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Útdráttur  

Verkefni þetta gengur út á það að kanna fýsileika viðskiptahugmyndar og áætlaða 

arðsemismöguleika hennar. Að setja á laggirnar menningarlegt kaffihús, Kaffi 

Keflavík, í miðbæ Reykjanesbæjar. Kaffihúsið kemur til með að bjóða upp á 

nýristað hágæðakaffi í einstöku umhverfi sem einkennist af fimmta áratugnum. 

Lagt er upp með að innanhúss verði kaffihúsið skreytt með gömlum minjum og 

myndum frá hernámi Íslendinga og sögu bæjarfélagsins.  

Til þess að leggja mat á fýsileika viðskiptahugmyndarinnar var gerð 

markaðsgreining þar sem farið var yfir væntanlega viðskiptavini, samstarfsaðila 

og mögulega samkeppnisaðila. Innra og ytra markaðsumhverfið var skilgreint 

ásamt helstu markhópum. Til þess að kanna arðsemismöguleika 

viðskiptahugmyndarinnar var gerð ítarleg fjárhagsgreining, þar sem farið er yfir 

áætlaða fjárhagsstöðu fyrirtækisins og helstu áhættuþætti verkefnisins.  

Fyrir arðsemisútreikninga þess var lagt upp með að ávöxtunarkrafan fyrir 

verkefnið væri tíu prósent og líftími fjárfestingarinnar fimm ár.  

Miðað við að forsendur verkefnisins gangi eftir kemur fyrirtækið til með að skila 

hagnaði á fyrsta starfsári. Núvirtur endurgreiðslutími fjárfestingarinnar er innan 

tímaramma verkefnisins og arðsemisvísitalan gefur til kynna að fjárfesting þessi 

gæti vel orðið arðbær fjárfestingarkostur.  

 

 

   

 

  



 

 

Abstract  

The thesis object is to explore the feasibility of a business idea and the projected 

profitability potential. Kaffi Keflavík is a business idea for a cultural coffee shop in 

the center of Reykjanesbær. The coffeehouse offers freshly roasted high-quality 

coffee in a unique environment that is inspired by the forties. The infrastructure 

of the coffeehouse will be decorated with old artefacts from the military 

occupation of Iceland and the history of the town. A market analysis was made to 

assess the feasibility of the business idea, which reviewed the expected customers, 

partners and major competitors. Market environment was defined as well as a 

marked segment. 

To explore the potential profitability of the business idea a financial analysis was 

made as well as calculating the brake even point for the business.  

Based on the 10 percent required return and 5-year timeframe of the capital 

investment, which the author decided for the project it can be estimated that Kaffi 

Keflavik could become profitable investment. Based on assumption’s the company 

will deliver a profit for the first year. The payback period for the investment is 

within the timeframe of the project and the profitability index of the project shows 

that this investment has the potential of being a profitable option for investors, 

that is if the project goes as planned.  

 

  



 

 

Formáli  

Ritgerð þessi er lokaverkefni undirritaðrar til BS-gráðu í viðskiptafræði við 

Háskólann á Bifröst á haustönn 2016. Verkefni þetta er 14 ECTS einingar af 180 

ECTS eininga námi í viðskiptafræði. Leiðbeinandi verkefnisins var Árni Sverrir 

Hafsteinsson og kann ég honum mínar bestu þakkir fyrir góða og faglega leiðsögn. 

Einnig vil ég nota tækifærið og þakka Stefáni Loga Haraldssyni fyrir ómetanlega 

aðstoð við yfirlestur á fjármálahluta verkefnisins og hjálplegar ábendingar í 

gegnum námið.  

Sérstakar þakkir fær elskulegi unnusti minn, Sveinbjörn Magnússon, fyrir að vera 

minn helsti stuðningsmaður í gegnum allt. Sóley Birta, Elísa Guðrún og Hilmir 

Heiðar fyrir alla þolinmæðina og skilninginn. Og síðast en ekki síst vil ég þakka 

foreldrum mínum og bræðrum fyrir hvatninguna og fyrir að vera til staðar þegar 

á reyndi.  

Án ykkar allra hefði mér aldrei tekist þetta. 
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1 Inngangur  

Kaffi hefur í mörg ár þjónað ákveðnum samfélagslegum tilgangi. Fólk mælir sér 

mót til þess eins að drekka kaffi og ræða daginn og veginn. Kaffimenning 

Íslendinga hefur aukist gríðarlega undanfarin ár sem lýsir sér í fjölgun kaffihúsa 

hvaðanæva um landið. Hins vegar er ekki sömu sögu að segja í Reykjanesbæ. 

Rekstur kaffihúsa í miðbænum hefur hingað til ekki náð almennilegri fótfestu. Í 

verkefni þessu leitast höfundur eftir því að svara því hvort það sé 

rekstrargrundvöllur fyrir kaffihús í miðbæ Reykjanesbæjar eða hvort 

kaffimenning bæjarins sé það lítil að slíkur rekstur sé ekki arðbær 

fjárfestingarkostur.  

1.1 Tildrög verkefnisins 

Hugmyndina að verkefninu fékk höfundur eftir að hafa lesið færslu eftir Kjartan 

Má Kjartansson, bæjarstjóra Reykjanesbæjar, fyrr á þessu ári. Þar ræddi Kjartan 

um merkingar víðs vegar um Hafnargötuna á kaffi eða veitingahúsum, sem höfðu 

annaðhvort hætt rekstri eða flutt starfsemi sína. Slíkar merkingar höfðu í för með 

sér villandi skilaboð fyrir utanaðkomandi aðila. Þessi tiltekna færsla bæjarstjóra 

vakti mikla umræðu í Reykjanesbæ. Höfundur ásamt fleiri bæjarbúum voru mjög 

hissa á því að kaffihúsarekstur gengi ekki upp þar sem Hafnargatan er ein af 

fjölförnustu götum bæjarins og ekki vantar eftirspurn eftir kaffi í bænum. 

Viðskiptahugmynd tengd kaffihúsi hefur lengi blundað í höfundi og því fannst 

honum tilvalið að kanna fýsileika viðskiptahugmyndarinnar í lokaverkefni sínu.  

1.2 Rannsóknarmarkmið  

Vel unnin og ítarleg viðskiptaáætlun er grundvöllur þess að ná góðum árangri við 

stofnun og rekstur fyrirtækis. Meginmarkmið verkefnisins er að greina markaðs- 

og rekstrarumhverfi kaffiiðnaðarins á Íslandi og þá helst þá þætti er snúa að 

standsetningu á nýju kaffihúsi í Reykjanesbæ. Viðskiptaáætluninni er ætlað að 

vera ákveðinn leiðarvísir í gegnum þá óvissu sem felst í því að stofna nýtt fyrirtæki 
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(Nýsköpunarmiðstöð Íslands, e.d). Standist viðskiptaáætlun kröfurnar, er hægt að 

taka vel upplýsta ákvörðum um framhaldið. Jákvæð niðurstaða gerir 

viðskiptaáætlunina mikilvæga til þess að kynna viðskiptahugmyndina fyrir 

væntanlegum hagsmunaraðilum. Neikvæð niðurstaða gerir áætlunina ekki síður 

mikilvæga þar sem það sparar viðkomandi aðila þann kostnað sem annars hefði 

farið í framkvæmdir á óhagstæðu verkefni.  

1.3 Rannsóknarspurning  

Sú rannsóknarspurning sem höfundur leitast við að svara er eftirfarandi :  

Er grundvöllur fyrir því að reka kaffihús samkvæmt þeirri viðskiptahugmynd sem 

hér er útfærð, á Hafnargötu í Reykjanesbæ.  

1.4 Aðferðafræði  

Við gerð verkefnisins var notast við bæði frumgögn og annars stigs gögn með 

megindlegum og eigindlegum aðferðum. Frumgögn rannsóknarinnar eru þau 

gögn sem höfundur aflaði með viðtölum við aðila í sambærilegum rekstri og með 

rýnihópi. Annars stigs gögn eru þau gögn sem aflað var úr kennslubókum, 

ritrýndum og rafrænum heimildum, tímaritum og skýrslum.  

Út frá upplýsingum úr ársreikningum sambærilegra fyrirtækja og öðrum 

megindlegum gögnum voru útreikningar fjármálahlutans grundvallaðir. 

Rannsóknaraðferð

•Eigindleg 
•Megindleg

Upplýsingaöflun

•Frumgögn
•Viðtöl 
•Fókushópur 

•Annars stigs gögn 
•Bækur 
•Tímarit og greinar 
•Skýrslur

Mynd 1 . Aðferðafræði verkefnisins 
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Til þess að fá dýpri skilning á viðfangsefninu tók höfundur opið viðtal við Þuríði 

Sverrisdóttur, sem er ein af eigendum Reykjavík Roasters. Með viðtalinu var 

höfundur að leitast eftir að fá frekari innsýn inn í rekstrarumhverfi kaffihúsa og 

hvað mikilvægt sé að hafa í huga við stofnun slíkra fyrirtækja. 

Með rýnihópi var höfundur að leitast eftir að fá meiri innsýn inn í hugarheim 

væntanlegra viðskiptavina. Hópurinn samanstóð að sjö völdum einstaklingum á 

aldrinum 15 til 64 ára, sem áttu allir það sameiginlegt að drekka kaffi og vera 

búsettir í Reykjanesbæ. Þátttakendur voru meðal annars spurðir út í verð á 

kaffidrykkjum, neysluvenjur, þjónustu og val á meðlæti. Að því loknu var farið yfir 

svör þátttakendanna, og niðurstöðurnar notaðar til þess að ákvarða 

aðgreiningarstefnu fyrirtækisins  

1.4.1 Viðskiptaáætlun  

Þegar kemur að því að fara af stað með viðskiptahugmynd skiptir miklu máli að 

vanda til verka. Góð viðskiptaáætlun er ákveðin staðfesting á að frumkvöðullinn 

hafi kannað aðstæður vel og sé meðvitaður um þá kosti og galla sem 

viðskiptahugmyndin hefur í för með sér. Hugmyndir sem virðast góðar í fyrstu 

geta reynst ofraun þegar þær eru skoðaðar nánar. Vel unnin viðskiptaáætlun 

stuðlar að árangri viðskiptahugmyndar og eykur líkurnar á því að hún verði að 

alvöru fyrirtæki (Nýsköpunarmiðstöð Íslands, e.d.). Með gerð viðskiptaáætlunar 

gefur það höfundi tækifæri til þess að skoða viðskiptahugmyndina á gagnrýninn 

hátt og meta hvort ráðlagt sé að fara í frekari aðgerðir. Góð viðskiptaáætlun tryggir 

samt sem áður ekki velgengni fyrirtækisins en kemur í veg fyrir möguleg mistök í 

byrjunarferlinu. Til þess að Kaffi Keflavík geti orðið að veruleika þarf að búa til 

nákvæma viðskiptaáætlun þar sem farið er ítarlega yfir öll helstu atriðin er varða 

rekstur fyrirtækisins og markaðsumhverfi þess. Til þess verður notast við 

eftirfarandi líkön og greiningar: 
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- Við greiningu á ytra umhverfi verður notast við PESTL-greininguna, þar 

sem pólitískir, lagalegir, efnahagslegir, samfélagslegir, tæknilegir og 

lýðfræðilegir þætti í starfsumhverfi fyrirtækisins eru kannaðir. 

- Til þess að kanna samkeppnismöguleika verður gerð samkeppnisgreining 

helstu samkeppnisaðila. 

- Við mat á innra og ytra umhverfi verður gerð SVÓT-greining. Hún er notuð 

til þess að kanna styrkleika, veikleika og þau tækifæri og ógnanir sem 

fyrirtækið gæti staðið frammi fyrir.  

- Við greiningu áhættuþátta verður notast við næmnigreiningar á borð við 

sviðsmynda- og núllpunktagreiningu. 

- Notast verður við arðsemisútreikninga í fjármálagreiningunni á borð við 

hreint núvirði og innri vexti, arðsemisvísitölu og endurgreiðslutíma 

fjárfestingar.  

1.5 Takmarkanir verkefnisins  

Vegna tímaafmarka verkefnisins var ekki hægt að taka fleiri viðtöl eða mynda fleiri 

en einn rýnihóp sem setur ákveðnar takmarkanir á niðurstöður. Til þess að fá 

marktækar niðurstöður við gerð rýnihópa þarf að endurtaka spurningarnar með 

mismunandi hópum í allt að fjögur skipti (Eliot og Associates, 2005). Með viðtali 

var leitast eftir huglægu mati og til að viðkomandi fengi innsýn inn í rekstur 

sambærilegs fyrirtækis í Reykjavík. Þetta huglæga mat getur tekið breytingum 

með tímanum ásamt því að markaðsaðstæður í Reykjavík eru talsvert ólíkar og á 

Suðurnesjum og því erfitt að segja til um nákvæma niðurstöðu byggða á þeim 

forsendum.  
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1.6 Uppbygging ritgerðar  

Myndin hér að neðan sýnir uppbyggingu ritgerðar:  

- Í inngangi er farið yfir fræðilegan 

bakgrunn verkefnisins, aðferðafræði og 

markmið við vinnslu þess. Ásamt því að 

lögð er fram rannsóknarspurning sem 

leitast er eftir að svara við gerð 

verkefnis.  

- Í öðrum hluta er gerð markaðsgreining 

þar sem farið er yfir tækifærin á 

markaðinum og hvernig staða hans er í 

dag.  

- Í þriðja hluta verður farið yfir viðskiptahugmyndina, áætlað rekstrarform 

og virðiskeðju.  

- Í fjórða hluta er farið yfir markaðsumhverfi viðskiptahugmyndarinnar. 

Innra og ytra umhverfi er greint og helstu samstarfs- og samkeppnisaðilar 

metnir. Markaðurinn er hlutaður niður í markhópa. Út frá þeim 

upplýsingum er mynduð sölu- og rekstraráætlun.  

- Í fimmta hluta er farið í fjármálagreiningu á rekstri fyrirtækisins. 

Áhættuþættir söluáætlunarinnar eru metnir. Því næst er farið yfir áætlaðan 

stofnkostnað, rekstrarreikning, efnahagsreikning og sjóðsstreymi. Að 

lokum verða gerðir arðsemisútreikningar til þess að kanna fýsileika 

viðskiptahugmyndarinnar. 

- Í sjötta hluta verða að lokum dregnar saman helstu niðurstöður og lokaorð. 

 

  

Mynd 2.  Uppbygging ritgerðar  
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2 Markaðsgreining 

Hugmynd verður ekki að tækifæri nema að hún hafi einhverja möguleika til 

árangurs. Helsta vandamálið er ekki að finna viðskiptahugmynd heldur 

raunverulegt viðskiptatækifæri sem er framkvæmanlegt og gefur ávinning. 

Margar viðskiptahugmyndir mistakast og ástæðurnar fyrir því er oftar en ekki 

léleg stjórnun eða lítill undirbúningur (Eyþór Ívar Jónsson, 1998).  

Það skiptir því miklu máli að kanna viðskiptahugmyndina til þaula áður en ráðist 

er í framkvæmdir. Það gefur frumkvöðlinum tækifæri til þess að bera kennsl á 

sérstöðu viðskiptahugmyndarinnar og hennar helstu eiginleika 

(Nýsköpunarmiðstöð Íslands, e.d.). 

Til þess að umbreyta hugmynd yfir í framkvæmanlega viðskiptahugmynd þarf að 

kanna markaðinn og þær markaðsaðstæður sem fyrir eru. Í kafla tvö verður farið 

yfir viðskiptatækifærið og stöðu á markaðinum í dag. 

2.1 Tækifærið  

Aðstæður skapa tækifærin og breyttar aðstæður skapa ný tækifæri (Eyþór Ívar 

Jónsson, 1998). Mikil uppsveifla hefur verið í greinum sem tengjast ferðaþjónustu 

að undanförnu og nú er svo komið að ferðaþjónustan aflar meiri gjaldeyristekna 

heldur en sjávarútvegurinn og álframleiðsla hér á landi. Samkvæmt 

Ferðamálastofu fjölgaði erlendum ferðamönnum um 29,8 prósent fyrstu tíu 

mánuði ársins 2015 samanborið við árið 2014. Gert er ráð fyrir að erlendir 

ferðamenn eigi eftir að aukast um 22,2 prósent árið 2016 (Isavia, 2015). 

Tekjur af erlendum ferðamönnum innanlands námu 208,4 milljörðum árið 2015 

sem er 31 prósent tekjuaukning frá árinu 2014. Yfir 31,3 prósent af veltu erlendra 

ferðamanna rann til fyrirtækja í veitingarekstri.  
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Mynd 3 sýnir sérkeyrslu úr kortaveltu erlendra ferðamanna eftir útgjaldaliðum 

sem flokkast undir veitingarekstur. Eins og myndin gefur til kynna fór stærsti hluti 

veltunnar til matsölustaða og veitingahúsa eða um 20 prósent (Árni Sverrir 

Hafsteinsson munnleg heimild, gögn, Rannsóknasetur verslunarinnar 10. október 

2016). 

Hvergi annars staðar á landinu hefur verið meiri aukning í gistinóttum erlendra 

ferðamanna en á Suðurnesjum. Á tímabilinu 2010 til 2015 var aukning þeirra 245 

prósent á Suðurnesjum á meðan meðaltal aukningar á landsvísu á því tímabili var 

161 prósent (Hagstofa Íslands, 6. apríl 2016). Herbergjum á Suðurnesjum hefur 

einnig fjölgað hvað mest á landinu eða um 86 prósent og herbergisnýting er 

næstbest á landsvísu eða um 62 prósent að meðaltali (Ferðamálastofa, 2016). 

Mynd 3. Sérkeyrsla úr kortaveltu erlendra ferðamanna (Árni Sverrir Hafsteinsson munnleg  heimild, gögn, 
Rannsóknasetur verslunarinnar 10. október 2016). 
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Mynd 4. Aukning gistinátta erlendra ferðamanna 2010-2015 ( Hagstofa Íslands, 6. apríl 2016). 

2.2 Staðan á markaðinum 

Með meiri ásókn ferðamanna eykst eftirspurn eftir gisti- og veitingaþjónustu. 

Fjöldinn allur af veitingastöðum sprettur upp víðast hvar á landinu. Árið 2015 var 

fjöldi gisti- og veitingastaða hér á landi 1748, þar af voru 828 fyrirtæki í rekstri 

veitingastaða og 117 í rekstri kráa og kaffihúsa (Hjörvar Pétursson, munnleg 

heimild, 2. nóvember 2016). Á töflu 1 má sjá tölur frá Hagstofu Íslands um 

skiptingu gisti- og veitingastaða frá árunum 2013 til 2015.  

Tafla 1. Fjöldi gisti- og veitingastaða 2013-2015  
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Fjöldi nýskráninga gisti- og veitingastaða á landinu hefur aukist um 29 prósent frá 

árinu 2014 og gjaldþrot fyrirtækja að sama skapi á landsvísu hefur dregist saman 

um 41 prósent.  

Tafla 2. Fjöldi nýskráninga og gjaldþrota á Íslandi 2013-2015  

Sömu sögu er hins vegar ekki að segja af Suðurnesjum. Þar hafa nýskráningar 

dregist saman um 14 prósent frá 2014. Þrátt fyrir að hlutfall gjaldþrota fyrirtækja 

í gistinga- og veitingarekstri hafi dregist verulega saman á landinu hefur það aftur 

á móti aukist á Suðurnesjum. Hlutfall gjaldþrota fyrirtækja í gistinga- og 

veitingarekstri á Suðurnesjum fór frá því að vera 7,2 prósent yfir í 14,6 prósent 

sem er rúmlega tvöföldun frá árinu 2014.  

Tafla 3. Fjöldi nýskráninga og gjaldþrota á Suðurnesjum 2013-2015  

Það skiptir því miklu máli að kanna vel aðstæður á markaðinum og mynda góða 

samkeppnisstefnu. Hann getur verið mismunandi eftir árstíðum og því mikilvægt 

að gera ráð fyrir því í rekstrinum.  

Í miðbæ Reykjanesbæjar eru staðsett í kringum tuttugu fyrirtæki í veitinga-, 

kaffihúsa- og kráarrekstri. Eins og á svo mörgum stöðum er boðið upp á kaffi en 

kaffið sjálft er ekki talið helsta áhersluatriði viðkomandi fyrirtækja. Kaffihús hefur 

afar víðtæka skilgreiningu og því er erfitt að greina nákvæmlega hverjir eru í 

sambærilegum rekstri. Kaffihús getur verið rólegt og notalegt umhverfi þar sem 

boðið er upp á gott kaffi og meðlæti yfir daginn, en á sama tíma getur verið um að 

ræða skemmtistað þar sem fólk kemur saman og fær sér bjór eða kaffiveitingar, 

spilar og hefur gaman langt fram á kvöld. Aðeins eitt fyrirtæki í miðbænum fellur 
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undir fyrri skilgreininguna og er það staðsett í Ráðhúsi Reykjanesbæjar og er því 

opnunartíminn bundinn við opnunartíma bókasafns Reykjanesbæjar.  

3 Viðskiptahugmyndin  

Í kafla 3 verður farið yfir viðskiptahugmynd verkefnisins. Þar sem sérstaða þess 

og þjónustuumhverfi er lýst ásamt rekstrarformi og virðiskeðju þjónustu.  

3.1 Kaffi Keflavík  

Að setja á laggirnar menningarlegt kaffihús, Kaffi Keflavík, í hjarta Reykjanesbæjar 

er viðskiptahugmynd, þar sem lögð er áhersla á hágæðahráefni, faglega þjónustu 

og notalegt umhverfi. Boðið er upp á sérvalið, nýristað kaffi ásamt hefðbundnu 

íslensku meðlæti, svo sem pönnukökur, vínarbrauð og ýmsar hnallþórur. Lagt er 

til að Kaffi Keflavík verði umhverfisvænn staður þar sem unnið er markvisst að því 

að lágmarka neikvæð umhverfis- og heilsuáhrif í samfélaginu með flokkun og 

vinnslu á úrgangi og notkun á vistvænum umbúðum. Að undanskildu kaffinu 

verður notast við íslensk hráefni og verða viðskiptavinir vel upplýstir um uppruna 

matvælanna.  

Þjónustuumhverfi staðarins mun einkennast af fimmta áratug síðustu aldar en þó 

útbúið með nútímalegum þægindum, svo sem ókeypis aðgengi að þráðlausu 

Interneti fyrir viðskiptavini. Fimmti áratugurinn var tilkomumikill fyrir 

Reykjanesbæ að því leyti að bandaríski herinn kom til Keflavíkur á þeim tíma og 

átti hann mikinn þátt í því að móta sögu bæjarins. Með gömlum húsmunum og 

minjagripum frá þessum tíma verður saga bæjarins notuð til þess að móta 

sérstöðu staðarins. Þjónustustigið á staðnum verður hátt og lagt verður upp úr því 

að bjóða upp á vandað og gott kaffi ásamt girnilegu meðlæti. Kaffihúsinu er ætlað 

að draga að erlenda ferðamenn, sem og heimamenn sem hafa áhuga á góðu kaffi, 

þægilegu andrúmslofti og upplifa um leið menningu bæjarins.  
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Húsnæðið sem áætlað er fyrir reksturinn var byggt árið 1942 og er staðsett á 

Hafnargötu 28. Þar hefur áður verið rekið kaffihús og hefur það því verið standsett 

að miklu leyti ásamt því að einhver tæki og búnaður fylgir með (Haukur Andrésson 

munnleg heimild, 29. september 2016 ). Helsti galli húsnæðisins er að ekki er 

aðgengi fyrir fatlaða og er það eitthvað sem þyrfti að huga að áður en rekstur getur 

hafist.  

3.2 Rekstrarform  

Höfundur telur að æskilegt rekstrarform fyrir Kaffi Keflavík sé einkahlutafélag. 

Þar sem ábyrgð eigenda er takmörkuð við hlutafé, og ákvörðunartaka er í höndum 

hluthafa eða framkvæmdarstjóra félagsins. Einkahlutafélög starfa samkvæmt 

lögum um einkahlutafélög nr. 138/1994 og skal hlutafé vera að lágmarki 500 

þúsund krónur. Þegar stofnað er einkahlutafélag verður lögaðili til sem er 

skattskyldur, samkvæmt 2. gr. tekjuskattslaga. Tekjuskattshlutfall er 20 prósent 

og kostnaður við skráningu á einkahlutafélagi er 130.500 kr. (Ríkisskattstjóri, 

e.d.). Í viðauka má nálgast sýnishorn af stofnsamningi sem stofnendur 

einkahlutafélaga þurfa að undirrita.  

3.3 Virðiskeðja þjónustu  

Virðiskeðja er skilgreind sem röð aðgerða sem skapar virði fyrir 

skipulagsheildina, svo sem starfsfólk, viðskiptavini og fyrirtækið. Mynd 5 sýnir 

Mynd 5. Virðiskeðja fyrir þjónustu (Grönfeldt og  Strother, 2006). 
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líkan af virðiskeðju þjónustu eftir Heskett. Hún sýnir fram á tengslin á milli 

arðsemi, tryggð viðskiptavina og ánægju starfsmanna, hollustu þeirra og 

afkastagetu. Fyrirtæki sem vinnur eftir áhersluþáttum líkansins eru líklegra til 

þess að ná fram meiri árangri heldur en þau sem gera það ekki (Zeithaml, Bitner, 

og Gremler, 2006). Virðiskeðja þjónustu samanstendur af sjö meginþáttum. 

Gagnlegt er fyrir stjórnendur að skilja tengslin á milli þáttanna til þess að geta 

áttað sig á mikilvægi þeirra og unnið út frá viðeigandi stefnu fyrir hvern þátt í 

keðjunni.  

Þjónustugæði - Starfsfólkið er andlit fyrirtækisins, Það er því mikilvægt að sjá til 

þess að það sé vel þjálfað, vinnuaðstæður séu góðar og að ekki sé of mikið álag á 

því.  

Ánægja starfsmanna – Starfsmenn sem eru ánægðir í starfi eru tryggari 

fyrirtækinu og vinnusamari.  

Gæði þjónustunnar aukast– Góð þjónusta kemur frá ánægðu og hliðhollu 

starfsfólki.  

Hollustu viðskiptavina - Arðsemi og vöxt fyrirtækja má rekja að mestu leyti til 

hollustu viðskiptavina. Til þess að eignast tryggan viðskiptavin þarf að sjá til þess 

að þarfir hans séu uppfylltar og að hann sé ánægður. Ánægja hans fæst með því að 

veita honum góða vöru og þjónustu. 

Lykilhlekkurinn í því að reka gott þjónustufyrirtæki er þar að leiðandi 

starfsánægja starfsmanna (Grönfeldt og Strother, 2006).  

4 Markaðsumhverfið  

Í kafla 4 verður farið yfir markaðsumhverfi viðskiptahugmyndarinnar. Eðli 

kaffiiðnaðarins er skilgreint ásamt því að kanna innra og ytra markaðsumhverfi 

með PESTLE- og SVÓT-greiningum. Að lokum er markaðurinn hlutaður niður í 

væntanlega markhópa og markaðssetning fyrir fyrirtækið skilgreind.  
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4.1 Kaffimarkaðurinn í Evrópu  

Eftirspurn eftir kaffi hefur aukist mikið á heimsvísu undanfarin ár, en útflutningur 

á kaffi hefur aftur á móti dregist saman um 0,7 prósent frá árinu 2015 

(International Coffee Organization, e.d.). Þessi mikla eftirspurn hefur orðið til þess 

að heimsmarkaðsverð á kaffi hefur hækkað um tæp 30 prósent á þessu ári 

(Trading Economics, e.d.). Árið 2015 var framleitt í kringum 8,8 milljónir tonna af 

kaffi og um það bil 80 prósent af framleiðslunni var útflutningur. Á 

kaffimarkaðinum er Evrópa einn stærsti innflutningsaðilinn í heiminum. Enda er 

kaffineysla í Evrópu meiri en annars staðar í heiminum eða um 2,5 milljón tonn af 

kaffi á ári sem jafngildir 4 kílóum af brenndu kaffi á hvern íbúa í Evrópu. Af 

Evrópuþjóðunum eru Norðurlöndin meðal þeirra sem flytja hvað mest inn af kaffi. 

Finnland trónir efst á toppnum með 12,2 kg á mann á ári, Noregur er í öðru sæti 

með 8,68 kg á mann á ári og Ísland er síðan í þriðja sæti með 8,43 kg á mann á ári. 

Þess má geta að meðalneysla á kaffi í heiminum er 1,3 kg á mann (International 

Coffee Organization, e.d.). Norðurlandabúar eiga það sameiginlegt að kjósa frekar 

heimatilbúinn kaffibolla fremur en að heimsækja kaffihús en þó hefur aðsókn á 

kaffihús aukist mikið undanfarin ár. Sífellt fleiri eru farnir að aðhyllast sams konar 

kaffihúsamenningu og tíðkast í löndum eins og Ítalíu, sem er upprunaland þekktra 

kaffidrykkja á borð við cappuccino og latte og þekkt fyrir einstök og heimsfræg 

kaffihús (International Coffee Organization, e.d.). 
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4.2 Kaffineysla á Íslandi  

Á hverju ári flytja Íslendingar inn yfir tvö þúsund tonn af kaffi. Árið 2016 jókst 

innflutningur á kaffi um 42 tonn á fyrstu níu mánuðunum, borið saman við árið 

2015, sem er um 13 prósent aukning á milli ára (Hagstofa Íslands, 31. október 

2016). Eins og sjá má á mynd 6 hér að neðan hefur innflutningur á kaffi í heild 

sinni samt sem áður verið stöðugur þar sem meðaltalsbreyting milli ára síðastliðin 

16 ár er 1 prósent. Tollverð á kaffi (CIF) hefur hins vegar hækkað töluvert meira. 

Tollverð vöru samanstendur af verði vörunnar ásamt flutningskostnaði, 

tryggingakostnaði og öllum öðrum kostnaði sem leggst á verð hennar erlendis og 

á leið til landsins (Tollstjóri, e.d.). Tollverð á kaffi hefur hækkað um 9,5 prósent að 

meðaltali undanfarin 16 ár (Hagstofa Íslands, 31. október 2016). 

Ekki er til mikið af tölulegum heimildum er varða meðalkaffineyslu Íslendinga en 

árið 1991 gerðu Eiríkur Örn Arnason og Ása Guðmundsdóttir, geðlæknar á 

Landspítalanum, póstkönnun á koffínneyslu Íslendinga á aldrinum 16 til 75 ára. 

Könnunin samanstóð af 1000 manna handahófsúrtaki með 77,5 prósent 

svarhlutfalli. Sú könnun leiddi í ljós að af þeim tæplega 800 manns sem tóku þátt 

sögðust um 94 prósent svarenda neyta koffíndrykkja daglega. Þar af voru flestir 

Mynd 6. Innflutningur á Kaffi 1999-2015 (Hagstofa Íslands, 31. október 2016). 
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sem drukku kaffi, en þar á eftir komu gosdrykkir og te. Samkvæmt þeirri könnun 

var meðalkoffínneysla karlmanna jafngildandi sjö kaffibollum á dag en sex 

kaffibollum hjá konum og er það meira magn en meðal annarra Evrópuþjóða og í 

Bandaríkjunum (Ása Guðmundsdóttir og Eiríkur Örn Arnarsson, 1991).  

4.3 Innra umhverfi  

Innra umhverfi fyrirtækisins snýr að þeim aðilum sem fyrirtækið þarf að eiga í 

samstarfi og samskiptum við, og geta á einhvern hátt haft áhrif á það. Það er 

nauðsynlegt að skilja hagsmuni þessara aðila ásamt því að greina hvernig 

samstarfinu eða samskiptunum sé háttað eins og hentugast er miðað við þær 

markaðsaðstæður sem eru við lýði hverju sinni (Bogi Þór Siguroddsson, 2000). 

4.3.1 Samkeppnisaðilar 

Lykilþáttur í góðu markaðsstarfi er að skilja samkeppnisumhverfi fyrirtækisins. 

Geta skilgreint styrkleika og veikleika helstu samkeppnisaðila ásamt því að vita 

stefnu þeirra á markaðinum (Impra nýsköpunarmiðstöð, e.d.).  

Fyrsta skrefið í greiningu á samkeppnisaðilum er að gera sér grein fyrir hverjir 

þeir eru. Það getur hins vegar reynst snúið fyrir fyrirtæki í veitingarekstri þar sem 

skilgreiningin á honum er afar víðtæk hér á landi. Fyrirtæki sem starfa í 

veitingarekstri geta haft mismunandi og afar ólíkar áherslur á markaðinum. 

Kaffihús, skemmtistaðir, skyndibitastaðir og veitingahús eiga það sameiginlegt að 

vera skilgreind sem fyrirtæki í veitingarekstri þrátt fyrir að vera með ólíkar 

rekstrarforsendur.  

Samkvæmt fyrirtækjaskrá RSK voru í lok árs 2015 samtals 42 fyrirtæki á 

Suðurnesjum starfandi í veitingarekstri og níu fyrirtæki í kaffihúsa, kráar- og 

skemmtistaðarekstri. Þar af voru 34 þeirra fyrirtækja staðsett í Reykjanesbæ 

(Hjörvar Pétursson munnleg heimild, 2. nóvember 2016). En tekið skal þó fram að 

aðeins er um skráð fyrirtæki að ræða en ekki endilega starfrækt fyrirtæki. Eins 

getur lögheimili rekstraraðila verið annars staðar á landinu, sem gerir það að 
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verkum að fyrirtæki í veitingarekstri í Reykjanesbæ gætu í raun verið fleiri eða 

færri en hér er gert ráð fyrir.  

Af þeim fyrirtækjum sem eru starfandi í veitingarekstri hér í Reykjanesbæ er 

fjöldinn allur af veitingastöðum, skyndibitastöðum og skemmtistöðum en 

kaffihúsin í sinni einföldu mynd eru hins vegar af skornum skammti. Við greiningu 

á samkeppnisaðilum verður litið til þeirra aðila á markaðinum sem eru 

sambærilegir að því leytinu að þeir bjóða upp á fjölbreytt úrval af kaffidrykkjum.  

4.3.1.1 Bein samkeppni  

Með beinni samkeppni er átt við þá aðila á markaðinum sem gefa sig út fyrir að 

vera í kaffihúsarekstri og bjóða upp á sambærilega þjónustu og Kaffi Keflavík 

leggur upp með.  

Kaffitár 

Opnunartími: 09.00 – 17.00 

Fjarlægð frá miðbænum: 6 km  

Áhersla: Kaffi og kaffibrennsla  

Einn helsti samkeppnisaðili Kaffi Keflavíkur er Kaffitár. Það er eini 

samkeppnisaðilinn í Reykjanesbæ sem býður upp á hágæðakaffi sem er brennt á 

Mynd 7. Kaffitár í Reykjanesbæ  
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staðnum og selt víðs vegar um landið. Kaffitár hefur verið starfrækt frá árinu 1990 

og er vel þekkt meðal landsmanna. Staðurinn er notalegur og eru starfsmenn vel 

þjálfaðir þegar kemur að framleiðslu og þekkingu á kaffi. Þeir bjóða upp á 

fjölbreytt úrval af te og kaffidrykkjum ásamt girnilegu meðlæti sem 

dótturfyrirtæki þeirra sér um framleiðslu á. Verð á tvöföldum kaffi latte hjá 

Kaffitár er 630 krónur. 

Samkvæmt ársreikningi Kaffitárs var rekstrarhagnaður fyrirtækisins fyrir 

afskriftir árið 2014 í kringum 78 milljónir króna en hagnaður eftir skatta 1,6 

milljónir króna sem gerir hagnaðarhlutfall fyrirtækisins 2,05 prósent fyrir árið 

2014.  

Hagnaður eftir skatta

Rekstrartekjur
=

1.614.353

78.560.478
=  2,05 % 
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Ráðhúskaffi  

Mynd 8. Ráðhúskaffi í Reykjanesbæ 

Opnunartími: 11.00 – 18.00 

Fjarlægð frá miðbæ: 200 m 

Áhersla: Kaffi og súpur 

Ráðhúskaffi er notalegur staður, staðsettur í Ráðhúsi Reykjanesbæjar. Kaffihúsið 

er þekkt fyrir vinalegt viðmót eigandans og hæfileika hans í súpu- og matargerð. 

Staðurinn er snyrtilegur og þjónustan er til fyrirmyndar. Staðsetningin er hentug 

að því leyti að bókasafn og bæjarskrifstofur Reykjanesbæjar eru staðsettar í sömu 

byggingu og þar af leiðandi er stanslaus straumur af gestum á hverjum degi. 

Kaffihúsið er þó bundið við opnunartíma bókasafnsins sem takmarkar þjónustu 

hans að vissu leyti. 

Úrval kaffidrykkja er ágætt, en mestu ókostirnir eru að gæði kaffisins eru ekki 

mikil að mati höfundar. Kaffið sem boðið er upp á er úr vél og gæðaminna en hjá 

öðrum aðilum á markaðinum sem útbúa kaffið frá grunni. Verð á tvöföldum kaffi 

latte hjá Ráðhúskaffi er 530 krónur. Ráðhúskaffi er lítið einstaklingsfyrirtæki og 

því ekki möguleiki að fá upplýsingar varðandi ársreikning fyrirtækisins né var 

stefna þess aðgengileg.  
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Café Petit 

Mynd 9. Café Petit í Reykjanesbæ 

Opnunartími: 16.00 – 00.00  

Fjarlægð frá miðbæ: 300 m 

Áhersla: Kaffi, áfengi og kvöldskemmtun 

Café Petit er vel falið kaffihús en er notalegur staður rétt fyrir neðan miðbæinn. 

Staðurinn er opinn seinnipart dags og á kvöldin og býður upp á skemmtilegt og 

líflegt umhverfi. Verð á tvöföldum kaffi latte hjá Café Petit er 400 krónur 

Samkvæmt ársreikningi Café Petit var rekstrarhagnaður fyrirtækisins árið 2014 í 

kringum 18 milljónir króna en hagnaður eftir skatta -2,2 milljónir króna sem gerir 

hagnaðarhlutfall fyrirtækisins -12 prósent fyrir árið 2014.  

Hagnaður eftir skatta

Rekstrartekjur
=

−2.217.100

18.106.578
=  −12 % 
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4.3.1.1.1 Samanburður á samkeppnisaðilum  

Samkeppnisgreining er góð leið til þess að átta sig á hvar fyrirtækið kemur til með 

að vera staðsett á markaðinum. Til samanburðar voru helstu samkeppnisaðilar 

Kaffi Keflavíkur kortlagðir út frá verði og gæðum á kaffinu sem boðið er upp á. 

Samkvæmt niðurstöðum höfundar er meðalverð á kaffi latte í Reykjanesbæ um 

521 króna. Eins og sjá má á mynd 10 er aðeins einn samkeppnisaðili sem býður 

upp á gæðakaffi sem er undir meðalverði, það er Café Petit. Kaffitár er með hæsta 

verðlagið og bestu gæðin á markaðinum í dag. Áætlað er að verðlag Kaffi 

Keflavíkur komi til með að vera hærra en hjá flestum samkeppnisaðilum en þó 

lægra en hjá helsta samkeppnisaðilanum, Kaffitár.  

4.3.1.2 Óbein samkeppni  

Með óbeinni samkeppni er átt við þá aðila sem skilgreina sig ekki beint sem 

kaffihús en eru ekki síður mikilvægir í samkeppnisgreiningu. Þetta eru aðilar í 

verslunar- eða veitingarekstri í Reykjanesbæ. Því ásamt að bjóða upp á úrval af 

kaffidrykkjum liggja þó áherslur fyrirtækjanna annars staðar. Þrátt fyrir það eru 

Mynd 10.  Samkeppnisaðilar Kaffi Keflavíkur kortlagðir eftir verði. 
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þetta fyrirtæki með sambærilegan markhóp og því er vissulega samkeppni til 

staðar.  

 Þetta eru fyrirtæki eins og : 

- Dunkin Donuts – Áhersla á kleinuhringi og hraðþjónustu.  

• Verð á kaffi latte hjá Dunkin Donuts er 579 krónur. 

- Kaffi Duus – Áhersla á sjávarrétti og mat.  

• Verð á kaffi latte er 550 krónur. 

- Lemon – Áhersla á djús og samlokur.  

• Verð á kaffi latte er 490 krónur. 

- Matvörumarkaðir – sem selja eða bjóða upp á kaffi. 

4.3.2 Viðskiptavinir  

Viðskiptavinurinn er það sem fyrirtækið á að ganga út á. Að uppfylla væntingar 

hans og þarfir er það sem fyrirtæki þurfa að setja í fyrirrúm, enginn annar en hann 

getur umbreytt kostnaði fyrirtækisins yfir í hagnað. En til þess að Kaffi Keflavík 

geti uppfyllt væntingar viðskiptavinarins og hans þarfir er nauðsynlegt fyrir 

fyrirtækið að þekkja og skilja þarfir hans. Þeir viðskiptavinir sem fyrirtækið leitast 

við að þjóna er fólk á aldrinum 15 ára til 64 ára og sem staðsett er í Reykjanesbæ. 

Samkvæmt samtali höfundar við rýnihóp var niðurstaðan sú að konurnar í 

hópnum sóttu frekar í að heimsækja kaffihús fremur en karlarnir. Þeir kusu frekar 

að drekka kaffið sitt heima eða í vinnunni, en það kom samt sem áður fyrir að þeir 

heimsóttu kaffihús, þá yfirleitt í fylgd með konunni.  

Hjá konunum var tilgangur ferðarinnar oftast sá að hitta vinkonu eða vinkonuhóp 

og var heimsóknin allt upp í þrjár klukkustundir þar sem drukkið var að meðaltali 

tveir bollar af kaffidrykkjum, ásamt einhverju meðlæti. Þær konur sem áttu börn 

sögðust fara á kaffihús reglulega í þeim tilgangi að hitta aðrar mæður með börn á 

sama aldri í svokölluðum mömmuhóp. Hjá yngri kynslóðinni var tilgangurinn 

heimsóknarinnar gjarnan að hitta vini eða til þess að læra. Rýnihópurinn virtist 
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sammála þegar spurt var um verðlag á vörunni. Niðurstaðan var sú að ef 

viðkomandi væri búinn að ákveða að gera vel við sig og fá sér kaffi á kaffihúsi, þá 

væri verðlagning vörunnar ekki fyrirstaða.  

4.3.3 Samstarfsaðilar  

Til þess að fyrirtækinu gangi vel er nauðsynlegt að mynda gott samstarf við birgja 

og þjónustufyrirtæki sem styðja við rekstur fyrirtækisins. 

Þar sem Kaffi Keflavík leggur áherslu á að bjóða upp á nýbrennt hágæðakaffi er 

nauðsynlegt að vanda valið þegar kemur að birgjum og samstarfsaðilum. Í áætlun 

þessari er gert ráð fyrir að kaffið sem boðið er upp á hjá Kaffi Keflavík komi frá 

Reykjavík Roasters, sem er sérfræðingur á sínu sviði og með margra ára reynslu 

af kaffiframleiðslu. Kaffið þeirra er einstaklega bragðgott að mati höfundar og eftir 

því sem höfundur best veit ekki selt hér í Reykjanesbæ.  

Hjá Reykjavík Roasters er boðið upp á ráðgjöf um val á uppáhellibúnaði og þeir 

aðstoða við hönnun á starfsumhverfinu. Líðan starfsfólksins skiptir þá miklu máli 

og vilja þeir sjá til þess að vinnuaðstæður séu góðar og að líkamlegt álag starfsfólks 

sé sem minnst. Í framhaldinu er síðan boðið upp á starfsþjálfun fyrir starfsfólkið, 

útbúnar eru uppskriftir og séð til þess að kaffivélar séu rétt stilltar. Lagt er upp 

með að Kaffi Keflavík muni einnig vera í samstarfi við fyrirtæki eins og 

Mjólkursamsöluna fyrir mjólk og mjólkurvörur, Ölgerðina fyrir drykkjarvörur og 

RMK fyrir sérmerktar umhverfisvænar umbúðir.  

Þeir milliliðir sem gert er ráð fyrir að séu í samstarfi við Kaffi Keflavík eru 

bílaleigur og gistiheimili í bænum. Ferðamenn leita gjarnan eftir að fá 

leiðbeiningar um val á kaffi eða veitingastöðum þegar þeir leigja bílaleigubíl eða 

herbergi og því er tilvalið að eiga gott samstarf við þá aðila. Hægt væri að koma til 

móts við þá með auglýsingum eða bjóða upp á tilboð af kaffidrykkjum til 

starfsmanna.  
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4.4 Ytra umhverfi  

Mikilvægt er að ytra umhverfi fyrirtækisins sé skoðað þar sem það getur haft áhrif 

á innra umhverfi þess með ýmsum hætti. Laða þarf markaðsstarf fyrirtækisins að 

þessum þáttum með því að greina þær ógnir og tækifæri sem fyrirtækið stendur 

frammi fyrir.  

4.4.1 PESTLE-greining  

Með PESTLE-greiningunni er verið að kanna þá umhverfisþætti sem falla utan við 

stjórnsvið fyrirtækisins, en geta samt sem áður haft áhrif á rekstur þess. PESTLE- 

stendur fyrir:  

- Pólitískt og lagalegt umhverfi 

- Efnahagslegt umhverfi  

- Samfélagslegt umhverfi 

- Lýðfræðilegt umhverfi 

- Tæknilegt umhverfi  

- Náttúrulegt umhverfi  

Pólitískt og lagalegt umhverfi snýr að lagaramma fyrirtækisins og segir til um þær 

reglugerðir sem fyrirtækinu ber að fylgja. Efnahagslegt umhverfi spilar inn í 

rekstur fyrirtækisins og getur haft áhrif á útgjöld og innkomu fyrirtækisins. 

Samfélagslegt umhverfi segir til um hvernig vinnuafl skiptist niður og viðhorf 

almennings til umhverfisins. Lýðfræðilegt umhverfi snýr að þáttum eins og aldri 

og íbúafjölda markaðarins sem fyrirtækið hyggst starfa inn á. Tæknilegt umhverfi 

hefur áhrif á sýnileika og framgöngu fyrirtækisins. Að lokum er svo náttúrulegt 

umhverfi en ekki verður farið yfir það í þessari áætlun (Kotler, P og Armstrong, G, 

2008). 

4.4.1.1 Pólitískir og lagalegir umhverfisþættir  

Pólitískir og lagalegir þættir eru þeir þættir sem lúta að lögum og reglugerðum er 

varða starfsemi fyrirtækja (Eyþór Ívar Jónsson, 1998). Þetta eru þættir eins og:  
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 Lög og reglur  

 Menntun og þjálfun starfsmanna  

 Skattalög 

 Verkalýðsreglugerðir  

 Viðskiptahöft og lög  

Fyrirtæki sem stunda veitingarekstur þurfa að vera rekin í samræmi við lög um 

veitinga-, gististaði og skemmtanahald nr. 85/2007. Heimilt er að gera 

mismunandi kröfur til starfsemi í rekstrarleyfi og lúta gjaldtökur, tegund og 

flokkun veitingastaða. Til þess að geta starfrækt kaffihús þarf að hafa til þess 

rekstrarleyfi, útgefið af sýslumanni og gildir það almennt í fjögur ár. Í 

rekstrarleyfinu felst leyfi til sölu á veitingum, hvort sem það er matvara eða 

drykkjarvara. Rekstrarleyfið þarf að tilgreina þá tegund og flokk sem starfsemin 

fellur undir og leyfi er fengið fyrir.  

Rekstrarleyfi er bundið við starfsleyfi sem gefið er út af heilbrigðiseftirlitinu á 

grundvelli laga um um hollustuhætti, mengunarvarnir og laga um matvæli nr. 

46/1980.  

Gerð er sérstök krafa í reglugerð 941/2002 um hollustuhætti, að viðskiptavinir 

veitingastaða skuli eiga greiðan aðgang að salerni. Í fylgiskjali 2 í reglugerðinni eru 

gerðar kröfur um ákveðinn fjölda salerna eftir áætluðum fjölda viðskiptavina. 

Áætlað er að Kaffi Keflavík geti tekið á móti 50 viðskiptavinum í senn. Er þá gerð 

sú krafa að þeim standi til boða tvær salernisaðstæður og að tillit sé tekið til þarfa 

fatlaða, á að minnsta kosti öðru þeirra.  

4.4.1.2 Efnahagslegir umhverfisþættir  

Efnahagslegir þættir hafa áhrif á almenna neyslu almennings (Eyþór Ívar Jónsson, 

1998). Þetta eru þættir eins og: 

 Verðbólga og vextir  

 Viðskiptajöfnuður 
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 Landsframleiðsla  

 Atvinnuleysi  

Árið 2015 var næstbesta ár Íslandssögunnar, hrein skuldastaða þjóðarbúsins 

hafði ekki verið betri síðan á síldarárunum. Mikill árangur hefur náðst í 

efnahagslífinu hér á landi síðan hrunið mikla átti sér stað árið 2008. Efnahagslífið 

hefur blómstrað og má það að miklu leyti rekja til fjölgunar ferðamanna á 

undanförnum árum. Fjölgun þeirra styður við hagvöxt landsins og um leið verða 

til gjaldeyristekjur. Landsframleiðsla Íslands jókst að raungildi um 4,2 prósent og 

er það töluverð aukning samanborið við 1,9 prósent vöxt árið 2014. Hagvöxtur 

ársins 2015 var drifinn áfram af fjárfestingu og neyslu.  

Innflutningur á árinu jókst um 13,5 prósent og útflutningur um 9,2 prósent. Þrátt 

fyrir afgang af vöru- og þjónustuviðskiptum á síðasta ári dró utanríkisverslun 

hagvöxtinn niður. Halli á launa-og fjáreignatekjum ásamt afgangi af vöru- og 

þjónustujöfnuði gerðu það að verkum að viðskiptajöfnuður árið 2015 var 

jákvæður og nam hann 148 milljörðum króna, án rekstarframlaga sem eru 6,7 

prósent af landsframleiðslu ársins.  

Nýlega voru framkvæmdar aðgerðir er tengjast slitabúum gömlu bankanna. Með 

þessum aðgerðum tókst stjórnvöldum að tryggja að fjármálalegum stöðugleika 

væri ekki raskað. Aðgerðirnar munu leiða til verulegrar lækkunar á skuldum 

ríkisjóðs. Aukinn krafa hefur orðið í þjóðfélaginu um aukin ríkisútgjöld eftir mörg 

aðhaldsár sem hafa sett sinn toll á heilbrigðiskerfið og löggæslu landsins. Eftir 

nýyfirstaðnar kosningar má gera ráð fyrir að ný ríkistjórn gæti freistast til þess að 

afla sér vinsælda með því að auka útgjöld ríkisins. Það ásamt talsverðum 

launahækkunum í landinu gæti ýtt undir innlenda eftirspurn, sem nú þegar er 

mikil, og myndi í kjölfarið kalla á meiri vaxtahækkanir en gert er ráð fyrir. Þær 

gætu grafið undan þeim fjármálastöðugleika sem nú er og skaðað 

samkeppnishæfni enn frekar (Fjármálaráðuneytið, e.d). 
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Á árinu 2016 voru samtals 19.500 manns á aldrinum16 til 74 ára á vinnumarkaði. 

Þar af voru 194.300 manns starfandi og 5.200 án atvinnu og í atvinnuleit. Þátttaka 

á atvinnumarkaðinum mældist 84,5 prósent, hlutfall starfandi var 82.3 prósent og 

atvinnuleysi í landinu var 2,6 prósent. Atvinnuleysi á höfuðborgarsvæðinu var 3 

prósent og 1 prósent utan þess.  

Kaupmáttur launa er nú í sögulegu hámarki, í ágústmánuði hafði vísitala 

kaupmáttar hækkað um 10,1 prósent á milli ára (Hagstofa Íslands, 21. október 

2016). Fjárhagsstaða heimilanna hefur batnað til muna undanfarna mánuði með 

auknum umsvifum í hagkerfinu og bættum aðstæðum á vinnumarkaði 

(Alþýðusamband Íslands, 2015). Bætt launkjör leiða til kostnaðaraukningar í 

atvinnulífinu. Á móti kemur að með auknum kaupmætti og bættum launakjörum 

eykst einkaneyslan í landinu og eftirspurn eftir vöru og þjónustu verður meiri.  

Allir þessir þættir eiga það sameiginlegt að hafa áhrif á neysluvenjur neytandans 

og efnahagslegt umhverfi rekstursins. Fyrir fyrirtæki sem er að fóta sig á 

markaðinum er mikilvægt að það sé vöxtur í hagkerfinu og að efnahagsástandið 

sé stöðugt.  

  

Mynd 11.  Launa- og kaupmáttarþróun, breyting milli ára. (Hagstofa Íslands, 21. október 2016). 
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4.4.1.3 Samfélags- og menningarlegir þættir  

Samfélags- og menningarlegir þættir snúa að samfélagslegum sjónarmiðum 

(Eyþór Ívar Jónsson, 1998). Þetta eru þættir eins og:  

 Konur á vinnumarkaði 

 Viðhorf til heilsu  

 Umhverfisviðhorf  

 Breytingar varðandi eiginleika vöru og þjónustu  

Þessir þættir sem og breytt umhverfisvitund almennings getur haft áhrif á 

starfsemi fyrirtækja. Auknar væntingar eru nú í samfélaginu þar sem neytendur 

og aðrir hagsmunahópar gera kröfu um að fyrirtæki axli ábyrgð í samfélaginu. Það 

að vera ábyrgt fyrirtæki snýst ekki eingöngu um að fara eftir lögum og reglum 

heldur þarf líka að bera virðingu fyrir umhverfinu, lífríkinu og samfélaginu. Það er 

því mikilvægt fyrir fyrirtæki að stuðla að umbótum og sýna gott fordæmi með 

vænni umhverfisstefnu. Rannsóknir hafa leitt í ljós að samfélagsleg ábyrgð 

fyrirtækja hefur leitt til breytinga á kauphegðun neytenda, þar sem þeir hafa átt 

það til að breyta hegðun sinni og hafa verslað frekar við fyrirtæki sem gefa sig út 

fyrir að vera samfélagslega ábyrg (Kotler og Lee, 2005). Með samfélagslegri 

ábyrgð eru fyrirtæki ekki eingöngu að höfða til neytenda heldur skapar það einnig 

fjárhagslegan ávinning fyrir fyrirtæki að vera með virka umhverfisstefnu.  

4.4.1.4 Tæknilegir umhverfisþættir  

Tæknilegir þættir hafa undanfarin ár verið mestu áhrifavaldar í ytra umhverfi 

fyrirtækja. Með nýjungum og framförum í tækni hefur það ekki aðeins ógnað 

tilveru margra fyrirtækja heldur einnig haft í för með sér ótrúleg tækifæri (Eyþór 

Ívar Jónsson, 1998). Þetta eru þættir eins og: 

 Nýsköpun á vöru og þjónustu  

 Nýsköpun á vinnuaðferðum  

 Beiting þekkingar  
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 Styrkir til rannsóknar og þróunar  

 Nýjar samskiptaaðferðir  

Með tilkomu Internetsins gefur það fyrirtækjum enn betra tækifæri að ná til 

neytandans. Með því að notast við samfélagsmiðla á borð við Facebook, Instagram 

og Snapchat má ná til fleiri aðila með talsvert lægri kostnaði en með sjónvarps- og 

dagblaðsauglýsingum. Tæknilegar framfarir eru hraðar og yngri kynslóðin fylgir 

stíft á eftir. Ungt fólk í dag horfir minna á sjónvarp og er hlynntari spjaldtölvum en 

dagblöðum. Til þess að ná til yngri kynslóðarinnar er nauðsynlegt að vera 

meðvitaður um tækninýjungar og fylgja þeim eftir, eins og unnt er til þess að 

dragast ekki aftur úr. 

4.4.1.5 Lýðfræðilegir þættir  

Lýðfræðilegir þættir sýna stærð markaðarins sem fyrirtækið stefnir á, ásamt því 

að lýsa þáttum sem hægt er að mæla með tölulegum gildum (Eyþór Ívar Jónsson, 

1998). Þetta eru þættir eins og: 

 Mannfjöldi og aldurssamsetning  

 Landfræðileg dreifing  

 Dreifing kaupgetu  

Í byrjun árs 2016 bjuggu 336.060 manns á Íslandi sem er 1 prósent fjölgun frá 

sama tíma árið áður, þar af voru 169.540 karlar og 166.520 konur. Á árinu 2015 

fæddust 4.129 börn en 2.178 manns létust. Fæddir umfram dána voru því samtals 

1.951. Erlendir ríkisborgarar voru 26.485 þann 1. janúar 2016 og af þeim voru 

Pólverjar fjölmennastir. Alls voru 42.024 landsmanna árið 2015 fæddir erlendis 

eða um 12,6 prósent mannfjöldans, og er það fleiri en nokkru sinni fyrr. 

Árið 2016 var fjölmennasta sveitafélag landsins Reykjavík með 122.460 íbúa og 

það fámennasta var Skorradalshreppur. 
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Markaðurinn sem Kaffi Keflavík stefnir á er á Suðurnesjum en íbúafjöldi þar var 

samtals 22.509 í október 2016. Stór hluti af íbúum Suðurnesja er búsettur í 

Reykjanesbæ eða um 15.233, þar af eru 10.274 íbúar á aldrinum 15 til 64 ára.  

Eins og sjá má á myndinni hér að ofan eru íbúar Suðurnesja yngri að meðaltali en 

annars staðar á landinu. Meðalaldur á landsvísu er 37,45 ár en meðalaldur íbúa 

Suðurnesja er aðeins 35,37 ár. Hlutfall íbúa undir 39 ára aldri er að meðaltali 6,7 

prósent hærra en á landsvísu (Hagstofa Íslands, 03. október 2016).  

Líklegt er að lágur aldur íbúa Suðurnesja skýrist af einhverju leyti af góðu aðgengi 

að háskólum og stúdentagörðum nemenda sem staðsettir eru á gamla 

varnaliðssvæðinu.  

  

Mynd 12.  Aldur íbúa á Suðurnesjum í samanburði við  allt landið  (Hagstofa Íslands, 03. október 2016). 
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4.5 SVÓT-greining 

Mynd 13. SVÓT-greining fyrir Kaffi Keflavík 

4.5.1 Styrkleikar  

Þeir styrkleikar sem Kaffi Keflavík kemur til með að búa yfir eru gæði kaffisins sem 

boðið er upp á, staðsetning staðarins, vöruúrvalið og starfsfólkið. Kaffihúsið er 

staðsett á Hafnargötunni sem er fjölfarnasta verslunargata Reykjanesbæjar. Mikil 

umferð er um Hafnargötuna bæði af bílum og fótgangandi fólki, ásamt því að 

nokkur hótel og gistiheimili eru staðsett við götuna og í nánasta umhverfi. Í 

september á ári hverju er haldin Ljósanótt í Reykjanesbæ þar sem fjöldinn allur af 

heimamönnum og aðkomufólki á leið um bæinn og er dagskrá Ljósanætur að 

mestu leyti haldin við Hafnargötuna. Sem gerir það að verkum að fyrirtækin sem 

eru staðsett þar njóta góðs af.  

Kaffið sem boðið er upp á er hágæða og brennt einu sinni í viku. Eins og staðan er 

í dag er hvergi boðið upp á nýbrennt kaffi í miðbæ Reykjanesbæjar. Hvað varðar 

vöruúrval þá verður boðið upp á fjölbreytt úrval af kaffidrykkjum og meðlæti. 

Mikill metnaður verður lagður í að meðhöndla kaffið rétt til þess að gæðin komist 
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til skila. Starfsfólkið kemur til með að vera faglegt í vinnubrögðum og vel þjálfað 

til þess að tryggja gæði þjónustunnar.  

4.5.2 Veikleikar  

Helsti veikleiki Kaffi Keflavíkur er sá að fyrirtækið er nýtt á markaðinum ásamt 

því að engin haldbær reynsla af veitingarekstri er til staðar. Kaffið sem boðið er 

upp á er gæðavara og þjónustan í kringum hana er mikil. Verðlag fyrirtækisins er 

því hærra en hjá flestum samkeppnisaðilum sem gæti verið ákveðin fyrirstaða 

fyrir einhverja aðila.  

4.5.3 Ógnanir  

Þær helstu ógnanir sem fyrirtækið stendur frammi fyrir eru þeir 

samkeppnisaðilar sem fyrir eru á markaðinum og hvernig þeir koma til með að 

bregðast við nýjum aðilum á markaðinum. Sum fyrirtækjanna hafa margra ára 

reynslu í fararbroddi og hafa safnað að sér tryggum kúnnahópi í gegnum árin, sem 

veitir þeim ákveðið forskot.  

Þrátt fyrir að efnahagsaðstæður séu góðar núna er þó mikilvægt að gera sér grein 

fyrir að slíkar aðstæður geta breyst. Atvinnuleysi getur aukist og kaupmáttur 

launa dregist saman sem verður til þess að almenningur dregur úr óþarfa neyslu. 

4.5.4 Tækifæri  

Eins og fram hefur komið hér að ofan þá hefur efnahagsástandið á Íslandi sjaldan 

verið betra sem er ákveðið tækifæri fyrir fyrirtæki sem eru að koma inn á 

markaðinn. Einkaneysla og kaupmáttur almennings hefur aukist til muna ásamt 

því að atvinnuleysi hefur aldrei verið minna á Suðurnesjum. Aukning ferðamanna 

er líka gott tækifæri fyrir Kaffi Keflavík þar sem Keflavíkurflugvöllur er staðsettur 

í Reykjanesbæ og því mikill straumur ferðamanna sem á leið í gegnum bæinn. 

Samkeppnisaðilar í miðbæ Reykjanesbæjar eru ekki með sömu áherslur og Kaffi 

Keflavík leggur upp með sem er stórt tækifæri út af fyrir sig.  
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4.5.5 Samantekt SVÓT-greiningar 

Niðurstöður SVÓT-greiningarinnar sýna fram á að tækifæri og styrkleikar Kaffi 

Keflavíkur felast í því að fyrirtækið býður upp á hágæðavöru á staðsetningu þar 

sem aðsókn er mikil og samkeppnisaðilar fáir. Samt sem áður er mikilvægt að taka 

mið af því að fyrirtækið er nýtt á markaðinum og því engin reynsla enn sem komin 

er. Þrátt fyrir að samkeppnisaðilar séu ekki margir í Reykjanesbæ þá eru þeir samt 

sem áður nú þegar komnir með þó nokkra reynslu og hafa laðað að sér ákveðinn 

kúnnahóp sem heldur tryggð sinni við fyrirtækið. Þrátt fyrir að efnahagsástandið 

á Íslandi sé gott þessa stundina þá þarf það ekki að endurspegla framtíðina. Það er 

því mikilvægt fyrir fyrirtæki að vera meðvituð um ástandið í landinu hverju sinni 

og vera þá viðbúin að bregðast við með því að minnka innkaup, fækka starfsfólki 

eða mynda áhugaverða kauphvata fyrir viðskiptavini, svo eitthvað sé nefnt. 

4.6 Markhópar 

Heildarmarkhópur Kaffi Keflavíkur er fólk sem staðsett er í Reykjanesbæ á 

aldrinum 15 til 64 ára. Þar er átt við bæði Íslendinga og erlenda ferðamenn. En 

þessir aðilar eru þó jafn ólíkir og þeir eru margir og þeirra áhersluatriði varðandi 

vöru og þjónustu eru mismunandi, enda ef allir væru að sækjast eftir því sama væri 

samkeppnin aðeins háð verðbreytingum. Markaðurinn er fjölbreyttur en til þess 

að Kaffi Keflavík geti svarað öllum köllum hans þarf fyrirtækið að velja og hafna 

þá viðskiptavini sem fyrirtækið einsetur sér. Skipting markaðarins er ekki 

eitthvað sem kemur auðveldlega, en það er nauðsynlegt þar sem fyrirtækið getur 

ekki gert allt fyrir alla. Það verður því að velja þá aðila sem eru líklegastir til að 

verða tryggir viðskiptavinir og koma til móts við þarfir þeirra á besta mögulega 

máta (Eyþór Ívar Jónsson, 1998). 
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Skipta má heildarmarkhópi Kaffi Keflavíkur niður í smærri markhópa. Þetta eru 

hópar eins og:  

- Erlendir ferðamenn  

- Íbúar Reykjanesbæjar  

• Námsmenn  

• Hópar  

4.6.1 Erlendir ferðamenn 

Áætlað er að meira en helmingur viðskiptavina komi til með að vera erlendir 

ferðamenn (Þuríður Sverrisdóttir munnleg heimild, 23. september 2016). Árið 

2015 komu 1,2 milljónir ferðamanna til Íslands, 97,9 prósent þeirra eiga það 

sameiginlegt að hafa komið hingað með flugi um Keflavíkurflugvöll 

(Ferðamálastofa, e.d.). Aðsókn erlendra ferðamanna hefur aukist verulega á 

Suðurnesjum sem gerir það að verkum að eftirspurn eftir fjölbreyttri afþreyingu 

og veitingaþjónustu hefur aukist. Á Hafnargötunni eru staðsett nokkur hótel og 

gistiheimili. Sem gerir það að verkum að staðsetning staðarins er hentug fyrir 

ferðamenn sem vilja grípa með sér kaffi áður en þeir eiga leið um bæinn. Þessi 

markhópur er samt sem áður árstíðarbundinn, líkt og ferðaiðnaðurinn og því 

meira gert ráð fyrir honum yfir sumarmánuðina.  

4.6.2 Íbúar Reykjanesbæjar  

Eins og fram hefur komið eru íbúar Reykjanesbæjar rúmlega 15 þúsund talsins. 

Þar af eru yfir 10 þúsund manns á aldrinum 15 til 64 ára. Til þess að koma til móts 

við fjölbreyttar þarfir þessa markhóps er mikilvægt að bjóða upp á fjölskylduvænt 

umhverfi og skemmtilegt úrval af kaffidrykkjum, ásamt ýmis konar afþreyingu 

fyrir börnin.  
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4.6.2.1  Námsmenn  

Hér er aðallega átt við fólk í framhalds- og háskólanámi. Í Reykjanesbæ er 

opnunartími bókasafnsins mjög takmarkaður, þá sérstaklega um helgar. Þar af 

leiðandi fara námsmenn gjarnan á kaffihús til þess að læra eða hitta aðra 

samnemendur til verkefnavinnu. Til þess að koma til móts við námsmenn verður 

séð til þess að innstungur séu nógu margar og sýnilegar fyrir viðskiptavini ásamt 

því að ókeypis aðgangur verður að þráðlausu Interneti fyrir viðskiptavini.  

4.6.2.2 Hópar  

Hér er átt við fólk sem mælir sér mót til þess að hittast og spjalla saman. Þetta eru 

hópar eins og mömmuhópar þar sem mæður koma saman með börnin sín, 

saumaklúbbar, vinnufélagar eða spilaklúbbur, svo eitthvað sé nefnt. Góð aðstaða 

verður á staðnum til að taka á móti slíkum hópum og lítið mál að færa til húsgögn 

til þess að koma öllum fyrir á sem þægilegasta máta.  

4.7 Markaðssetning 

Þegar búið er að skilgreina hvaða markhóp stefnt er að þarf að meta hvernig 

markaðssetja á fyrirtækið. Við val á markaðssetningu má almennt greina hana í 

fjóra söluráða (Impra nýsköpunarmiðstöð, e.d.). Samval söluráðanna eru 

stýranlegar breytur sem hafa áhrif á fyrirtækið. Allir söluráðarnir tengjast 

innbyrðis og verða þeir því að vinna saman. Hægt er að nota þá til þess að móta 

markaðsstefnu sem hefur það að leiðarljósi að fullnægja þörfum viðskiptavina og 

fyrirtækisins (Kotler og Armstrong, 2008). Söluráðarnir fjórir eiga vel við þegar 

fyrirtæki framleiðir áþreifanlegar vörur en sökum eðlismunar þjónustu, þá fjölgar 

söluráðunum í sjö þegar um þjónustufyrirtæki er að ræða (Kotler, 2009). 

4.7.1 Vara  

Þegar kemur að vöru eða þjónustu er tvennt sem þarf að hafa í huga. Annars vegar 

að sérstaða vörunnar sé nægilega mikil til þess að aðgreina hana frá öðrum 
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samkeppnisvörum á markaðinum. Hins vegar að hagur neytandans af því að versla 

vöruna sé greinilegur. Grundvöllur þess að ná árangri í þróun á nýrri vöru eða 

þjónustu er að hún uppfylli grunnþarfir neytandans. Nýjungar sem hrífa 

neytandann eru gulls ígildi fyrir fyrirtæki og skapa þeim sérstöðu (Karl 

Friðriksson, 2004). Á Kaffi Keflavík verðu boðið upp á sérvalið og nýristað kaffi. 

Kaffið er brennt vikulega og sent til Reykjanesbæjar. Til þess að gæði vörunnar 

komist til skila verður lögð áhersla á faglega og umfram allt góða þjónustu við 

viðskiptavini.  

4.7.2 Verð  

Verðmyndun fyrirtækisins skiptir miklu máli. Það er eina leiðin til þess að afla 

tekna. Verðmyndun þarf að endurspegla tenginguna á milli framboðs og 

eftirspurnar. Það eru þrír þættir sem hafa áhrif á verðmyndun, það er samkeppnin 

á markaðinum, kostnaður við gerð vörunnar og kaupgeta markhópsins. Þegar 

verð er ákveðið þarf að gæta þess að jafnvægi ríki á milli þessara þátta. Hjá Kaffi 

Keflavík er það ætlunin að bjóða upp á hágæðakaffi á sanngjörnu verði. Verð 

vörunnar kemur til með að vera hærra en hjá mörgum samkeppnisaðilum, en um 

leið verður sérstaða vörunnar meiri og þjónustan í kringum hana faglegri.  

4.7.3 Dreifileiðir 

Til þess að fyrirtækið nái settum markmiðum í markaðsstarfinu er nauðsynlegt að 

vera með gott dreifikerfi. Varan þarf að vera á réttum stað á réttum tíma fyrir 

neytandann. Sé eftirspurnin vanmetin getur það haft áhrif á fjárhag fyrirtækisins 

og þarf því að tryggja að viðskiptavinurinn geti nálgast vöruna eða þjónustuna 

með skilvirkum hætti. Kaffi Keflavík mun vera staðsett á Hafnargötunni í 

Reykjanesbæ. Um er að ræða fjölförnustu götuna í bænum enda aðalverslunargata 

bæjarins.  
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4.7.4 Auglýsingar og kynning  

Kynningarstarfsemi fyrirtækisins er kostnaðarsamur liður í starfseminni, en samt 

sem áður nauðsynlegur. Góð vara eða þjónusta gerir lítið fyrir fyrirtækið ef 

markhópurinn er ekki upplýstur um hana. Til þess að kynna vöru og þjónustu Kaffi 

Keflavíkur verður notast við samfélagsmiðla og hefðbundnar auglýsingar í 

bæjarblaði ásamt því að vera með sýnilegar auglýsingar á bílaleigum og 

gistiheimilum á Suðurnesjum.  

4.7.5 Fólk 

Fólk er mikilvægur þáttur í þjónustufyrirtæki, þá er átt við alla þá aðila er viðkoma 

þjónustunni, svo sem starfsfólk og viðskiptavinir. Það að ráða inn gott starfsfólk 

og veita því góða þjálfun er lykilatriði til þess að ná fram samkeppnislegu forskoti. 

Við rekstur kaffihúss er mikilvægt að starfsmenn séu vel upplýstir og vel 

meðvitaðir um þá vöru eða þjónustu sem þeir eru að bjóða viðskiptavininum. Kaffi 

sem meðhöndlað er af fagmanni er meira en aðeins kaffi, líkt og með vín og góða 

osta þá skiptir öllu máli fyrir bragðið hvernig það er unnið. Starfsmaðurinn er því 

mikilvægur í því sambandi því hann er andlit fyrirtækisins og miðast upplifun 

viðskiptavinarins að miklu leyti af þeirri þjónustu sem hann fær.  

4.7.6 Ferlar  

Ferlar er sá þáttur söluráðanna sem snýr að starfsaðferðum. Það er að segja það 

ferli og þær aðgerðir sem fara í gang þegar viðskiptavinurinn gengur inn og pantar 

sér kaffi. Tekið er á móti pöntun og nafn viðkomandi er skrifað á hana ásamt 

upplýsingum um hvort viðkomandi ætli að setjast niður eða taka kaffið með sér. 

Því næst er tekið á móti greiðslu, drykkurinn er undirbúinn og þegar hann er 

tilbúinn er nafn viðkomandi kallað upp eða hann borinn til borðs.  

4.7.7 Umgjörð  

Umgjörð er í raun þjónustuumhverfi staðarins. Það samanstendur af 

áþreifanlegum hlutum og þeirri ímynd sem staðurinn setur sér. Með því að 
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innrétta kaffihúsið í stíl frá fimmta áratuginum gefur það staðnum sérstakt 

andrúmsloft og nýja upplifun fyrir viðskiptavininn. Lögð verður áhersla á 

einfaldleikann og umfram allt þægindi við val á húsmunum og vinnuaðstæðum. 

Tónlist staðarins verður lágstemmd, lýsing verður dempuð niður þegar líða fer á 

daginn og séð verður til þess að hreinlæti sé alltaf haft í fyrirrúmi.  

5 Söluáætlun  

Söluáætlun fyrirtækisins er einn af lykilþáttum viðskiptaáætlunarinnar. Þar sem 

tekjur eru lífæð fyrirtækisins hafa þær áhrif á alla aðra þætti í skipulagi þess 

(Nýsköpunarmiðstöð Íslands, e.d.). Í kafla 5 verður farið yfir áætlaða söluáætlun 

Kaffi Keflavíkur. Við gerð hennar var litið til heildarveltu fyrirtækja í veitingasölu 

og þjónustu frá janúar til desember árið 2015 (Hagstofa Íslands, 14. nóvember 

2016).  

Út frá upplýsingum frá Hagstofu Íslands og samtali höfundar við 

verslunareigendur í Hafnargötunni varðandi álagstímabil var útbúin söluáætlun 

fyrir Kaffi Keflavík. Kaffihús á Hafnargötu 28 rúmar 50 manns í sæti, áætlað er að 

meðalsetutími á kaffihúsinu sé klukkustund og að nýtingin fyrstu þrjá mánuði 

ársins verði 10 prósent sem eykst svo smám saman upp í 30 prósent þegar líður 

að sumri. 

Áætluð sala frá janúar til mars er 45 kaffibollar á dag, 20 daga í mánuði.  

Tafla 4. Söluáætlun Kaffi Keflavíkur 



 

- 38 - 

 

(45 ∗ 600) ∗ 20 = 540.000 𝑘𝑟 

Í apríl og maí er gert ráð fyrir að salan fari stighækkandi og fer salan upp í allt að 

90 kaffibolla á dag, 20 daga í mánuði.  

(90 ∗ 600) ∗ 20 = 1.080.000 

Á sumrin verðu meiri umferð um bæinn þá aðallega af ferðamönnum sem stoppa 

styttra heldur en heimamenn sem gerir það að verkum að meðalsetutími lækkar í 

hálftíma (Þuríður Sverrisdóttir munnleg heimild, 23. september 2016). 

September er góður mánuður fyrir veitingarekstur í Reykjanesbæ þar sem 

viðburðurinn, Ljósanótt, er haldinn hátíðlegur í miðbænum og dregur það að 

fjölda manns. Samkeppnin verður hins vegar meiri þar sem mörg önnur fyrirtæki 

starfrækja þjónustu í Reykjanesbæ eingöngu þessa helgi og bjóða upp á veitingar 

ásamt því að ýmis styrktarfélög bjóða upp á kaffi og meðlæti til fjáröflunar. Í 

áætluninni er því ekki gert ráð fyrir mikilli aukningu á tekjum í september heldur 

aðeins miðað við sumarmánuðina.  

Áætluð sala frá júní til september er frá 225 til 270 kaffibollar á dag, 20 daga í 

mánuði.  

(270 ∗ 600) ∗ 20 = 3.240.000 𝑘𝑟 

Eftir sumartímann lækkar nýtingin niður í 15 prósent og meðalsetutíminn fer 

aftur upp í klukkustund.  

Áætluð sala frá október til desember er að meðaltali 68 kaffibollar á dag, 20 daga 

í mánuði.  

(68 ∗ 600) ∗ 20 = 810.000 

Samtals eru áætlaðar sölutekjur fyrsta starfsársins samtals 17,7 milljónir.  

Í söluáætlun er gert ráð fyrir að tekjur Kaffi Keflavíkur aukist um 10 prósent milli 

ára, næstu fimm árin. Samkvæmt tölum frá Hagstofu hefur meðalaukning á 
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heildarveltu fyrirtækja í veitingasölu og þjónustu frá árinu 2013 til 2015 verið 14 

prósent (Hagstofa Íslands, 14. nóvember 2016). Einnig er gert ráð fyrir að verðlag 

vörunnar hækki um 5 prósent á milli ára í samræmi við verðlagsþróun á kaffi 

undanfarin tíu ár (Hagstofa Íslands, 27. október 2016).  

Þegar söluáætlun hefur verið mótuð þarf að huga að því hvernig rekstrinum skuli 

háttað til að söluáætlunin gangi eftir. Er það gert með því að setja upp 

rekstraráætlun fyrir fyrirtækið.  

6  Rekstraráætlun  

Í rekstraráætlun Kaffi Keflavíkur er gerð grein fyrir þeim tekjum sem fyrirtækið 

aflar og þeim gjöldum sem það þarf að standa í skilum með til þess að reksturinn 

gangi eftir. Í kafla 6 verður farið yfir rekstraráætlun Kaffi Keflavíkur. Fyrirvari er 

þó settur á forsendur hennar þar sem fyrirtækið hefur ekki verið stofnað og því 

ekki allir rekstrarliðir ljósir.  

6.1 Breytilegur kostnaður  

Breytilegur kostnaður Kaffi Keflavíkur samanstendur af hráefnis-, umbúðar- og 

flutningskostnaði.  

6.1.1 Hráefniskostnaður  

Algengasti kaffidrykkur á kaffihúsum er mjólkurkaffi sem nefnist latte (Þuríður 

Sverrisdóttir munnleg heimild, 23. september 2016). Til viðmiðunar var notast við 

framleiðsluverð á kaffidrykknum latte við útreikning á hráefniskostnaði.  

Til þess að framleiða kaffi latte þarf 20 gr. af kaffi á móti 200 gr. af mjólk. Áætlað 

er að verð á kaffi á hvern bolla sé 78 króna og mjólkin kosti 24 krónur. Samtals 

gerir það 102 krónur í hráefniskostnað á hvern bolla.   
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Tafla 5. Hráefniskostnaður á bolla 

 

Miðað við gefnar forsendur er hráefniskostnaður á hvern kaffi latte 17 prósent af 

söluverði. Í breytilegum kostnaði er notast við þessar forsendur við mat á hlutfalli 

á hráefniskostnaði.  

6.1.2  Umbúðarkostnaður  

Við mat á umbúðarkostnaði var kannað verð hjá aðilum sem sérhæfa sig í 

framleiðslu og sérmerkingum á kaffimálum. Samkvæmt upplýsingum frá Vigni 

Jóhannessyni, framkvæmdarstjóra RMK, er umbúðarkostnaður talinn vera um tvö 

prósent af tekjum.  

6.1.3 Flutningskostnaður 

Hráefnið sem notast er við í rekstrinum er brennt og unnið í Reykjavík og svo flutt 

til Reykjanesbæjar einu sinni í viku. Sendingarkostnaðurinn á hverja sendingu er 

990 krónur (Reykjavík Roasters, e.d). 

6.2 Fastur kostnaður  

Sá fasti kostnaður sem áætlaður er að fyrirtækið þurfi að gera ráð fyrir er laun og 

almennur rekstrarkostnaður.  

6.2.1 Laun  

Við mat á launakostnaði var notast við tölur frá Hagstofunni um laun fullvinnandi 

launamanna í afgreiðslustörfum. Regluleg heildarlaun í afgreiðslustörfum var á 
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bilinu 298 þúsund til 434 þúsund krónur (Hagstofa Íslands, 31. október 2016). Út 

frá því var áætlað að heildarlaun starfsmanna Kaffi Keflavíkur væri 350 þúsund 

krónur á mánuði. Gert er ráð fyrir einum starfsmanni allt árið og aukastarfsmanni 

yfir álagstíma. Áætlaður launakostnaður er 6,7 milljónir króna eða um 57,6 

prósent af föstum kostnaði fyrirtækisins. 

6.2.2 Rekstrarkostnaður  

Í rekstrarkostnaði á Kaffi Keflavík er gert ráð fyrir almennum rekstrarliðum á borð 

við hita, rafmagn, skrifstofuvörur og tryggingar, og var upphæðin áætluð út frá 

gögnum í ársreikningum. Ásamt því er gert ráð fyrir að húsaleiga á Hafnargötu 28 

sé 280 þúsund krónur á mánuði (Haukur Andrésson munnleg heimild, 29. 

september 2016 ). Rekstrarkostnaður fyrirtækisins nemur 42,4 prósentum af 

föstum kostnaði. 
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Tafla 6. Rekstraráætlun Kaffi Keflavíkur 
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7 Framkvæmdaráætlun 

Framkvæmdaráætlun þessari er ætlað að sýna fram á helstu þætti sem huga þarf 

að þegar nýtt fyrirtæki er stofnað. Hún þarf að vera raunhæf og umfram allt 

tímasett. Í kafla 7 verður farið yfir framkvæmdaráætlun Kaffi Keflavíkur. Þar sem 

kaffihúsið er einungis á hugmyndastigi er framkvæmdaráætlun þessi aðeins ætluð 

til að veita yfirsýn inn í helstu framkvæmdir sem huga þarf að til þess að geta hafið 

starfsemi á tilsettum tíma. 

Tafla 7. Framkvæmdaráætlun fyrir Kaffi Keflavík 

 

Áætlað er að framkvæmdarferlið takið upp undir átta mánuði sé 

viðskiptaáætlunin samþykkt. Fjármögnun verkefnisins er mikilvægur þáttur í 

framkvæmdarferlinu þar sem ekki er hægt að setja fyrirtækið á laggirnar nema 

með einhvers konar fjármögnun. Þegar nægilegt fjármagn hefur fengist er 

fyrirtækið formlega stofnað og stjórn þess skipuð. Því næst er samið við birgja og 

hannað kynningarefni fyrir fyrirtækið. Þar á eftir er gerður leigusamningur við 
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leiguaðila og kaffihúsið innréttað ásamt því að vörur eru pantaðar frá birgjum. Að 

lokum er kaffihúsið undirbúið fyrir opnun. 

Eftir átta mánuði er svo áætlað að Kaffi Keflavík geti hafið starfsemi sína, líkt og 

Tafla 7 sýnir.  

8 Starfsmenn  

Í kafla 8 er gerð greinargóð lýsing á lykilstarfsmönnum fyrirtækisins og helstu 

hæfniskröfum þeirra.  

Líkt og í svo mörgum fyrirtækjum í Reykjanesbæ er aðeins gert ráð fyrir einum 

fastráðnum starfsmanni allt árið um kring, það er að segja eiganda fyrirtækisins. 

Er það á hans ábyrgð að sinna daglegum rekstri og þjónusta viðskiptavini á 

faglegan hátt. Þar sem gert er ráð fyrir töluverðri aukningu á sölu yfir 

sumartímann verður sumarstarfsmaður ráðinn frá maí og fram í september. Ekki 

er krafist mikillar menntunar frá starfmönnum en þó þurfa báðir aðilar að hafa 

mikla og greinargóða þekkingu á kaffi og kaffiframleiðslu. Ásamt því að búa yfir 

ríkri þjónustulund og vinalegu viðmóti. Til þess að koma rekstrinum almennilega 

á fót munu laun eiganda vera í lágmarki til þess að draga úr rekstrarkostnaði 

fyrirtækisins.  

9 Fjárhagsáætlun 

Í kafla 9 verður fjármagnsþörf fyrirtækisins metin ásamt helstu fjármálaskýrslum, 

svo sem rekstrarreikningi, efnahagsreikningi og áætlun um sjóðsstreymi. 

Fjárhagsskýrslur eru svo í framhaldi metnar út frá arðsemisútreikningum og 

helstu kennitölum úr rekstri.  
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9.1 Stofnefnahagsreikningur  

Tafla 8. Áætlaður stofnefnahagsreikningur 

 

Áætlað er að stofnkostnaður Kaffi Keflavíkur verði um 7,7 milljónir króna. Gert er 

ráð fyrir að fjármögnun fyrirtækisins samanstandi af 1,5 milljón króna, sem 

stofnandi kemur með inn í fyrirtækið í formi hlutafjár og 6,2 milljónir króna í 

lánsfjármagni. Handbært fé er talið þurfa að vera að lágmarki 700 þúsund krónur, 

til þess að geta staðið undir tilfallandi kostnaði fyrstu mánuðina.  

Áætlun um stofnkostnað er að miklu leyti byggð á munnlegum heimildum frá 

Þuríði Sverrisdóttur, eiganda Reykjavík Roasters. Ásamt þeim var litið til 

ársreikninga frá sambærilegum fyrirtækjum í veitingarekstri á Suðurnesjum og á 

höfuðborgarsvæðinu.  
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9.2 Rekstrarreikningur  

Tafla 9 sýnir áætlaðan rekstrarreikning fyrir fimm fyrstu starfsár Kaffi Keflavíkur. 

Fyrsti liður hans sýnir þær tekjur sem áætlað er að komi inn í reksturinn. Áætlaðar 

rekstrartekjur fyrsta ársins eru 17,7 milljónir. Breytilegur kostnaður sem 

samanstendur af hráefnis- og flutningskostnaði er 19,3 prósent af rekstrartekjum, 

eða um 3,4 milljónir króna.  

Framlegð = Rekstrartekjur − Breytilegur kostnaður  

Framlegð fyrir fyrsta starfsárið er 14,3 milljónir. Fasti kostnaður fyrirtækisins 

samanstendur af launakostnaði og almennum rekstrarkostnaði og er hann um 

11,6 milljónir króna.  

EBITA = Framlegð − Fastur kostnaður  

EBITA fyrirtækisins fyrsta starfsárið er 2,6 milljónir króna. Frá henni dragast svo 

afskriftir ársins sem er 600 þúsund krónur og fjármagnsgjöld af láni sem er 446 

þúsund krónur. Hagnaður fyrir skatt er samtals 1,5 milljónir króna.  

Tekjuskattur fyrirtækisins er 20 prósent af hagnaði eða um 312 þúsund krónur. 

Hagnaður fyrirtækisins fyrsta starfsárið er samtals 1,2 milljónir króna.  

Eins og fram hefur komið er gert ráð fyrir 10 prósent aukningu á tekjum á milli 

ára. Rekstrarkostnaður er uppreiknaður með tilliti til verðbólgumarkmiða 

Seðlabanka Íslands sem er 2,5 prósent (Seðlabanki Íslands, e,d).  

Launakostnaður er uppreiknaður með tilliti til þróunar launavísitölu frá árinu 

2010 til ársins 2015. Samkvæmt útreikningum þá hækkaði launavísitalan að 

meðaltali um 1,066 á ári (Hagstofa Íslands, 21. október 2016).  
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Tafla 9.  Áætlaður rekstrarreikningur  
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9.3 Efnahagsreikningur  

Tafla 10 sýnir áætlaðan efnahagsreikning fyrir Kaffi Keflavík. Hann segir til um 

stöðu fyrirtækisins á ákveðnum tímapunkti. Í þessu tilfelli er það eftir fyrsta 

starfsárið.  

Fastafjármunir Kaffi Keflavíkur eru 4,1 milljón króna. Þeir fastafjármunir sem gert 

er ráð fyrir eru kaffivélar og tæki ásamt innréttingum og áhöldum. Þess ber að geta 

að fastafjármunir eru skráðir á lægra verði en markaðsvirði þeirra er.  

Veltufjármunir eru samtals 2,8 milljónir króna. Þeir samanstanda af birgðum og 

sjóði fyrirtækisins. Eignir Kaffi Keflavíkur eru þar að leiðandi samtals sjö milljónir 

króna.  

Eigið fé fyrirtækisins er 2,7 milljónir króna, það samanstendur af því hlutafé sem 

komið var með inn í reksturinn ásamt hagnaði ársins. Fyrirtækið er með eina 

langtímaskuld upp á 6,2 milljónir króna. Í lok ársins er lagt upp með að fyrsta 

afborgunin af láninu hafi verið greidd, eftirstöðvar þess eru þar af leiðandi 4,2 

milljónir króna.  

Undir skammtímaskuldum er gert ráð fyrir að næsta árs afborgun af láni hljóði 

upp á 1,9 milljónir króna. 

Eigið fé og skuldir Kaffi Keflavíkur eru samtals sjö milljónir króna.  
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 Tafla 10. Áætlaður efnahagsreikningur 
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9.4 Sjóðsstreymi 

Tafla 11 sýnir áætlað sjóðsstreymi Kaffi Keflavíkur fyrstu fimm starfsárin. Það 

lýsir breytingum á handbæru fé eða sjóðseign félagsins á rekstrartímabilinu. Það 

er þrennt sem hefur áhrif á handbært fé fyrirtækisins, það eru rekstrar-, 

fjárfestinga- og fjármögnunarhreyfingar.  

Samkvæmt rekstraráætlun þá skilar Kaffi Keflavík hagnaði á fyrsta starfsári upp á 

1,2 milljónir króna. Þar sem reiknaðar afskriftir hafa ekkert með fjárstreymi 

fyrirtækisins að gera, eru þær lagðar saman við hagnað ársins. Hreint veltufé frá 

rekstri á fyrsta starfsári eru 1,9 milljónir króna. 

Hagnaður ársins + Reiknaðar afskriftir = Veltufé frá rekstri  

Til þess að geta hafið starfsemi, fjárfesti fyrirtækið í birgðum upp á 2,2 milljónir 

króna. Þrátt fyrir að hagnaður sé á fyrsta ári er það ekki að skila sér í handbæru fé 

þar sem viðskiptakröfur eru meiri en hagnaður ársins. Handbært fé frá rekstri er 

neikvætt upp á 290 þúsund krónur á fyrsta starfsári, en hækkar svo þegar fram 

líða stundir.  

Við stofnsetningu fyrirtækisins þurfti það að fjárfesta í tækjum og búnaði fyrir 

starfsemina. Fjárfestingahreyfingar fyrirtækisins voru samtals 4,8 milljónir króna 

fyrsta starfsárið. Ekki er gert ráð fyrir frekari fjárfestingum næstu fjögur árin. 

Áætlað er að eigandi setji 1,5 milljónir króna inn í fyrirtækið í formi hlutafjár. 

Stofnkostnaðurinn nam hins vegar 7,7 milljónum króna og var því tekið 

langtímalán upp á 6,2 milljónir, til þess að geta staðið undir kostnaði. 

Fjármögnunarhreyfingar fyrir fyrsta starfsárið eru 5,7 milljónir króna.  

Hækkun á handbæru fé í lok fyrsta árs er samtals 684 þúsund krónur.  
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Tafla 11. Áætlun um sjóðsstreymi  
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9.5 Fjármögnun 

Rekstur Kaffi Keflavíkur samanstendur af eigin fé annars vegar og lánsfjármagni 

hins vegar. Áætlað er að eigandi fjárfesti í 1,5 milljónir króna í fyrirtækinu í formi 

hlutafjár. Á móti kemur er lánsfjármagn upp á 6,2 milljónir króna. Samsetning 

fjármögnunar skiptir miklu máli fyrir fyrirtækið þar sem hagkvæm samsetning 

hámarkar virði þess (Nantell og Carlsson, 1975).  

Lagt er til að Kaffi Keflavík verði fjármagnað með óverðtryggðu láni með 7,2 % 

vöxtum og jöfnum afborgunum, einu sinni á ári í þrjú ár. Þannig má spara 

fyrirtækinu umtalsverða peninga í fjármagnskostnað, ásamt því að mikill 

skattávinningur hlytist fyrstu þrjú starfsár fyrirtækisins. Afborganir væru þá 

eftirfarandi :  

9.5.1 Vegið meðaltal fjármagnskostnaðar e. WACC 

Veginn meðalkostnaður fjármagns eða WACC gengur út á að kanna hver 

fjármagnskostnaður lánsfjármagns er annars vegar og eigin fjármagns hins vegar. 

Þessir þættir eru vegnir saman út frá þeim hlutföllum sem fyrirtækið er 

fjármagnað. Við útreikning á WACC er notast við eftirfarandi formúlu:  

WACC =  
Eignir

Heildarfjármagn
∗ Ávöxtunarkrafa +  

Skuldir

Heildarfjármagn
∗ Vextir (1 − Tekjuskattur) 

Fjármagnssamsetning Kaffi Keflavíkur er 19 prósent eigið fé á móti 81 prósenti af 

lánsfjármagni. Sú ávöxtunarkrafa sem sett hefur verið í þetta verkefni er 10 

prósent. Vextir af lánsfjármagni eru 7,2 prósent, samkvæmt vaxtartöflu 

Landsbankans og tekjuskattur er 20 prósent. Miðað við uppgefnar forsendur er 

vegið meðaltal fjármagnskostnaðar 6,59 prósent.  

Tafla 12. Afborganir af óverðtryggðu  láni til þriggja ára 
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WACC =  
1.500.000

7.700.000
∗ 10 % +  

6.200.000

7.700.000
∗ 7,2 % (1 − 20 %) = 6,59 % 

Væri fyrirtækið ekki fjármagnað með lánsfé myndi það hækka vegið meðaltal 

fjármagnskostnaðar upp í 10 prósent sem er það sama og ávöxtunarkrafa 

fyrirtækisins.  

10 Arðsemismat 

Möguleika til árangurs má að öllu leiti rekja til þeirrar arðsemi og ágóða sem 

áætlað er að fyrirtækið muni skila. Arðsemi þarf að vera eitt af aðalmarkmiðum 

fyrirtækisins þar sem að hún er nauðsynleg fyrir framþróun þess (Eyþór Ívar 

Jónsson, 1998). Í kafla 10 verður reynt að gefa mynd af þeim arðsemisvæntingum 

sem hægt er að gera til fyrirtækisins, miðað við forsendur sem gefnar eru í 

köflunum hér að ofan.  

10.1 Hreint núvirði 

Núvirðisgreining er notuð til þess að sjá núvirði greiðslustreymis í áætluninni og 

bera það saman við upphafsfjárfestinguna. Formúlan fyrir hreint núvirði er 

eftirfarandi: 

Hreint núvirði =  −Upphafleg fjárfesting + ∑
𝐹𝑉𝑡

(1 + 𝑟)𝑡

𝑡

𝑡=1

 

FV = Framtíðarvirði sjóðstreymisins  

r = Ávöxtunarkrafa  

t = Tími  

Sé hreint núvirði hærra eða jafnt og núll mun fjárfesting þessi skila arði umfram 

útlagðan kostnað. Sé hreint núvirði aftur á móti minna en núll mun fjárfestingin 

ekki standa undir sér og því ekki ráðlagt að fara út í framkvæmdir (Þórður 

Víkingur Friðgeirsson, 2008). Aðferðin er hagkvæm að því leiti að hún afvaxtar 

greiðsluflæðið og tekur tillit til tímavirði peninga. Í fjárhagsáætlun er gert ráð fyrir 
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að upphafleg fjárfesting sé 7,7 milljónir króna. Til þess að núvirða greiðslustreymi 

verkefnisins er notast við 10 prósent ávöxtunarkröfu.  

Líkt og Tafla 13 gefur til kynna er hreint núvirði verkefnisins jákvætt um 10,2 

milljónir króna sem gefur til kynna að verkefnið sé arðvænlegt fyrir fjárfesta.  

10.2 Innra virði  

Innra virði er sú ávöxtun sem þarf til þess að hreint núvirði greiðslustreymisins 

verði jafnt og upphafsfjárfestingin. Það segir til um hvenær hreint núvirði 

fjárfestingarinnar er sama sem núll (Þórður Víkingur Friðgeirsson, 2008). Til þess 

að kanna innra virði fjárfestingarinnar er notast við eftirfarandi jöfnu. 

Hreint núvirði = Upphafsfjárfesting +  ∑
𝐹𝑉𝑡

(1 + 𝐼𝑅𝑅)𝑡

𝑡

𝑡=1

 

FV = Framtíðarvirði sjóðstreymisins  

IRR = Innri vextir 

t = Tími  

Séu innri vextir fjárfestingarinnar hærri en ávöxtunarkrafa verkefnisins skilar það 

fjárfestum hærri ávöxtun og verður til þess að hreint núvirði fjárfestingarinnar 

verður jákvætt. Séu innri vextir hinsvegar lægri mun það leiða til þess að hreint 

núvirði fjárfestingarinnar verði neikvætt.  

Samkvæmt útreikningum er innra virði fjárfestingarinnar 42,17 prósent sem er 

talsvert hærra en ávöxtunarkrafa verkefnisins. Kosti fjármagnið 42,17 prósent eða 

Tafla 13. Hreint núvirði fjárfestingarinnar 
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minna í vexti mun fjárfestingin koma til með að vera arðbær. Nánari útreikning 

má nálgast í viðauka.  

10.3 Endurgreiðslutími fjárfestingar 

Endurgreiðslugreining er einföld aðferð til þess að kanna hversu mörg ár það 

tekur fjárfestirinn að endurheimta útlagðan kostnað.  

Endurgreiðslutími fjárfestingar er reiknaður með eftirfarandi hætti: 

Tafla 14. Endurgreiðslutími fjárfestingar 

 

2 +
4.094.360 − 76.885

4.094.360
= 2,98 

Miðað við forsendur verkefnisins er endurgreiðslutími fjárfestingarinnar 2,98 ár. 

Hafa skal í huga að með þessari aðferð er ekki tekið tillit til tímavirði peninga. Það 

er háð þeim vöxtum sem peningarnir bera, ásamt því tímabili sem lagt er upp með 

(Þórður Víkingur Friðgeirsson, 2008). Til þess að komast að framtíðarvirði 

fjárstreymisins er notast við eftirfarandi jöfnu.  

Hreint núvirði =  
FV

(1 + r)t
 

FV = Framtíðarvirði sjóðstreymisins  

r = Vextir af peningum  

t = Tími  
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Tafla 15. Núvirtur endurgreiðslutími 

3 +
4.134.812 − 2.657.626

4.134.812
= 3,36 

Með því að núvirða greiðslustreymið sést að endurgreiðslutími fjárfestingarinnar 

lengist upp í 3,36 ár. Þrátt fyrir að greiðslustreymið hafi verið núvirt er það samt 

sem áður vel undir þeim fimm ára tímaramma sem settur hefur verið fyrir þetta 

tiltekna verkefni.  

Endurgreiðslugreiningin metur samt sem áður ekki hvort fjárfestingin sé með 

jákvætt eða neikvætt nettónúvirði. Það getur leitt til þess að verkefni sem hefur 

neikvætt hreint núvirði er samþykkt sé það aðeins metið út frá endurgreiðslutíma 

fjárfestingarinnar. 

10.4 Arðsemisvísitala 

Önnur aðferð við mat á arðsemi fyrirtækisins er arðsemisvísitala 

fjárfestingarinnar. Hún gengur út á að deila áætluðu innstreymi fjármagns með 

áætluðu útstreymi þess til þess að meta arðsemi verkefnisins. 

Arðsemisvísitala =
Hreint núvirði 

Upphafsfjárfesting 
 

Lægsta ásættanlega arðsemisvísitala er einn. Sé hún minni en það kemur 

verkefnið ekki til með að vera arðbært.  
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Tafla 16. Arðsemisvísitala Kaffi Keflavíkur 

Arðsemisvísitala Kaffi Keflavíkur er 1,33. Gangi forsendur verkefnisins eftir má 

áætla sem svo að fyrirtækið komi til með að vera arðbær fjárfestingarkostur.  

10.5 Kennitölur  

Kennitölur eru ákveðinn mælikvarði á arðsemi og fjárhagslegan styrk fyrirtækja 

sem oft er ekki beint sýnilegt í bókhaldinu eða í áætlunum. Um er að ræða 

hlutfallstölur sem fengnar eru með því að deila einni rekstrarstærð í aðra. Margar 

af kennitölunum eru notaðar um allan heim til mælinga á árangri fyrirtækja.  

Mynd 14.  Arðsemisvísitala fjárfestingar 
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Eftirfarandi kennitölur eru unnar upp úr forsendunum sem gefnar voru hér að 

framan til þess að meta áætlaða fjárhagsstöðu Kaffi Keflavíkur. Kennitölurnar eru 

jafnan hlutfall tveggja eða fleiri stærða sem eru settar í tiltekið samhengi. 

Fjárhagslegar kennitölur eru gjarnan flokkaðar eftir því hvað þær segja um fjárhag 

fyrirtækisins (Gunnar Páll Þórisson og Björn Gunnar Karlsson, 1996). 

Þeim má skipta í eftirfarandi flokka : 

• Arðsemi  

• Nýting fjármagns 

• Greiðsluhæfi  

• Fjárhagslegur styrkur  

Farið verður yfir helstu kennitölur er viðkoma verkefninu. Til þess að reikna þær 

út frá arðsemi og fjárhagsstöðu fyrirtækis er notast við upplýsingar úr rekstrar- 

og efnahagsreikningi og sjóðsstreyminu hér að ofan.  

10.5.1 Arðsemi 

Arðsemiskennitölur segja til um hver fjárhagslegur ávinningur fyrirtækisins er og 

hverju hann kemur til með að skila til hluthafa í formi hagnaðar.  

10.5.1.1 Hagnaðarhlutfall rekstrar  

Hagnaðarhlutfall rekstrar segir til um hversu mikið hlutfall af rekstrartekjunum 

er hagnaður. Kennitalan sýnir hversu mikil framlegð er af rekstrinum og um leið 

hæfni fyrirtækisins til þess að stunda starfsemi sína  

Hagnaður eftir skatta

Rekstrartekjur 
=

1.249.344

17.760.000
= 7,0 % 

Hagnaðarhlutfall Kaffi Keflavíkur fyrir fyrsta starfsárið er sjö prósent. Þar sem 

áætlað er að Kaffi Keflavík verði að miklu leyti fjármagnað með lánsfé mun það 

leiða til þess að hagnaðarhlutfall verður lægra heldur en hjá fyrirtæki sem 
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fjármagnað væri að miklu leyti með eigið fé. En á móti kemur ákveðinn 

skattávinningur fyrir fyrirtækið þar sem fjármagnsgjöld dragast frá hagnaði og 

lækka þar af leiðandi skattgreiðslur fyrirtækisins.  

10.5.1.2 Arðsemi heildareigna 

Arðsemi fjárfestinga segir til um arðsemi heildarfjármagnsins sem fyrirtækið á, án 

þess að tekið sé tillit til fjármögnunar þess. Kennitala þessi er mikið notuð til þess 

að spá fyrir um framtíðarárangur fyrirtækisins.  

Hagnaður eftir skatta

Eignir alls 
=

1.249.344

7.024.568
= 17,8 % 

Arðsemi fjárfestinga er 17,8 prósent sem segir að fyrir hverja krónu sem fjárfest 

hefur verið í skilar það fyrirtækinu 17,8 prósent í hagnað (Bernstein og Wild, 

1998).  

10.5.1.3 Arðsemi eigin fjár ( e. ROE) 

Arðsemi eigin fjár gefur til kynna hversu mikið eigendur hagnast á rekstri 

fyrirtækisins. Með henni má bera saman arðsemi fyrirtækisins við útlánsvexti 

banka eða aðra fjárfestingakosti (VÍB, e.d.). 

Hagnaður eftir skatta

Eignið fé
=

1.249.344

2.749.344
= 45,4 % 

Arðsemi eigin fjár er 45,4 prósent. 

10.5.2 Nýting fjármagns 

Nýting fjármagns sýnir fram á hvernig fyrirtækið er að nýta eignir sínar og er 

mikilvægt hjálpartæki við rekstur fyrirtækja (Kieso, Weygandt og Warfield, 2007).  
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10.5.2.1 Fjárbinding í birgðum  

Fjárbinding í birgðum segir til um hversu stór hluti veltunnar er bundinn í 

vörubirgðum. 

Birgðir

Rekstrartekjur 
=

2.200.000

17.760.000
= 12,4 % 

Fjárbinding í birgðum (%) ∗ 365 = 12,4 % ∗ 365 = 45,21 dagur 

Birgðahald er kostnaðarsamt fyrir fyrirtæki. Mikil fjárbinding er bundin í birgðum 

og því mikilvægt fyrir fyrirtæki að fylgjast vel með birgðastöðu. Fjárbinding í 

birgðum hjá Kaffi Keflavík er 12,4 prósent eða 45,21 dagur á ári.  

10.5.3 Greiðsluhæfi  

Greiðsluhæfi lýsir hæfi fyrirtækisins til þess að standa við skuldbindingar sínar í 

náinni framtíð. Við mat á greiðsluhæfi er notast við tvær kennitölur og eru þær 

báðar unnar út frá forsendum í efnahagsreikningi (Árni Vilhjálmsson og Stefán 

Svavarsson, 1988). 

10.5.3.1 Veltufjárhlutfall  

Veltufjárhlutfall segir til um hæfi fyrirtækisins til þess að greiða 

skammtímaskuldbindingar sínar. Því hærra sem veltufjárhlutfallið er, því betur 

statt er fyrirtækið.  

Veltufjármunir

Skammtímaskuldir
=

2.884.586

1.924.758
= 1,5 

Áætlað er að veltufjárhlutfall Kaffi Keflavíkur sé 1,50 eða 150 prósent í lok fyrsta 

starfsárs og gefur það til kynna að fyrirtækið geti greitt skammtímaskuldir með 

veltufjármunum sínum.  
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10.5.3.2 Lausafjárhlutfall 

Lausafjárhlutfall segir til um hæfi fyrirtækisins til þess að greiða 

skammtímaskuldbindingar sínar með svokölluðum kvikum veltufjármunum, sem 

eru veltufjármunir að frádregnum birgðum.  

Veltufjármunir − Birgðir

Skammtímaskuldir
=

684.584

1.924.758
= 36 % 

Lausafjárhlutfall Kaffi Keflavíkur er 36 prósent sem gefur til kynna að stór hluti 

veltufjármuna fyrirtækisins er bundinn í birgðum.  

10.5.4 Fjárhagslegur styrkleiki  

Fjárhagslegur styrkleiki lýsir fjármagnsuppbyggingu fyrirtækisins og getu þess til 

þess að standa við skuldbindingar sínar.  

10.5.4.1 Eiginfjárhlutfall  

Eiginfjárhlutfall segir til um fjárhagslegan styrk fyrirtækisins til þess að mæta 

mótbyr án þess að það hafi áhrif á skuldbindingar fyrirtækisins við lánadrottna. 

Því hærra sem eiginfjárhlutfallið er því betur statt er fyrirtækið. (VÍB, e.d.). 

Eigið fé 

Heildarfjármagn
=

2.749.344

7.024.586
= 39,1 % 

Tapþol Kaffi Keflavíkur er 39,1 prósent.  

10.5.5 Handbært fé frá rekstri  

Handbært fé frá rekstri segir til um hversu stór hluti hagnaðarins skilar sér sem 

handbært fé fyrir fyrirtækið.  

Handbært fé frá rekstri

Hagnaður ársins 
=

791.262

1.249.344
= 63,3 % 
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Handbært fé frá rekstri Kaffi Keflavíkur er 63,3 prósent. Sé það lægra en einn á 

þriggja ára tímabili eða lengur þarf að huga að rekstrarformi fyrirtækisins (Bjarni 

Frímann Karlsson, 2008). Áætlað er að handbært fé frá rekstri Kaffi Keflavíkur 

komi til með að vera undir einum fyrstu tvö starfsárin en hækki svo upp í einn á 

þriðja starfsári. 

11 Greining áhættuþátta 

Mikilvægt er að gera sér grein fyrir að frávik eru óhjákvæmileg í áætlun sem 

þessari enda ekki hægt að vita hvað framtíðin ber í skauti sér. Í kafla 9 verður gerð 

næmnigreining á helstu óvissuþáttum áætlunarinnar. Hún er gerð til þess að finna 

hvaða þættir áætlunarinnar það eru sem skipta hvað mestu máli fyrir niðurstöður 

verkefnisins. Tekið skal fram að í greiningu á áhættuþáttum er aðeins tekið mið af 

tekjum og gjöldum á fyrsta starfsári. Ekki er gert ráð fyrir að verðlag, tekjur eða 

gjöld breytist með árunum, líkt og gert hefur verið í köflunum hér á undan. 

11.1 Sviðsmyndagreining  

Til þess að kanna þolmörk áætlunarinnar er gerð sviðsmyndagreining. Í áætlun 

þessari er gert ráð fyrir að stofnkostnaður Kaffi Keflavíkur sé 7,7 milljónir. En sú 

tala er áætluð eins og allar aðrar forsendur verkefnisins. Það er því nauðsynlegt 

að kanna hvernig smávægilegar breytingar á mikilvægum þáttum geta haft áhrif á 

niðurstöðu verkefnisins. Tekið er mið af tekjum og gjöldum fyrirtækisins á fyrsta 

starfsári samkvæmt áætlun og kannað hvernig upphafsfjárfestingin getur spilað 

inn í hreint núvirði fjárfestingarinnar.  

Fjármagnsgjöldin í sviðsmyndagreiningunni eru þau sömu og í áætlun en þeim 

hefur verið skipt niður á fimm ár, í staðinn fyrir þrjú eins og lagt er upp með í 

verkefninu. Er það eingöngu gert til þess að auðvelda útreikning.  

11.1.1 Raunspá  

Tafla 17. Raunspá um fjárfestingarkostnað  
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Í raunspá er áætlað að það þurfi að fjárfesta fyrir 7,7 milljónir í Kaffi Keflavík til 

þess að hægt sé að hefja rekstur. Og miðast sú upphæð við kaup á kaffivélum og 

búnaði sem þarf til þess að starfsemi geti hafist. Hreint núvirði fjárfestingarinnar 

er jákvætt um 336 þúsund krónur sem gefur til kynna að ef tekjur og gjöld haldast 

óbreitt og samkvæmt áætlun fyrstu fimm rekstrarárin þá mun fyrirtækið koma til 

með að skila hagnaði til fjárfesta.  

11.1.2 Svartsýnisspá  

Tafla 18. Svartsýnisspá um fjárfestingarkostnað 

 

Í svartsýnisspá er áætlað að upphafsfjárfesting verði 10 prósentum hærri en 

áætlun þessi gerir ráð fyrir. Verði fjárfestingin 8,4 milljónir mun það leiða til þess 
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að hreint núvirði fjárfestingarinnar verður neikvætt um 433 þúsund krónur og þar 

að leiðandi ekki lengur arðbær fjárfestingarkostur.  

11.1.3 Bjartsýnisspá  

Tafla 19. Bjartsýnisspá um fjárfestingarkostnað 

 

Í bjartsýnisspá er áætlað að upphafsfjárfesting verði 10 prósentum lægri en 

áætlun þessi gerir ráð fyrir. Verði fjárfestingin sjö milljónir mun það skila sér í 

jákvæðu hreinu núvirði upp á eina milljón króna.  

11.2 Næmnigreining  

Hér fyrir neðan verður skoðað hvernig veigamiklir þættir, eins og breytingar á 

einingarfjölda og tekjum í áætluninni, geta haft áhrif á forsendur verkefnisins.  

11.2.1 Einingarfjöldi 

Samkvæmt raunspá er gert ráð fyrir að selja 29.600 einingar á ári næstu fimm árin. 

Ekki er gert fyrir að salan aukist með árunum, eins og gert hefur verið ráð fyrir í 

söluáætluninni hér að ofan. Við útreikning á sjóðsstreymi er bætt við reiknaðar 

afskriftir og gert ráð fyrir greiðslu tekjuskatts. Samkvæmt raunspá er hreint 

núvirði Kaffi Keflavíkur jákvætt um 336 þúsund krónur.  
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Tafla 20. Næmnigreining á einingarfjölda 

Í bjartsýnisspá er gert ráð fyrir 10 prósenta hækkun á einingarfjölda, seldar 

einingar væru þá 32.560 og hreint núvirði fjárfestingarinnar hækkar upp í 4.6 

milljónir króna, eða um 1292 prósent. Verði fjöldi seldra eininga meiri en áætlunin 

gerir ráð fyrir mun það skila sér í auknum arði inn í fyrirtækið. 

Í svartsýnisspá er hins vegar gert ráð fyrir 10 prósenta lækkun á einingarfjölda, 

seldar einingar myndu þá lækka niður í 26.909 og hreint núvirði Kaffi Keflavíkur 

yrði neikvætt um 3,6 milljónir króna .     

Mynd 15.  Áhrif eininga á hreint núvirði verkefnisins 
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Mynd 15 sýnir að fyrir hverja einingu sem breytist mun halli línunnar breytast um 

1.469 í hreinu núvirði.  

11.2.2 Tekjur 

Samkvæmt áætlun er gert ráð fyrir tekjum upp á 17,7 milljónir, líkt og í 

greiningunni á einingarfjölda er ekki gert ráð fyrir að tekjur breytist líkt og 

söluáætlun gerir ráð fyrir. Við næmnigreiningu á tekjum er aðeins einni breytu 

breytt og kannað hvernig áhrif það hefur á hreint núvirði fjárfestingarinnar. Ekki 

er gert ráð fyrir að breytilegi kostnaðurinn breytist í takt við tekjurnar eins og 

eðlilegt er (Hiller, Ross, Westerfield, Jaffe og Jordan, 2013). 

Tafla 21. Næmnigreining á tekjur 

 

Samkvæmt áætlun er hreint núvirði Kaffi Keflavíkur jákvætt sem nemur 336 

þúsund krónur en lækki tekjur um 10 prósent mun það leiða til þess að það verði 

neikvætt um 5 milljónir króna og hreint núvirði lækki um 1586 prósent.  

% Rev =  
16.000.000 − 17.760.000

17.760.000
= 10 % 

% NPV =  
−5.000.000 − 336.435

336.435
=  −1586,47 % 



 

- 67 - 

 

Niðurstöður gefa til kynna að lítið má út af bera í tekjuáætlun til að skekkja 

niðurstöður. Svo virðist sem forsendur áætlunarinnar séu gríðarlega viðkvæmar 

fyrir tekjubreytingum og þá helst tekjulækkunum. 

−1586,47 %

−10 %
= 16008,91 % 

Í hvert sinn sem tekjur lækka um eitt prósent má búast við því að hreint núvirði 

lækki um 16008,91 prósent.  

11.3 Núllpunktagreining  

Núllpunktagreining er ein af mörgum aðferðum til þess að greina áætlunaróvissu. 

Hún er notuð til þess að segja til um hversu margar einingar fyrirtækið þarf að 

selja til þess að ná bókhaldslegum núllpunkti þar sem heildartekjur eru jafnar 

heildarkostnaði. Til þess að reikna núllpunktinn er notast við eftirfarandi formúlu:  

Fastur kostnaður + Afskriftir 

Framlegð á einingu 
= fjöldi eininga 

Tafla 22. Núllpunktagreining 

 

11.670.000 + 660.000 

484 
= 25.465 einingar 
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Kaffi Keflavík þarf að selja 25.465 einingar til þess að ná bókhaldslegum 

núllpunkti. Til þess að fá nákvæmari niðurstöðu fyrir núllpunktagreininguna er 

nauðsynlegt að kanna tímagildi peninga. Þar sem núllpunktur er ekki á sama tíma 

og hreint núvirði fjárfestingarinnar er jafnt og núll.  

11.3.1 Núllpunktur fyrir NPV 

Til þess að kanna hversu margar einingar fyrirtækið þarf að selja til þess að hreint 

núvirði verði núll þarf að dreifa upphafsfjárfestingunni yfir líftíma 

fjárfestingarinnar, sem í þessu tilfelli eru fimm ár. Það er að segja finna 

jafngreiðsluna (e. EAC) af fimm ára fjárfestingunni til þess að finna núllpunktinn.  

Það er gert með eftirfarandi hætti:  

EAC + Fastur kostnaður ∗ (1 − Skattur) − Afskriftir ∗ Skattur

Framlegð ∗ (1 − Skattur)
= 

2.031.241 + 11.670.000 ∗ (1 − 20%) − 660.000 ∗ 20% = 11.235.241 

11.235.241

484 ∗ (1 − 20%)
= 29.005 einingar 

 Mynd 16.  Bókhaldslegur núllpunktur fjárfestingarinnar 
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Núllpunktur fjárfestingarinnar hefur hækkað upp í 29.005 einingar. Það er vegna 

þess að við útreikninga er notast við ávöxtunarkröfu fyrirtækisins, líkt og þegar 

reiknað er hreint núvirði. Með því er tekið meira tillit til fórnarkostnaðarins á 

meðan í núllpunktagreiningunni hér að ofan er aðeins litið til kostnaðarverðs. 

Ávöxtunarkrafa fyrirtækisins gerir það að verkum að það þarf að selja fleiri 

einingar til þess að ná núllpunkti (Hiller ofl, 2013). 
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12 Samantekt og Niðurstöður 

Meginmarkmið verkefnisins var að greina markaðs- og rekstrarumhverfi 

kaffiiðnaðarins á Íslandi. Helst þá þætti er snúa að standsetningu á nýju kaffihúsi 

í Reykjanesbæ. Með vinnslu verkefnisins var höfundur að leitast eftir því að svara 

eftirfarandi rannsóknarspurningu: Er grundvöllur fyrir því að reka menningarlegt 

kaffihús samkvæmt þeirri viðskiptahugmynd sem hér hefur verið útfærð, á 

Hafnargötu í Reykjanesbæ?  

Til þess að kanna fýsileika viðskiptahugmyndarinnar var farið yfir kosti og galla 

hennar. Eðli markaðarins var kannað og væntanlegir arðsemismöguleikar Kaffi 

Keflavíkur.  

Samkvæmt greiningu á markaðsumhverfi viðskiptahugmyndarinnar er ljóst að 

Kaffi Keflavík hefur heilmikla möguleika á markaðinum, að því gefnu að það takist 

að höfða til viðskiptavina með þeirri aðgreiningu sem Kaffi Keflavík leggur upp 

með. Sú aðgreining felur í sér að bjóða upp á nýbrennt gæðakaffi og faglega 

þjónustu á stað sem einkennist af sögu og menningu bæjarins. Þrátt fyrir að hægt 

sé að nálgast kaffi víðs vegar um bæinn, býður enginn veitingastaður í miðbænum 

enn sem komið er upp á nýbrennt kaffi.  

Þeir markhópar sem lagt er til að Kaffi Keflavík komi til með að þjóna eru erlendir 

ferðamenn og íbúar Reykjanesbæjar, á aldrinum 15 til 64 ára. Þar sem áætlað er 

að helmingur viðskiptavina Kaffi Keflavíkur komi til með að vera erlendir 

ferðamenn er óhætt að segja að staðsetning staðarins sé mikill kostur. 

Keflavíkurflugvöllur er staðsettur í Reykjanesbæ og því stanslaust streymi af 

ferðamönnum sem eiga leið um bæinn.  

Miðað við þær forsendur sem settar hafa verið fyrir verkefnið mun Kaffi Keflavík 

koma til með að skila hagnaði á fyrsta starfsári. Hagnaðarhlutfall fyrsta ársins er 7 

prósent en hækkar upp í 26 prósent á fimmta starfsári. Samkvæmt 

arðsemisútreikningum verkefnisins er hreint núvirði fjárfestingarinnar jákvætt 

sem nemur 10,2 milljónum króna, með innri vexti upp á 42,17 prósent. Núvirtur 



 

- 71 - 

 

endurgreiðslutími fjárfestingarinnar er 3,36 ár sem er vel innan þeirra tímamarka 

sem höfundur setti fyrir verkefnið. Arðsemisvísitala verkefnisins gefur einnig 

jákvæða niðurstöðu en hún er 1,33.  

Út frá niðurstöðum markaðsgreiningar og arðsemisútreikninga verkefnisins er 

það mat höfundar að það sé grundvöllur fyrir því að standsetja Kaffi Keflavík á 

Hafnargötunni í Reykjanesbæ, að því gefnu að forsendur áætlunarinnar gangi eftir.  

Tekið skal þó fram að forsendur verkefnisins eru gríðarlega viðkvæmar fyrir 

breytingum, líkt og næmnigreiningarnar hér að ofan gefa til kynna. Verði tekjur 

lægri en áætlun þessi gerir ráð fyrir, getur það orðið til þess að hreint núvirði 

fjárfestingarinnar verði neikvætt, því óhagstætt að ráðast í framkvæmdir á 

verkefninu. Höfundur leggur því til að ítarlegri rannsókn verði gerð á mögulegri 

markaðshlutdeild til þess að fá nákvæmari niðurstöðu áður en farið verður út í 

framkvæmdir á viðskiptahugmynd þessari.  
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