eldhúsinu um 18.000.000 kr. Til 

þess að Verbúð 11 geti tekið lán þarf að setja ákveðna tryggingu fyrir láninu. Betra er fyrir 

Sindrafisk að setja tæki og tól að veði fyrir húsnæðið. Verbúð 11 mun leggja allan tækjabúnað 

sem veð fyrir láni. Gerður var einfaldur listi til þess að sundurliða þau tæki og tól sem til eru. 

Eins og staðan er í dag eru öll tæki og tól í eigu Sindrafisks ehf. eftirfarandi: 

 Ofn   

 Eldavél   

 Djúpsteikingarpottur   

 Uppvöskunarvél   
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 Stálborð   

 Loftræstikerfi   

 Gastro-kerfi   

 Ýmis handverkfæri 

Til þess að Verbúð 11 geti tekið lán, þarf þessi listi að vera mun nákvæmari. Bankinn þarf að 

hafa upplýsingar um verðmæti hvers einasta hlutar. 

6.8. Stofnkostnaður  

Gott er að taka saman grófa áætlun um stofnkostnað á sama hátt og gott er að gera lista yfir þá 

fastafjármuni sem Verbúð 11 á.  

„Bókhaldsleg og skattleg meðferð á stofnkostnaði er nokkur önnur en á venjulegum 

rekstrarkostnaði því stofnkostnaðurinn afskrifast á nokkrum árum en rekstrarkostnaður er 

færður til gjalda þegar til hans er stofnað. Stofnkostnaður hefur áhrif á rekstrar- og 

efnahagsyfirlit og sjóðstreymi.“
52

 

1. Kaup á einkahlutafélagi   130.500     kr. 

2. Hlutafé                    500.000     kr. 

3. Rekstrarleyfi og vínveitingaleyfi      208.500     kr. 

4. Birgðahald fyrir hráefni og áfengi    558.600     kr. fyrir fyrsta mánuðinn  

5. Launakostnaður     2.890.000  kr. fyrir fyrsta mánuðinn 

6. Merkt vinnuföt    200.000     kr. 

7. Markaðssetning    820.000  kr. (Þessi tala mun að öllum 

líkindum breytast, m.a. vegna óvissu hvaða leið farið verður í markaðssetningu.) 

8. Annað      500.000 kr. 

         Samtals: 5.806.500 kr. 

Nefndir voru helstu kostnaðarliðir sem Verbúð 11 mun þurfa að greiða fyrsta mánuðinn þegar 

rekstur byrjar. Aðra muni, eins og diska, glös, hnífapör og annan borðbúnað og alla  

innanstokksmuni, mun Sindrafiskur kaupa. 
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6.9. Bókhaldskerfi 

Það þarf að ákveða hvort Verbúð 11 muni ráða fastan starfsmann til að sjá alfarið um 

bókhaldið á veitingastaðnum eða hvort keypt verður þjónusta af löggiltum endurskoðenda eða 

fyrirtæki sem sérhæfir sig í bókhaldi. 

„Öll fyrirtæki þarfnast eftirlits með rekstrinum. Bókhaldskerfi fyrirtækisins er 

venjulegasta eftirlitskerfið en það nægir venjulega ekki eitt sér. Ef viðskiptaáætlunin 

er gerð til að afla fjár er eðlilegt að fjárfestir eða sá sem lánar fé fái að vita hvernig 

eftirliti er háttað.“ 
53

 

7. Niðurlag  

Í markaðshlutanum kom ýmislegt fram, þar á meðal í SVÓT-greiningunni, um að helsti 

styrkleiki Verbúðar 11 væri staðsetningin og hönnunin á eldhúsinu. Veikleikar eru skortur á 

fjármagni eigenda. Einnig að það er ekki útsýni yfir sjóinn. Þá er töluverð ógn sem fylgir því 

að vera með veitingastað svona nálægt vinsælum veitingastöðum. Tækifærin leynast aftur á 

móti í áframhaldandi ásókn ferðamanna til Íslands. Í PEST-greiningunni voru skoðuð ytri 

áhrif. Þar á meðal í pólítíska hlutanum um breytingu á virðisaukaskatti fyrir matvæli. Það 

verður ekki verulegt vandamál fyrir reksturinn en væntanlega mun þurfa að hækka verð á 

seldum réttum þegar breyting á sér stað. Það helsta í samfélagsþættinum var að 

matreiðslumenn verða vera meðvitaðir um matreiðsluþætti ólíkra menningarheima. Í 

tæknilega þættinum var skoðað hvort það væri möguleiki á að innleiða spjaldtölvur í sjálfan 

reksturinn sem gæti sparað tíma og minnkað mistök í sambandi við pantanir o.fl. Í 

fimmkraftagreiningu Porters kom fram að það er töluverð hætta af nýjum aðilum vegna þess 

að það getur hver sem er opnað veitingastað og engar verulega erfiðar hindranir sem eru í vegi 

nema þá fjármagn. Kraftur birgja var ekki talinn vera hætta, m.a. vegna samstarfs við 

Sindrafisk sem mun sjá um allt hráefni sem kemur úr sjónum, allt frá humri til saltfisks. 

Sindrafiskur hefur einnig leyfi til þess að versla við Fiskmarkað Íslands. Hættur frá 

staðkvæmdarvörum er mikil, m.a. vegna Hamborgarabúllu Tómasar sem er rétt hjá og 

sömuleiðis Sægreifinn. Það stafar mikil hætta af krafti kaupenda, því margt er í boði fyrir 

neytandann, m.a. Tapas húsið og Kopar.  
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Með öllum þessum greiningum á markaðinum, þá er fyrst og fremst verið að reyna að svara 

því hvort það sé pláss á markaðinum fyrir enn einn veitingastað. Hvort Verbúð 11 eigi góða 

möguleika á að ná fótfestu á markaðinum eða hvort hún muni falla í skuggann af hinum 

veitingastöðunum. Höfundur telur að Verbúð 11 eigi góða möguleika á að komast inn á 

veitingahúsamarkaðinn, m.a. út af gríðarlegri aukningu á heimsóknum ferðamanna til Íslands, 

en það þarf huga að markaðshliðinni og vera meðvitaður um mögulegar hættur. 

Í kaflanum um markaðssetningu kom fram að mikilvægasta kynningartólið fyrir 

veitingastaðinn væri sjálf upplifunin að fara út að borða, þ.e.a.s. að fólk fái góðan mat í 

þægilegu umhverfi og með góðri þjónustu. Þegar allir þessir þættir eru til fyrirmyndar, þ.e.a.s. 

allar þarfir viðskiptavinarins eru uppfylltar og hann ánægður með upplifun sína, þá mun hann 

segja öðrum frá og svo koll af kolli. Kaflinn Markaðssetning fyrir Verbúð 11 er í raun 

aðgerðarplan fyrir árið 2015. Í fjárhagsáætluninni kemur fram að áætlaður kostnaður fyrir 

kynningar er 830.000 kr. og mun síðan aukast á næstu árum ef nóg fjármagn verður til staðar. 

Um svipað leyti og Verbúðin mun opna, þá verður heimasíðan tilbúin og einnig lógóið. Síðan 

mun ákveðinn aðili halda utan um alla samfélagsmiðlana, eins og Facebook, Instagram. 

Yfirmatreiðslumeistarinn mun að öllum líkindum sjá um það og getur þá t.d. sett inn myndir 

af nýjum réttum. Þegar lengra er litið, s.s. til áranna 2016 og 2017, þá mun meira af fjármagni 

verða eytt og hugmyndir eru um að kaupa auglýsingapláss af fyrirtækjum eins og Google, 

Tripadvisor o.fl. Það sem hræðir helst höfund við markaðssetninguna er að Verbúð 11 muni 

mögulega ekki setja nægjanlegt fjármagn í markaðssetninguna. Höfundur mælir eindregið 

með að þessi þáttur verði skoðaður mjög vel. 

Í fjárhagskaflanum var gerð rekstraráætlun fyrir árin 2015, 2016 og 2017. Fyrir árið 

2015 þá þurfa eigendur að vera útsjónasamir og einblína á að veitingastaðurinn nái að reka sig 

sjálfur. Stofnkostnaður reiknast þannig út að tekinn er saman allur stofnkostnaður sem þarf til 

þess að hægt sé að hefja rekstur. Það sem felst m.a. í þessum kostnaði er kaup á 

einkahlutafélagi, rekstrarleyfi o.fl.. sem gerir í heildina 2.358.500 kr. Söluáætlun var gerð 

fyrir fyrstu fjóra ársfjórðungana og fundið var eitt einingaverð sem var 5.700 kr. Þegar farið 

var að spá um mögulega sætanýtingu, þá var höfundur með það til hliðsjónar að hún gæti 

orðið misjöfn eftir dögum. Ætla má að besta sætanýtingin verði á föstudögum og 

laugardögum. Söluáætlunin var unnin í samvinnu við Guðmund Jónsson til þess að hægt væri 

að spá fyrir um hversu margir muni koma til með að versla við veitingastaðinn. Þegar 

reiknaður var jafnvægispunktur, þá ákvað höfundur að finna út hversu mikið þyrfti að selja 

per mánuð til þess að standa á núllinu. Niðurstaðan var 1.525 einingar eða 8.692.695 kr. til 
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þess að geta hafið rekstur. Verbúð 11 þarf því að eiga fyrir stofnkostnaðinum og 

jafnvægispunktinum, s.s. 2.358.500 + 8.692.695 = 11.051.195 kr.. Með þessar upplýsingar til 

hliðsjónar sjá eigendur hvað veitingastaðurinn þarf að þéna mikið til þess að reksturinn komi 

út á núlli. 

 

8. Lokaorð 

Það þarf að huga að mörgu þegar stofnuð eru ný fyrirtæki. Eins og staðan er í dag þá á Verbúð 

11 langt í land til þess að verða rekstrarhæft. Framkvæmdir eru enn í gangi og búist er við að 

þeim ljúki um miðjan desember 2014 eða um svipað leyti og þessari BS ritgerð verður skilað 

inn. Byrjað verður að skipuleggja reksturinn þegar allar framkvæmdir eru búnar, þ.á.m. allir 

innanstokksmunir komnir á sinn stað. Eigendur þurfa að bretta upp ermar, því að það er margt 

í sambandi við Verbúð 11 sem er ekki búið að ákveða, m.a. þarf að ákveða hvort lagt verði 

meira hlutafé inn í reksturinn eða hvort það verði tekið lán. Það er ekki skynsamlegt að draga 

þessar ákvarðanir, því þegar reksturinn verður kominn á fullt skrið taka önnur mál við sem 

þarf að leysa.  Eins og áður hefur verið tekið fram, þá er viðskiptaáætlun mikið nákvæmari og 

er yfirleitt lengri heldur en BS ritgerð. Það hefði þurft að fara dýpra í fjárhagsgreininguna með 

því að bæta við efnahagsyfirlit og sjóðstreymisyfirlit. Ekki fengust nein haldgóð gögn til þess 

að höfundur gæti gert þessi yfirlit með einhverri nákvæmni. Helsta markmið þessarar ritgerðar 

var að gera viðskiptaáætlun og afla upplýsinga sem eigendur gætu nýtt þessar upplýsingar 

þegar farið yrði í það að skipuleggja reksturinn. Höfundur telur að Verbúð 11 eigi bjarta 

framtíð fyrir sér ef rétt er að farið. 
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