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Útdráttur 
-Viðskiptaáætlun fyrir stofnun á nýrri bílaleigu 

-Bílafloti telur 100 bíla í heildina 

-Allir bílar eru keyptir nýir í upphafi og af ódýrustu gerðum 

-Eftir fyrsta útleiguárið eru bílarnir leigðir út sem B-vara á lægra verði og með takmarkaðri 

þjónustu 

-Eftir fyrstu tvö rekstrarárin er bílaflotinn endurnýjaður 

-Endursöluverð með lægra móti til að mæta aukinni samkeppni á notuðum markaði 

-Markhópur er ferðamenn sem ferðast með lággjaldaflugfélögum og vilja ferðast ódýrt 

-Markaðskostnaði haldið í lágmarki 

-Bókanir koma í gegnum bókunarsíður og heimasíðu bílaleigunnar 

-Tekjur bílaleigunnar koma fyrst og fremst af útleigu bifreiða en einnig af útleigu aukahluta 

og sölu á aukatrygginum 

-Framkvæmd var m.a. núllpunktsgreining, samkeppnisgreining og frávikagreining 

-Stærstu bílaleigurnar á Íslandi eiga það sameiginlegt að vera erlendar bílaleigukeðjur og eru 

helstu samkeppnisaðilar vel staddir fjárhagslega 

-Hagnaður fyrsta og annars árs er jákvæður um rúmlega 11,63 milljónir kr. samtals 

-Tekjur eru góðar m.v. heildarfjárfestingu en kostnaður er talsverður sem felst aðallega í 

sölutapi, iðjgöldum, bókunargjöldum og launakostnaði 

-Í ljós kom að hagnaður eykst talsvert eftir því sem bílaleigan stækkar bílaflotann 

-Rekstrarumhverfið er áhættusamt og er ekki mikið svigrúm til frávika í rekstri 

-Ytri áhrif skipta fyrirtækið miklu máli 

-Helstu niðurstöður eru jákvæðar hvað rekstur bílaleigunnar varðar og framtíðarhorfur eru 

góðar. Höfundur sér tækifæri til stækkunar og í aukinni markaðshlutdeild 

Lykilorð: Viðskiptaáætlun, bílaleiga, ódýr bílafloti, meira keyrðir bílar, rekstraráætlun, 

kostnaðaráætlun, markaðsáætlun, samkeppni, fjárhagsáætlun, fýsileikaathugun 
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Formáli 
Hugmyndin að þessu verkefni er um 6 mánaða gömul og varð til vegna vinnu höfundar í 

bílgreinum. Verkefnið fjallar um uppsetningu og tekjumöguleika á bílaleigu sem fer af stað 

með 100 nýja bíla sem allir eru ódýrustu týpur sem í boði eru í verðlistum umboðanna. 

Fyrirtækið verður sett upp og tekjumöguleikar kannaðir. Hugmyndin er að ná aukinni nýtingu 

með því að herja á þá ferðamenn sem kjósa að ferðast ódýrt á Íslandi. Með ört vaxandi 

samkeppni lággjaldaflugfélaga ásamt styrkingu krónunnar þá sér höfundur tækifæri í þeim 

markhópi. 

 

Vægi þessa lokaverkefnis er 14 ECTS einingar 
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Skúli Þór Johnsen 

 

Leiðbeinandi: 
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Myndir og töflur 
Myndir 

Mynd 1: Skipurit 

Mynd 2: Kia Picanto 

Mynd 3: Kia Cee‘d Sportswagon 

Mynd 4: Dacia Duster 

Mynd 5: Núllpunktsgreining 

Mynd 6: Tepui topptjald 

Mynd 7: 20 stærstu bílaleigur landsins 

Mynd 8: Staðfærslukort 

Mynd 9: Renault Kangoo Maxi 

Mynd 10: Growth/share matrix, Bruce D. Hendersson 

Mynd 11: Óskastaða skv. Growth/share módeli Bruce D. Henderson 

Töflur 

Tafla 1: Ásett verð eftir útleigutíma 

Tafla 2: Verðlagning A-vara high season 

Tafla 3: Verðlagning A-vara low season 

Tafla 4: Verðlagning B-vara high season 

Tafla 5: Verðlagning B-vara low season 

Tafla 6: Forsendur bílafjölda í hverjum stærðarflokki 

Tafla 7: Tekjur janúar – apríl low season 

Tafla 8: Tekjur maí – ágúst high season 

Tafla 9: Tekjur september – desember low season 

Tafla 10: Heildartekjur 1. árs A-vara 
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Tafla 11: Tekjur B-vara janúar – apríl low season 

Tafla 12: Tekjur B-vara maí – ágúst high season 

Tafla 13: Tekjur B-vara september – desember low season 

Tafla 14: Heildartekjur 2. árs B-vara 

Tafla 15: Fjöldi útleigudaga 1. árs 

Tafla 16: Útleiga aukahluta dagsverð 

Tafla 17: Heildartekjur aukahluta 1. árs 

Tafla 18: Heildartekjur aukahluta 2. árs 

Tafla 19: Vátryggingasala 1. árs 

Tafla 20: Heildartekjur vátryggingasölu 1. árs 

Tafla 21: Heildartekjur vátryggingasölu 2. árs 

Tafla 22: Útleigutekjur 1. árs samantekt 

Tafla 23: Útleigutekjur 2. árs samantekt 

Tafla 24: Fjárfesting bílaflota 

Tafla 25: Stofnkostnaður bílaleigunnar 

Tafla 26: Kostnaðaráætlun bílaleigunnar 1. jan – 31.des 2018 

Tafla 27: Kostnaðaráætlun bílaleigunnar 1. jan – 31.des 2019 

Tafla 28: Rekstrarreikningur 2018-2019 

Tafla 29: Stofnefnahagsreikningur tillaga 1 

Tafla 30: Stofnefnahagsreikningur tillaga 2 

Tafla 31: Frávikagreining 
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Inngangur 
Í þessu verkefni verður því fjallað um stofnun og áætlaðan rekstur á bílaleigu þar sem keyptar 

eru minnst útbúnu tegundirnar í hverjum stærðarflokki og  bílarnir eknir eknir meira en 

gengur og gerist. Áætlað er að bílarnir nái 75.000 km. akstri á fyrsta rekstrarárinu og þá verða 

þeir settir í annan ódýrari útleiguflokk þar sem algjör lágmarksþjónusta er innifalin í 

leigusamningi til að lágmarka afhendingarkostnað. Þegar bílarnir hafa svo náð 150.000 km. 

akstri í lok annars árs, fara þeir í sölu á almennum markaði á eftirsóttu verðbili.  Einnig verður 

gerð núllpunktsgreining ásamt frávikagreiningu til þess að gefa hugmynd um 

framtíðarmöguleika bílaleigunnar ásamt hvaða atriðum þarf að huga að svo reksturinn verði 

jákvæður. Farið verður yfir helstu samkeppnisaðila og markhópur skilgreindur. Bílaleigan 

verðleggur sig á lægra verði en helstu samkeppnisaðilar og vonast þannig eftir aukinni 

nýtingu. Að rekstrar- og kostnaðaráætlun lokinni mun höfundur áætla hvaða möguleika 

bílaleigan hefur í þeirri miklu samkeppni sem ríkir hér á landi. 

Höfundur verkefnisins hefur um árabil starfað í söludeildum notaðra bíla hjá tveimur stórum 

bílaumboðum. Fyrst sem aðalsölumaður og síðar sem innkaupa- og flotastjóri. Í síðarnefnda 

starfinu felst m.a. ábyrgð á innkaups- og söluverðum uppítökubíla frá viðskiptavinum og 

bílaleigum sem og ábyrgð á að bílaflotinn sé í söluhæfu ástandi. Höfundur hefur verið í 

samskiptum við helstu bílaleigur landsins varðandi endurkaup á notuðum bílaflota þeirra og 

hefur því góða þekkingu á línulegum afskriftum af nývirðum og líklegum söluverðum eftir 

útleigutíma bílanna. Mikill lærdómur hefur hlotist af þessu starfi en kaup- og sala á bílum er 

mjög stór og mikilvægur þáttur í rekstri bílaleiga.  

Bílaleigubílar eru mjög viðkvæmir þegar þeir fara í sölu á almennum markaði hvað viðkemur 

akstri þeirra eftir útleigutíma. Almennur neytandi sem er í kauphugleiðingum hugsar mikið 

um aksturslengd bílsins áður en af kaupunum verður. Samkvæmt reynslu höfundar, þegar 

kemur að endurkaupum á bílaleigubílum, þá virðast þeir í um 95% tifella vera keyrðir umfram 

akstursviðmið sem rýrir verðgildi bílanna og hægir á endursölutíma. Af því mætti dæma að 

stórar bílaleigur á Íslandi eigi í erfiðleikum með að fylgjast með akstri bíla sinna og/eða 

freistast til að leigja þá lengur út áður en bíllinn er endurnýjaður.  
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Viðskiptahugmyndin 
Hugmyndin að þessum rekstri er að mestu leyti byggð á því sem höfundur hefur orðið 

vitneskju af við sín störf í bílgreinum. Síðastliðin 7 ár höfum við orðið vitni af gríðarlegum 

vexti í komum ferðamanna til landsins. Vissulega hafa ferðamenn haft áhuga á Íslandi um 

árabil en aldrei í þessum mæli.  

Margar bílaleigur hafa orðið til í þessum uppgangi og augljóst að menn sjá tækifæri í slíkum 

rekstri. Í grunninn snúast allar bílaleigur um hið sama, þ.e. ávöxtun eigin fjárs í formi 

leigutekna á útleigustarfsemi bifreiða. Hinsvegar hafa bílaleigur á borð við Happy Campers 

og Kuku Campers, sem dæmi, myndað sér sérstöðu með því að leigja út bíl og svefnaðstöðu 

samtímis. Svo virðist sem hótel landsins anni ekki eftirspurn á háannatíma sem skilar sér í 

hækkun á verðlagi gistinátta. Þá er kjörið tækifæri til að bjóða uppá fararskjóta sem einnig er 

svefnstaður.  

Eitt stærsta verkefni bílaleiga er að mati höfundar að lágmarka tap á milli kaup- og söluverðs 

að útleigutíma loknum. Það verkefni er hinsvegar hægara sagt en gert. Samkvæmt sölutölum 

Samgöngustofu hefur verið sprenging í sölu á nýjum bílum til almennings árið 2016 og 2017. 

Af því má dæma að með aukinni kaupgetu neytenda í því góðæri sem ríkir um þessar mundir, 

þá er neytandinn líklegri til að kaupa nýjan bíl umfram 1-3 ára gamlan bíl. Það veldur því að 

bílaleigunum gengur ekki eins vel og áður að selja bílana sína á endursölumarkaði. Það vill 

haldast í hendur að ef sala gengur vel á nýjum bílum, þá hægist á sölu notaðra bíla. Það hefur í 

för með sér talsverða áhættu ef lager bílaleigunnar samanstendur af dýrum bílum. Sá 

markhópur sem hefur efni á að kaupa sér dýra bíla er líklegri til að kaupa nýjan bíl umfram 

þann notaða. 

Hinsvegar er önnur hlið á málinu. Það er hugmyndin um að „allt seljist á réttu verði“. 

Samkvæmt reynslu höfundar í söludeildum bílaumboðanna, þá seljast allir bílar að lokum ef 

verðið er heillandi. Gefum okkur að bíll sem kostar 3.000.000 kr. nýr í umboði verðleggist á 

990.000 kr. á notuðum markaði aðeins tveggja ára gamall. Aksturinn væri hinsvegar 150.000 

kílómetrar eins og fram kom í inngangi verkefnisins. Það er vissulega mikill akstur á aðeins 

tveimur árum en bíllinn hefur þá sérstöðu að vera aðeins tveggja ára gamall. Allir bílar ná 

ákveðnu lágmarksverði sem hefbundnar afskriftatöflur ná ekki til. Tökum sem dæmi að ef 

sami bíll sem kostar 3.000.000 kr. nýr, er orðinn 11 ára gamall og með sama 150.000 

kílómetra akstur, þá gæti ráðandi lágmarksverð verið 590.000 kr. eftir því hvernig 
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markaðsverð þróast. Í því samhengi er því mismunur verðs á 2 ára gamla bílnum og 11 ára 

gamla bílnum aðeins 400.000 kr. Á hinn bóginn er gamli bíllinn ekki lánshæfur svo 

væntanlegur kaupandi þyrfti að staðgreiða kaupverðið eða leita sér fjármögnunar eftir öðrum  

leiðum. Að mati höfundar yrði því tveggja ára gamli bíllinn mun vænlegri kostur þrátt fyrir 

mikinn akstur. Hröð þróun hefur orðið á bílum á síðustu árum og hefur eyðsla bílanna 

minnkað og öryggi aukist. 

Að þessu sögðu er hugmyndin á bakvið þessa bílaleigu sú að endurnýja bílana seinna heldur 

en gengur og gerist og að innkaupsverð hvers bíls á lagernum sé eins lágt og hægt er. Það er 

mikilvægt að hafa það í huga að rekstrarumhverfi Íslands einkennist af sveiflukenndum 

gjaldmiðli sem getur haft í för með sér rýrnun á heildarvirði bílalagers bílaleigunnar án 

fyrirvara. Því dýrari sem hver eining lagersins er, því meira tap verður við styrkingu 

krónunnar. Bílaleigur eru mjög viðkvæmar fyrir gengisbreytingum þar sem eiginfjárhlutfall er 

að öllu jafna lágt. 

Höfundur hefur trú á að þetta rekstrarfyrirkomulag skili af sér betri nýtingu útleigueininga, 

minni áhættu vegna gengisbreytinga, meiri veltuhraða bílalagers og aukinni arðbærni. 

Núverandi staða 
Þessi bílaleiga er ekki orðin að veruleika ennþá. Viðskiptaáætlun er hinsvegar rannsókn á   

slíku verkefni og er ætlunin að setja fyrirtækið upp á sem raunhæfasta máta í þessari áætlun 

og hún gæti því orðið upphafið á einhverju sem gæti orðið að veruleika. Ef þessi 

viðskiptaáætlun reynist raunhæf þá lofar framhaldið góðu. 

Markmið 
Markmið bílaleigunnar eru tvennskonar. Annarsvegar að vera vel rekið fyrirtæki sem býður 

uppá samkeppnishæf verð og gæði. Hinsvegar að stuðla að ánægju starfsfólks sem hjá 

fyrirtækinu starfar. Ef starfsfólk er ekki ánægt þá er líklegt að óánægjan smitist til 

viðskiptavinanna. Rannsóknir hafa sýnt að þeir starfsmenn sem búa við hvetjandi 

starfsaðstæður eru ánægðari og þeir leggja meira á sig í þágu fyrirtækisins en þeir sem eru 

óánægðir (Kovach, 1987). Starfsfólkið er andlit fyrirtækisins og einnig talsmenn þess út á við.  
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Framtíðarsýn 
Þó að þessi viðskiptaáætlun fjalli um 100 bíla rekstur, þá er ekkert því til fyrirstöðu ef vel 

gengur, að fjölga í bílaflotanum. Hinsvegar er ekki á áætlun að verða ein stærsta bílaleiga 

landsins, heldur að finna jafnvægi á milli fjölda útleigueininga og arðbærs reksturs. Það er á 

áætlun að skila hluthöfum þeirri ávöxtun sem þeir sækjast eftir ásamt því að geta verið í þeirri 

stöðu að kaupa þeirra hluti tilbaka þegar reksturinn er orðinn stöðugur. 

Samsetning fyrirtækisins 
Stofnandi og framkvæmdastjóri fyrirtækisins er einnig höfundur þessarar viðskiptaáætlunar: 

Skúli Þór Johnsen 

Kennitala 161189-2869 

Álakvísl 37 

110 Reykjavík 

Stofnandi hefur stúdentspróf af náttúrufræðibraut Fjölbrautaskólans í Breiðholti. Í  upphafi árs 

2018 mun hann útskrifast með B.Sc.-gráðu í viðskiptafræði með áherslu á markaðssamskipti 

frá Háskólanum á Bifröst.  

Stofnandi hefur víðtæka reynslu úr bílgreinum. Á árunum 2007-2010 vann hann með námi 

sem viðgerðarmaður á bílaverkstæðum. Árið 2011 var hann sölumaður á Bílalíf bílasölu. Á 

árunum 2012-2015 starfaði hann sem aðalsölumaður notaðra bíla hjá Bílaumboðinu Öskju. 

Frá 2015 hefur hann svo starfað sem innkaupa- og flotastjóri hjá Bílaumboðinu Heklu. 

Form félagsins er einkahlutafélag, þar sem kröfur eru minni um fjölda hluthafa og upphæð 

hlutafjár en almennt er í hlutafélögum (Ágúst Einarsson, 2005). Stjórn fyrirtækisins mun 

samanstanda af stofnanda hennar (framkvæmdastjóra) og þeim fjárfesta/um sem kynnu að 

koma að stofnun fyrirtækisins. Hlutverk stjórnar er að stuðla að uppbyggingu og arðsemi 

fyrirtækisins. Stjórnin kemur saman á tveggja mánaða fresti og fer yfir rekstrartölur og helstu 

málefni.  

Við stofnun fyrirtækisins verða ráðnir þrír sölufulltrúar. Hefðbundinn opnunartími 

bílaleigunnar er á skrifstofutíma og þar mun einn starfsmaður vera á vaktinni í afgreiðslu 

fyrirtækisins ásamt framkvæmdastjóra fyrirtækisins. Einnig verður þjónusta við afhendingar 

bíla hvenær sem er sólahrings sem tveir aðilar munu skipta á milli sín á vöktum. Einnig 
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verður ráðinn starfsmaður sem sér um bókhald fyrirtækisins, skjalavörslu leigusamninga 

o.þ.h. Áætlað er að um fimm starfsmenn komi til með að vera á launaskrá fyrirtækisins við 

stofnun. 

Hlutverk framkvæmdastjóra verður fyrst og fremst ábyrgð á daglegum rekstri, mannauði, 

markaðsmálum, fjármálum og þjónustu. Þá mun framkvæmdastjóri aðstoða við hin ýmsu 

verkefni svo sem afhendingu bíla og almenna afgreiðslu.  

Fyrirtækið gerir samning við Autocenter ehf., Skemmuvegi 6, varðandi viðhald bifreiða, 

sprautun- og réttingar vegna tjóna og þrifa á bifreiðum að útleigu lokinni. Autocenter er 

bílaverkstæði sem sérhæfir sig í þjónustu á bílaleigubílum og rekur bónstöð nálægt 

Keflavíkurflugvelli. Höfundur telur ekki þörf fyrir bílaleigu af þessari stærðargráðu að vera 

með eigið viðgerðar- og sprautuverkstæði, enda er tækjabúnaður og mannauður of 

kostnaðarsamur. Hinsvegar, ef bílaleigan stækkar í 300-500 bíla mun sú ákvörðun vera 

endurskoðuð. Ef bílaleigan nær þeirri stærðargráðu er að öllum líkindum hagkvæmast að reka 

eigið bíla- og sprautuverkstæði.  
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Skipurit 
 

Skipurit bílaleigunnar skiptist í eftirfarandi: 

 

Mynd 1 - Skipurit 

Bæði sölusvið og fjármálasvið heyra undir framkvæmdastjóra. Framkvæmdastjóri er því 

ábyrgur fyrir daglegum rekstri. Framkvæmdastjóri heyrir undir stjórn félagsins þar sem allar 

endanlegar ákvarðanir sem snúa að breytingu á rekstri, stækkun bílaflota og stefnu 

fyrirtækisins í heild sinni fara fram á stjórnarfundum. Það er svo ábyrgð framkvæmdastjóra að 

gæta þess að stefnu fyrirtækisins sé fylgt eftir þvert á deildir fyrirtækisins. 

 

Staðsetning og húsakynni 
Gert er ráð fyrir að bílaleigan taki á leigu húsnæði í Keflavík. Ein helsta ástæða þess er nánd 

við alþjóðaflugvöllinn. Aðrir þættir eru lægra leiguverð en í Reykjavík og betra aðgengi að 

vinnuafli. Höfundi þykir líklegt að í minni bæjarfélögum sé meira atvinnuleysi en í þeim 

stærri.  

Bílaleigan sækist eftir skrifstofuhúsnæði á jarðhæð sem er að minnsta kosti 100 fermetrar að 

stærð í 5-10 kílómetra radíus frá Keflavíkurflugvelli. Gert er ráð fyrir um 50-70 bílastæðum 

fyrir utan húsnæðið sem tilheyra bílaleigunni. Til greina kæmi að taka á leigu bílastæði sem er 

í 0-5 km radíus frá skrifstofuhúsnæðinu en það veltur á framboði húsnæðis sem þessu. 

Framboð er það magn af gæðum, vörum og þjónustu sem fyrirtæki framleiðir og býður fram 

til sölu. Framboð er háð þáttum eins og verði vöru, verði sambærilega vara, tækniþróun og 
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verði á aðföngum (Ágúst Einarsson, 2005). Í upphafi er ekki gert ráð fyrir að semja við Isavia 

varðandi leigu á bílastæðum og afgreiðsluaðstöðu á flugvellinum en þá ákvörðun má 

endurskoða ef bílaleigan nær þeirri stærðargráðu að hagkvæmara sé að starfrækja slíkt útibú 

til að lágmarka afhendingarkostnað. 

Heimasíðan 
Heimasíða bílaleigunnar skiptir gríðarlega miklu máli fyrir fyrirtækið. Mikilvægt er að spara 

ekki við uppsetningu og rekstur hennar. Mikið verður lagt uppúr hönnun viðmóts og 

leitarvélabestun (e. Search engine optimization). Í stuttu máli er markmið leitarvélabestunar 

að laða til sín gesti leitarvéla á borð við Google, Yahoo og Bing inná heimasíðu fyrirtækisins 

með lífrænum heimsóknum (e. Organic search). Í því felst að ef notandi leitarvélannar slær 

inn leitarorðið „car rental Iceland“ þá birtast efst kostaðir tenglar sem eiga ekki endilega best 

við. Fyrir neðan kostuðu tenglana koma svo heimasíður í þeirri röð sem reiknirit leitarvélanna 

ákvarða sjálf eftir hönnun og uppsetningu heimasíðanna (Halldór Þór, 2017). Það gefur auga 

leið, að markmið heimasíðunnar er að birtast eins ofarlega og hægt er á niðurstöðum 

leitavélanna. Notendum þykja efstu heimasíðurnar trúverðugðari en þær sem ekki birtast efst 

vegna kostaðra auglýsinga leitarorðanna (e. Pay per click, PPC). Í PPC þá greiðir heimasíðan 

leitarvélinni í hvert skipti sem notandi ýtir á hlekk heimasíðunnar í leitarniðurstöðum. Það er í 

raun leið til að „kaupa“ heimsóknir á heimasíðuna í staðinn fyrir að fá lífrænar heimsóknir. Þá 

er hægt að kaupa leitarorð á borð við „carrental“ og þá birtist heimasíðan efst í 

leitarniðurstöðunum þegar notandi slær inn leitarorðið (wordstream, e.d). Þessar 

leitarniðurstöður eru hinsvegar afmarkaðar með gulum ramma þar sem notandi sér að um 

kostaða leitarniðurstöðu er að ræða. Því er notandi líklegur til að smella á heimasíðurnar sem 

birtast eftir leitarvélabestun þar sem kostuðu hlekkirnir reynast ótrúverðugir.  

Ef viðskiptavinur bókar bíl í gegnum heimasíðu fyrirtækisins þá sparast bókunargjöld sem eru 

15-20% af leiguverði. Þessi bókunargjöld færu annars óskipt í vasa bókunarfyrirtækja sem 

miðla bókunum til bílaleigunnar. Því er ljóst að umtalsverður kostnaður getur sparast ef 

heimasíða bílaleigunnar kemur ofarlega í leitarniðurstöðum. Því mun heimasíða bílaleigunnar 

leggja mikinn metnað í hönnun svo reiknirit leitarvélaanna sjái hana sem trúverðugan kost í 

efstu leitarniðurstöður.  
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Á heimasíðunni verður hægt að bóka leigu á bíl fram í tímann og greiða fyrir leiguna að því 

loknu. Einnig verður hægt að fræðast um bílana sem bílaleigan býður uppá ásamt öflugri 

forvarnafræðslu varðandi akstur, vegi og veðurfar Íslands.  

Bílaflotinn 
Ein mikilvægasta ákvörðunin við stofnun bílaleigunnar er val á bíltegundum sem skal leigja 

út. Það eru tvö atriði sem skipta mestu máli í því vali að mati höfundar. Það er í fyrsta lagi að 

bílarnir séu áreiðanlegir. Það vill engin bílaleiga lenda í því að bíllinn bili á þjóðvegum 

landsins sem skilar sér í óánægju viðskiptavinar og kostnaði við bílaflutning. Í öðru lagi 

skipta endursölumöguleikar bílsins miklu máli. Þegar útleigutíma er lokið þarf bíllinn að 

seljast hratt og vel svo hægt sé að endurnýja flotann. Það vill engin bílaleiga sitja uppi með 

bílaflota sem hinn almenni neytandi hefur ekki áhuga á. Það gerir það að verkum að bílarnir 

fara aftur í útleigu, safna enn fleiri kílómetrum á mælinn og enda svo með stórum og 

kostnaðarsömum bilunum.  

Höfundur hefur myndað sér skoðun á hvernig bílaflotanum skal háttað. Af reynslu sinni að 

dæma eru ákveðnar bíltegundir sem höfundar telur að muni reynast vel. Þar spila, eins og 

fram hefur komið, áreiðanleiki og endursölumöguleikar stærsta þáttinn en einnig sparneytni 

og verð. Sá markhópur sem bílaleigan herjar á er líklegri til að velja sparneytna bíla umfram 

þá eyðslufrekari. 

Kia bílar  

Kia er fjórði stærsti bílaframleiðandi heims. Nútímaleg hönnun, aðgengi að nýjustu tækni og 

framúrskarandi framleiðslugæði hafa vakið athygli heimsins á Kia (KIA MOTORS, e.d). 

Samkvæmt tölum sem Samgöngustofa geymir, er Kia þriðja söluhæsta bíltegund nýrra bíla á 

Íslandi árið 2016 með um 1700 selda bíla (Tölfræði, e.d). Af því má dæma að Kia er ofarlega 

í huga fólks sem er í bílakaupahugleiðingum.  

Einn helsti sölupunktur Kia er 7 ára verksmiðjuábyrgð (7 ára ábyrgð, e.d). Það er lengsti 

ábyrgðartími sem bílaumboð býður uppá á Íslandi. Það gefur til kynna að mati höfundar að 

Kia hefur sterka trú á áreiðanleika bílanna sem þeir selja, sem er mikill kostur í augum 

bílaleigurekanda.  

Umboðsaðili Kia á Íslandi er Bílaumboðið Askja. 
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Bílaleigan ætlar sér að kaupa tvær mismunandi undirtegundir Kia bifreiða: 

Kia Picanto LX (Flokkur A) 

Kia Picanto LX er ódýrasti bíll í verðlista Öskju og er verðlistaverð hans kr. 1.990.777 kr. 

m/vsk. Uppgefin eyðsla hans er frá 4,2 L/100 í blönduðum akstri (Kia verðlisti vetur 2017, 

e.d). Um er að ræða 5 dyra beinskiptan smábíl sem höfundur sér fyrir sér að henti vel 

viðskiptavinum sem ætla sér að stoppa stutt á Íslandi en vilja leigja sér bíl til að ferðast á 

innanbæjar og til að skoða helstu náttúruperlur Suðurlandsins. Helstu kostir þessa bíls eru 

ódýrt leiguverð, sparneytni og meðfærileiki en helsti ókostur er lítið farangursrými. Þessi bíll 

hentar því best þeim sem stoppa stutt á Íslandi með lítinn farangur eða þeim sem ferðast einir 

eða tveir saman og geta þá nýtt aftursætin sem geymslupláss. 

 

Mynd 2 – Kia Picanto (Kia 360°sjónarhorn, e.d.). 
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Kia Cee‘d Sportswagon LX kappa (Flokkur B) 

Kia Cee‘d Sporstwagon LX er ódýrasta týpan í „station“ útfærslunni frá Kia. Um er að ræða 

bíl sem er í fjölskyldustærð og býr yfir góðu farangursrými. Uppgefin lágmarkseyðsla í 

blönduðum akstri er 5,0 L/100. Verðlistaverð er kr. 2.990.000 m/vsk og munar aðeins kr. 

200.000 á „station“ og „hatchback“ útfærslunum (Kia verðlisti vetur 2017, e.d). Sökum lítils 

verðmunar á þessum tveimur útfærslum þá kýs höfundur frekar „station“ útfærsluna. Ástæðan 

er sú að þeir sem dvelja lengur á landinu og hafa mikinn farangur eru líklegri til að velja 

„station“ útfærsluna. Bílaleigan er nú þegar með Kia Picanto í vöruframboði sínu fyrir þá sem 

hafa minni þörf fyrir farangursrými.  

 

Mynd 3 – Kia Cee‘d Sportswagon (Kia Cee‘d, e.d.) 

Dacia Duster (Flokkur C) 

Dacia er tiltölulega nýtilkomin viðbót við vöruframboð bílaumboða á Íslandi. Umboðsaðili 

Dacia á Íslandi er B&L. Dacia jeppinn kom fyrst á markað árið 2010 og hefur verið í boði hér 

á landi síðan í byrjun árs 2013. Dacia er samstarfsverkefni Nissan og Renault í Evrópu (Dacia 

Duster, e.d).  Dacia Duster PLUS er á frábæru verði miðað við að vera fjórhjóladrifinn 

jepplingur og er verðlistaverð hans kr. 3.450.000 m/vsk. Uppgefin eyðsla í blönduðum akstri 

er frá 5,3 L/100 (Dacia Duster dísil, 2017). Það liggur í augum uppi að verðið á bílnum er 

frábært og aðeins kr. 460.000 dýrari heldur en Kia Cee‘d sportswagon. Sem dæmi þá kostar 
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Kia Sportage 4WD sem er í sama stærðarflokki og Dacia Duster kr. 5.190.777 (Kia verðlisti 

vetur 2017, e.d.). Það gerir verðmismun uppá kr. 1.740.777 sem í því samhengi kemur sér vel 

fyrir reksturinn. Þessir tveir bílar leigjast út á sama verði þar sem þeir bjóða uppá sömu 

eiginleika og stærðarflokk. Samkvæmt carbuyer.co.uk sem er heimasíða þar sem neytendur 

deila reynslu sinni af ákveðnum bíltegundum, fær Dacia Duster 4,6 af 5 stjörnum mögulegum 

þegar kemur að áreiðanleika (Carbuyer, 2017). Bíllinn nýtur vinsælda hjá íslenskum 

bílaleigum en samkvæmt sölutölum nýrra bíla hjá Samgöngustofu hefur Dacia selst í rétt 

rúmlega 600 eintökum á árinu 2016 og af því má dæma að bíllinn hafi náð góðri fótfestu í 

hugum íslenskra neytenda. 

 

Mynd 4 – Dacia Duster  (Dacia, e.d.)  

Renault Kangoo MAXI (Flokkur D). 

Í þessum stærðarflokki varð fyrir valinu Renault Kangoo MAXI. Ástæðan er sú að það er einn 

ódýrasti sendibíllinn á markaðnum í dag, m.v. lengd, og er verðlistaverð hans kr. 2.950.000 

m/vsk og lágmarkseyðsla er 4,5 L/100 í blönduðum akstri (Bl atvinnubílar, e.d.). Umboðsaðili 

Renault á Íslandi er B&L. MAXI útgáfan er lengri útfærsla af Kangoo sendibílunum sem 

Íslendingar þekkja vel og er lengd hans nauðsynleg fyrir svefnpláss. Áður en bíllinn fer í 

útleigu fer hann í breytingu til Autocenter ehf. sem kemur fyrir svefnaðstöðu, eldunaraðstöðu 

og hitablásara. Bíllinn verður svo leigður út sem fararskjóti sem hægt er að geyma mikinn 

farangur í ásamt því að hægt er að sofa í bílnum og sparast þannig gistigjöld fyrir 
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viðskiptavininn. Þetta fyrirkomulag er í mikilli sókn hjá íslenskum bílaleigum en talsverður 

ábati felst í útleigu á þessum bílum. Breytingin á bílnum kostar um kr. 500.000 og er því 

heildarverð bílsins kr. 3.450.000 m/vsk (m.v. verðlistaverð). Það er sama verð og á Dacia 

Duster bílnum en hinsvegar er þetta dýrasti útleiguflokkurinn hjá bílaleigunni. Að útleigutíma 

loknum og þegar endurnýjun á sér stað, færist aukabúnaðurinn sem komið hefur verið fyrir í 

bílnum yfir í nýja bílinn og svo verður hann seldur sem hefðbundinn sendibíll á almennum 

markaði.  

Þessar bíltegundir eru aðeins frá tveimur bílaumboðum sem einfaldar reksturinn á bílunum. 

Lagerstaða umboðanna á varahlutum er misjöfn milli umboða en samkvæmt reynslu höfundar 

þá standa B&L og Askja sig mjög vel í þeim efnum.  

 

Mynd 9 – Renault Kangoo Maxi (Kangoo, e.d.) 
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Forvarnir 
Þar sem helstu viðskiptavinir bílaleigunnar eru frá mörgum mismunandi löndum þá er ekki 

víst að þeir hafi getu eða kunnáttu til að aka á íslenskum þjóðvegum. Íslenskir vegir eru alla 

jafna þröngir og ekki alltaf með bundnu slitlagi. Þá getur veðurfar á Íslandi haft mikil áhrif á 

akstursskilyrði.  

Það er allra hagur að veita viðskiptavinum fræðslu um hvað þarf að hafa í huga við akstur á 

Íslandi. Fyrst og fremst til að bæta öryggi viðskiptavina ásamt því að ef bíll tjónast þá getur 

hann ekki farið aftur í útleigu fyrr en búið er að kaupa nýjan eða gera við hann. Þannig verður 

bílaleigan af tekjum sem gætu orðið í millitíðinni.  

Allir viðskiptavinir bílaleigunnar fá afhentan upplýsingabækling um hvað þarf að hafa í huga 

við akstur á Íslandi. Þar má einnig finna upplýsingar um hvernig skal nálgast veðurfréttir og 

færð á vegum landsins. Þá munu allir sem hafa tekið bíl á leigu hjá fyrirtækinu fá smáskilaboð 

ef vindhraði fer yfir ákveðin mörk eða ef vegir lokast vegna ófærðar. Það er gert til að 

undirstrika og áminna leigjendur um þá hættu sem kann að skapast hverju sinni.   
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Markaðsáætlun 
Með markaðsaðgerðum leitast fyrirtæki við að tryggja stöðu sína og velgengni á markaði. 

Ekki er talið heppilegt að byrja á að skipuleggja þjónustu og bjóða þær almenningi til kaups, 

heldur þarf að byrja á að greina þarfir viðskiptavina og þróa síðan vörur og þjónustu í 

samræmi við þær (Útflutningsráð Íslands, 1996).  

Samkeppnisgreining 
Í skýrslu Íslandsbanka um um íslenska ferðaþjónustu, sem gefin var út í mars 2017, er fjallað 

um 20 stærstu bílaleigur landsins.  

 

Mynd 7 – 20 stærstu bílaleigur landsins (Ingólfur Bender, 2017). 

Höfundur lítur svo á að þetta séu helstu keppninautar bílaleigunnar á íslenskum markaði. 

Bílaleigan myndi ekki ná inná þennan lista með 100 bíla en gæti hinsvegar komist inná listann 

ef vel gengur og fjölga þarf bílum í flotanum. Árið 2016 taldi bílafloti 20 stærstu bílaleiganna 

17.643 bíla sem er umtalsvert. Það sem er áhugavert er að 5 stærstu bílaleigurnar á Íslandi eru 

útibú erlendra vörumerkja eins og Europcar, Avis, Hertz, Sixt og Dollar og búa þær yfir 
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57,7% hlutfalli af heildarfjölda bíla á listanum. Ástæðan er sú, að mati höfundar, að stórar 

erlendar bílaleigukeðjur gætu búið yfir miklu fjármagni og góðu lánstrausti sem auðveldar 

þeim að koma nýir inná markaðinn með stóran bílaflota og þekkt vörumerki. Þeirra 

viðskiptavinir eru mjög líklega ekki að leigja bíl frá þeim í fyrsta skipti þó þeir séu staddir á 

Íslandi. Hafa ber í huga að margar skráðar bílaleigur á Íslandi eru ekki í virkri 

útleigustarfsemi til ferðamanna heldur eru t.d. mörg réttingaverkstæði með skráða 

bílaleigubíla sem viðskiptavinir fá að láni á meðan á viðgerð stendur. Á ofangreindri töflu yfir 

20 stærstu bílaleigurnar þá eru aðeins virkar bílaleigur í ferðaþjónustunni en engin 

réttingaverkstæði eru á þessum lista. 

Horfurnar á markaðnum eru almennt góðar. Í skýrslu Íslandsbanka kemur fram að velta 

bílaleiga hefur aukist jafnt og þétt frá hruni og til ársins 2016. Spár gera ráð fyrir 

áframhaldandi veltuaukningu fyrir árið 2017.  

 

Mynd 8 – Velta bílaleiga í milljörðum króna (Ingólfur Bender, 2017). 

Frá upphafi árs hafa verðlistar bílaumboðanna lækkað í kjölfar styrkingu krónunnar. Það hefur 

bein áhrif á virði bílaflota bílaleiganna þar sem verð bílanna við endursölu miðast við nývirði 

bílanna. Þær bílaleigur sem fjárfestu í flestum bílum árið 2016 gætu því verið með 

yfirveðsettan bílaflota nú árið 2017. Að mati höfundar eru því mun betri aðstæður um þessar 

mundir til að fjárfesta í bílum enda eru verðlistar bílaumboðanna búnir að taka á sig hvað 

mesta lækkun. 
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Helstu samkeppnisaðilar 
Helstu samkeppnisaðilar bílaleigunnar má sjá á mynd 7 þar sem listaðar eru 20 stærstu 

bílaleigur landsins m.t.t. stærð bílaflota. Höfundur kýs að skipta þessum lista í tvennt: 

Erlendar bílaleigukeðjur með starfsstöð á Íslandi: 

• Europcar 

• Avis 

• Hertz 

• Budget 

• Sixt  

• Enterprise 

Þessar bílaleigur eiga það allar sameiginlegt að vera útibú erlendra bílaleigukeðja sem eru 

heimsþekkt vörumerki. Þessar bílaleigur eru áberandi dýrastar á markaðnum en hafa þó 

trausta markaðshlutdeild. Þeirra helsti markhópur er mjög líklega ferðamenn sem hafa góðar 

tekjur og treysta á þessi þekktu vörumerki sama hvar þeir eru staddir í heiminum, án þess að 

skýrsluhöfundur hafi skoðað þeirra markaðsáætlanir. Í vöruframboði má m.a. finna dýrar 

lúxusbifreiðar og sérútbúna fjallajeppa sem leigjast út á háu leiguverði. Þó þessar bílaleigur 

séu vissulega keppninautar þá eru þær ekki keppninautar um aðalmarkhóp bílaleigunnar sem 

fjallað er um í þessari viðskiptaáætlun, þar sem sá markhópur leitast eftir lægra leiguverði en 

þær bjóða uppá. 

Íslenskar bílaleigur: 

Íslensku bílaleigurnar eru helstu keppinautar bílaleigunnar og má skipta þeim upp í tvennt. 

Annars vegar þær bílaleigur sem bjóða uppá hefðbundna bíla til útleigu og annarsvegar 

bílaleigur sem bjóða uppá bíla með svefnaðstöðu (e. camper).  

Í hefðbundnum bílum eru eftirfarandi leigur: 

• Blue Car Rental 

• Green Motion 

• Procar 

• Bílaleiga Reykjavíkur 

• Rent Nordic 
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• Sad Cars 

• CC bílaleiga 

• Ice Rental Cars 

• Icerental 4x4 

• Route 1 

• Átak 

• SS Bílaleiga 

• Hasso 

Í Camper bílum eru eftirfarandi leigur: 

• Procar (einnig í hefðbundnum bílum) 

• Kú Kú Campers 

• Happy Campers 

Þetta eru helstu samkeppnisaðilar á íslenskum bílaleigumarkaði. Í þessari viðskiptaáætlun 

hefur höfundur ákveðið að miða sig aðallega við Procar, Blue Car Rental og Reykjavík Car 

Rental í hefðbundnum bílum hvað verðlagningu varðar. Í Camper bílum eru það Procar, 

Happy Campers og Kú Kú Campers. Erfitt er að átta sig á heildarfjölda bílaflota þessara 

bílaleiga en höfundur hefur nýlega ferðast um landið og voru þá bílar frá þessum aðilum mjög 

áberandi en vörumerkjum þeirra er komið fyrir í bakrúðu bílanna. Þó er vitað að Blue Car 

Rental er stærsta íslenska bílaleiga landsins samkvæmt skýrslu Íslandsbanka. Einnig hafa 

þessar bílaleigur verið áberandi í markaðssetningu en höfundur hefur tekið eftir auglýsingum 

frá þeim á Google, Youtube, í tímaritum og í umhverfinu. Samkvæmt því mætti áætla að þær 

eyði miklu í markaðskostnað til að halda vörumerki sínu áberandi og þá sérstaklega á 

leitarvélum, enda er það oftast fyrsti áfangastaður viðskiptavina þegar kemur að því að bera 

saman verð og vöruúrval. Við nánari skoðun, ef flett var upp leitarorðinu „car rental iceland“ 

á Google þá komu þessi þrjú fyrirtæki annaðhvort á síðu 1 eða 2.  

Til að átta sig á verði og gæðum bílaleigunnar á móti samkeppnisaðilum er þeim stillt upp á 

neðangreindu staðfærslukorti. Y-ás táknar verð og X-ás táknar gæði. Eins og sjá má þá er 

hæsta verð á móti gæðum hjá erlendu bílaleigukeðjunum. Bílaleigan í þessari viðskiptaáætlun 

heldur lægsta verðinu á móti þokkalega góðum gæðum ef horft er í samkeppnisaðila á borð 

við Blue Car Rental, Procar og Bílaleigu Reykjavíkur sem dæmi. Það veitir fyrirtækinu 
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hlutfallslegt samkeppnisforskot þar sem samkeppnisyfirburðir eru í samanburði við aðra 

einstaklinga eða fyrirtæki (Ágúst Einarsson, 2005). Taka skal fram að þessar staðsetningar 

byggjast á ályktun höfundar og hvar hann sér bílaleiguna í þessu verkefni samanborið við 

samkeppnisaðila. 

 

Mynd 8 - Staðfærslukort 

Höfundur telur að þeim samkeppnisaðilum sem gengur hvað best að selja sína vöru og 

þjónustu endurspegli stærð bílaflotans. Ástæðu þess telur höfundur vera að því meiri 

eftirspurn sem fyrirtækið verður fyrir, því fleiri bíla þarf að fjárfesta í. Samkvæmt þessari 

nálgun þá gengur Europcar best að leigja út sína bíla hjá erlendu bílaleigukeðjunum á meðan 

best gengur hjá Blue Car Rental af þeim íslensku.  

Höfundur hefur vangaveltur varðandi fjárhagsstöðu stærstu bílaleiganna og veltir fyrir sér 

hvernig þær eru í stakk búnar til að takast á við aukna samkeppni í greininni. Í frétt sem 

Viðskiptablaðið setti fram í janúar 2017 kemur fram að rekstrartekjur Höldurs árið 2015 hafi 

numið um 5,7 milljörðum króna og 4,7 milljörðum árið áður. Þá fór hagnaðurinn úr 252 

milljónum kr. árið 2014 í 335 milljónir kr. árið 2015. Einnig er fjallað um næst stærstu 

bílaleiguna sem er Avis og námu rekstrartekjur rúmlega 3 milljörðum kr. árið 2015 en 2,3 

milljörðum árið 2014. Hagnaðurinn fór úr 121 milljónum kr. í 231 milljónir kr. milli áranna. 

Til samanburðar nam velta Höldurs 2,2 milljörðum kr. árið 2010 sem þýðir 159% aukning til 
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ársins 2015. Jafnframt kemur fram að eignir Höldurs hafi verið 4,8 milljarðar og skuldir 4 

milljarðar í árslok 2015 (Viðskiptablaðið, 2017). 

Samkvæmt Hagsjá Landsbankans, sem kom út í desember 2016, er fjallað um að velta 

bílaleiga á Íslandi hafi aukist um 28% fyrstu 8 mánuði ársins 2016 frá sama tíma 2015. Einnig 

kom þar fram að frá árinu 2010 hefur bílaleigufloti landsins stækkað um 190% á meðan 

ferðamönnum hefur fjölgað um 273%  (Hagsjá Landsbankans, 2016).  

Þetta gefur höfundi þá hugmynd að stærstu bílaleigurnar sem hafa verið starfandi í gegnum 

uppsveiflu ferðaþjónustunnar síðastliðin ár, séu mjög vel í stakk búnar til að standa af sér 

aukna samkeppni og tímabundna niðursveiflu. Allt bendir til þess, samkvæmt þeim gögnum 

sem höfundur hefur komist yfir, að þessar bílaleigur hafi stöðugt aukið tekjur sínar milli ára 

frá árinu 2010 og skilað góðum hagnaði milli ára. Höfundur hefur ekki upplýsingar um hvort 

arðgreiðslur hafi átt sér stað milli áranna. 

Af þessu mætti álykta að þó að bílaleigan sem fjallað er um í þessu verkefni verði farsæl, þá 

verður erfitt að skáka stærstu samkeppnisaðilunum, þar sem þeir hafa verið starfandi í 

gegnum alla uppsveiflu ferðamannafjöldans sem hefur átt sér stað hérlendis. Reynsla þeirra, 

þekkt vörumerki, bílafloti og stöðugar tekjur eru eitthvað sem erfitt er að jafna á komandi 

árum. 

Greiðslumöguleikar 
Allar ofangreindar bílaleigur hafa það sameiginlegt að vera með bókunarkerfi inná 

heimasíðum sínum. Þar getur viðskiptavinur valið dagsetningar á meðan hann dvelur á 

Íslandi, valið þann bíl sem hentar farþegafjölda og farangursrými, keypt aukahluti á borð við 

leiðsögutæki og aukatryggingar og að lokum fara heimasíðurnar með viðskiptavin inná 

greiðslugátt þar sem hægt er að ganga frá greiðslu með kreditkorti. Í flestum tilfellum voru 

auglýst verð í evrum. 

Viðskiptavild 
Inni á heimsíðum helstu samkeppnisaðila voru engar upplýsingar um afslætti eða 

viðskiptavild. Þrátt fyrir að viðskiptavinur leigi dýran bíl og leigi allan aukabúnað sem í boði 

er, voru engin ummerki um afsláttarkóða eða vildarkjör. Hinsvegar, því fleiri daga sem 

viðskiptavinur leigir bílinn, því lægra er dagleiguverðið. Svo virðist sem þessi  kjör séu í boði 

hjá öllum helstu samkeppnisaðilum.  
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Styrkleikar og veikleikar samkeppnisaðila 
Þar sem höfundur hefur ekki persónulega átt í viðskiptum við helstu samkeppnisaðila, er erfitt 

að leggja mat á helstu styrkleika og veikleika. Hinsvegar hafa erlendu bílaleigukeðjurnar 

(Europcar, Hertz, Avis, Budget, Sixt, Enterprise) sterka stöðu á markaðnum með þekktu 

vörumerki og áberandi góðu úrvali í bílaflotanum. Þá er líklegt að þessar bílaleigur hafi gott 

aðgengi að fjármagni ef fjölga þarf skyndilega í bílaflotanum.  

Helstu veikleikar hjá íslensku bílaleigunum eru misgóðar heimasíður. Hver og ein heimasíða 

virðist vera sérhönnuð og virðist vera sem mismiklu fjármagni hafi verið eytt í sköpun þeirra. 

Mikilvægt er að huga að því hvernig leitarvélarnar taka á móti heimasíðunum og skili þeim 

góðum „organic“ leitarniðurstöðum í „leitarvélabestun“. Slík bestun snýst um að hámarka 

sýnileika í leitarniðurstöðum sem hefur áhrif á hversu ofarlega í leitarniðurstöðum vefurinn 

birtist (Birtingahúsið, e.d.). Annað sem mætti taka fram er stjörnugjöf inni á heimasíðu 

Tripadvisor.com. Við nánari skoðun fá allar bílaleigurnar slæmar einkunnir frá 

viðskiptavinum sínum en höfundur teflir fram þeirri ágiskun að það sé að stórum hluta vegna 

ágreiningsmála vegna tjóns á bílunum ef bílaleigan gengur hart að viðskiptavini með að fá 

bætur vegna skemmda. Við það gæti skapast óánægja ef viðskiptavinur telur sig ekki ábyrgan 

fyrir skemmdunum. 

Val á mörkuðum 
Til þess að skilja þarfir viðskiptavina bílaleigunnar þarf að skipta þeim upp í markhópa. Með 

því að greina markhópa er hægt að nálgast það hverjir eru móttækilegastir fyrir vörum eða 

þjónustu fyrirtækisins (Capacent, e.d.). 

Aðalmarkhóp bílaleigunnar má skipta upp á eftirfarandi hátt: 

• Ferðamenn frá öllum löndum heimsins 

• Aldursbil 17-60 ára 

• Lágar tekjur til miðlungstekna (200.000 kr. – 500.000 kr.) 

• Ferðast með lággjaldaflugfélögum 

• Eru ævintýragjarnir og hafa gaman af ferðalögum 

• Kjósa að ferðast á sem ódýrastan máta 

• Kjósa nýja eða nýlega bíla  
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Þetta eru þeir viðskiptavinir sem bílaleigan kýs að herja á með núverandi vörum á núverandi 

markaði. Engir bílar sem bílaleigan hefur í vöruframboði sínu eru ekki nú þegar í 

vöruframboði samkeppnisaðila. 

Áhrif vaxtarmöguleika og markaðshlutdeildar 
Til þess að meta markaðshlutdeild vöru og markaðsvöxt er gott að styðjast við líkan Bruce D. 

Henderson sem hann hannaði fyrir Boston Consulting Group árið 1970. Markaðshlutdeild er 

mæld sem hlutfall sölu vörunnar m.v. heildarsölu á viðkomandi markaði. Markaðsvöxtur lýsir 

því hvort eftirspurn eftir vöru fari vaxandi (Impra nýsköpunarmiðstöð, e.d.). 

Líkanið skiptist í fjóra flokka. Spurningamerki, stjörnur, mjólkurkýr og hunda. 

 

Mynd 10 – Growth/share matrix, Bruce D. Hendersson (Markaðsáætlanir, e.d.) 

Spurningamerki er vara sem hefur litla markaðshlutdeild en hefur hinsvegar mikla möguleika 

til vaxtar. Í þessu samhengi byrja allir bílar úr vöruframboði bílaleigunnar. Fyrirtækið hefur 

fjárfest í bílaflota sem hefur möguleika á að ná góðum vexti ef vel gengur. 

Stjörnur eru vörur sem hafa góða markaðshlutdeild og mikinn markaðsvöxt. Bílaleigan bindur 

vonir við að allir bílar í öllum stærðarflokkum nái þessu stigi mjög fljótlega. Hér er fyrirtækið 

að auka fjárfestingar og stækka bílaflotann til þess að mæta þeirri eftirspurn sem fylgir 

markaðsvextinum. Það er vissulega kostnaðarsamt fyrir fyrirtækið. 

Mjólkurkýr er sá flokkur módelsins sem fyrirtækið stefnir á með bílana sína. Þegar þangað er 

komið eru bílarnir farnir að skila fyrirtækinu góðri framlegð og útleigunýting er góð. Á þessu 

stigi er búið að finna gott jafnvægi milli stærðar bílaflotans og eftirspurnar. Þá er óþarfi að 

auka fjárfestingar vegna bílakaupa þar sem gott jafnvægi hefur náðst þar sem þeir skila 
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fyrirtækinu jöfnum og góðum hagnaði. Fyrirtækið þarf að passa upp á að viðhalda 

markaðshlutdeild sinni með góðri þjónustu svo viðskiptavinir verði ánægðir.  

Hundarnir er sá flokkur sem bílarnir mega ekki lenda í. Þar hafa bílarnir lága 

markaðshlutdeild í sínum stærðarflokki og þá þurfa stjórnendur að meta hvort bílarnir uppfylli 

þarfir viðskiptavina nægilega. Hér þurfa stjórnendur að spyrja sig hvort fara eigi út í frekari 

fjárfestingar á bílum sem gætu náð markaðshlutdeildinni aftur á flot eða hvort hreinlega sé 

hagkvæmast að hætta með þann stærðarflokk í rekstri (Impra nýsköpunarmiðstöð, e.d.). 

Ekki verður farið út í tölulegar mælingar í þessum kafla þar sem bílaleigan hefur ekki verið 

stofnuð ennþá. Hinsvegar hefur höfundur sett upp matrixu um þá óskastöðu sem hann langar 

til að ná með vöruframboð sitt í náinni framtíð eftir stofnun fyrirtækisins. 

 

Mynd 11 – Óskastaða skv. Growth/share módeli Bruce D. Henderson 

Styrkur og veikleikar 
Til þess að kanna helstu styrkleika og veikleika bílaleigunnar þarf að beita SVÓT greiningu 

sem stendur fyrir styrkleika, veikleika, ógnanir og tækifæri. Að nota SVÓT módelið er 

ákveðin aðferðafræði sem greinir innri- og ytri þætti sem hafa áhrif á viðfangsefnið. Í SVÓT 

greiningunni eru innri þættir skilgreindir sem styrkleikar og veikleikar en ytri þættirnir eru 

ógnanir og tækifæri. Þau viðfangsefni sem um ræðir geta verið stofnanir, fyrirtæki og svæði 
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svo eitthvað sé nefnt (Kotler og Keller, 2009). Mikilvægt er að þekkja ytri þættina vel til að 

aðlagast samkeppninni. Í SVÓT greiningu eru helstu viðfangsefni skilgreind og áherslur fyrir 

vörumerki fundnar hvað varðar viðbrögð við þáttum greiningarinnar (Kotler og Armstrong, 

2010). 

Hér má sjá helstu styrkleika og veikleika innra umhverfis: 

 

Höfundur hefur ákveðið að skipta innri þáttunum í fjóra þætti sem skipta fyrirtækið miklu 

máli. Það eru starfsmannamál, fjármál, vöruúrval og þjónusta. Starfsmönnum þarf að líða vel í 

vinnunni og vita til hvers er ætlast af þeim. Sé starfsmaður ósáttur, gæti það smitast út til 

viðskiptavina í formi slæms viðmóts eða þjónustu. Vissulega geta starfsmenn gert mistök, 

misskilið viðskiptavini eða forfallast frá vinnu en höfundur bindur vonir við að viðskiptavinir 

sýni slíkum uppákomum skilning ef mistök eru leyst með farsælum hætti. 

Fjármálahliðar fyrirtækisins þurfa að vera í lagi til að gefa rétta mynd af raunverulegri stöðu 

fyrirtækisins ásamt því að geta staðið skil af opinberum gjöldum án dagsekta eða 

vaxtakostnaðar. Vissulega geta mannleg mistök átt sér stað í bókhaldinu en fyrirtækið mun 

kappkosta að koma í veg fyrir slíkt.  

Vöruúrval bílaleigunnar eru bílarnir sem fyrirtækið bíður uppá til útleigu. Þeir þurfa að vera í 

útleiguhæfu ástandi, enda treysta viðskiptavinir á að þeir séu að leigja traustan bíl til 

ferðalagsins. Þrátt fyrir að vöruúrvalið sé ekki breitt, þá telur höfundur bílana uppfylla helstu 

grunnþarfir viðskiptavina. Eina stærðin sem bílaleigan býður ekki uppá eru 7-9 manna bílar 

en helsta ástæða þess er að þeir eru dýrir í innkaupum og þyngri í endursölu að mati höfundar. 
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Hinsvegar geta allir bílar bilað en þá er mikilvægt að fyrirtækið leysi þau mál svo 

viðskiptavinur verði fyrir sem minnstum óþægindum. Höfundur hefur ákveðið að kaupa bara 

beinskipta bíla sem kann að verða til þess að fyrirtækið missir viðskipti við þá sem vilja bara 

leigja sjálfskipta bíla. Hinsvegar eru beinskiptir bílar ódýrari í innkaupum sem leiðir til lægra 

leiguverðs.  

Ein af grunnstoðum farsælla viðskipta er að veita góða þjónustu. Þjónustufyrirtæki eiga oft 

erfitt með að aðgreina þjónustu sína frá samkeppnisaðilum. Ein leið til að aðgreina fyrirtækið 

er að veita betri þjónustu og meiri gæði. Í ferðaþjónustufyrirtækjum eru gæðin mæld eftir 

hversu vel fyrirtækið uppfyllir væntingar viðskiptavina (Kotler, Bowen, & Makens, 2010). Ef 

viðskiptavinur upplifir eins og fyrirtækinu sé annt um hann, þá er líklegra að viðskiptavinur 

mæli með fyrirtækinu til vina og vandamanna ásamt góðri stjörnugjöf inná samskiptamiðlum 

og Tripadvisor. Það getur leitt til þess að bílaleigan fái viðskiptavini sem þurfti ekki að ná til 

með markaðsaðgerðum sem leiðir til lækkunar á markaðskostnaði. Hugsanlegt er að 

viðskiptavinur geri meiri kröfur til þjónustunnar heldur en fyrirtækið getur veitt þar sem það 

er alltaf ákveðinn hópur fólks sem gerir óvenju miklar kröfur. Einnig gætu viðskiptavinir 

verið búnir að bóka tímasetta afhendingu en lendir svo í því að fluginu sé flýtt og bíllinn sé 

ekki til staðar við komuna til landsins. Þetta eru óviðráðanlegar aðstæður fyrir bílaleiguna en 

starfsfólk mun að sjálfsögðu bregðast hratt við svo viðskiptavinur haldi ánægju sinni.  

Hér má svo sjá helstu styrkleika og veikleika í ytri þáttum greiningarinnar: 
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Höfundur hefur skipt ytri þáttunum í samkeppnisaðila, lagaumhverfi, tækninýjungar, 

stjórnmál og hamfarir.  Fylgjast þarf vel með samkeppnisaðilum svo fyrirtækið hafi yfirsýn 

yfir hvað samkeppnin er að gera vel eða illa. Það sem bílaleigan hefur fram yfir helstu 

samkeppnisaðila er að bjóða upp á lægra leiguverð. Einnig ef fleiri bókanir koma inn heldur 

en bílaleigan ræður við, þá er hægt að fara í samstarf með öðrum bílaleigum og selja þeim 

bókunina ef þeir eiga lausa bíla. Á hinn bóginn þá eru helstu samkeppnisaðilar búnir að vera 

starfandi um árabil og hafa skapað sér vörumerkjavirði og mikilvæga reynslu sem bílaleigan í 

þessari viðskiptaáætlun hefur ekki enn öðlast. Þá er vert að nefna að helstu samkeppnisaðilar 

bjóða uppá mun breiðara vöruúrval heldur en þessi bílaleiga ætlar sér að fjárfesta í. Það er 

hinsvegar gert í sparnaðarskyni svo hægt sé að bjóða uppá lægra leiguverð en helstu 

samkeppnisaðilar sem er ein af sérstöðum bílaleigunnar. 

Lagaumhverfið er síbreytilegt og er bílaleigugreinin háð ýmsum lögum og reglum. 

Hugsanlega gætu lögin breyst sem kæmi til lækkunar á rekstrarkostnaði fyrir bílaleiguna. 

Hinsvegar gætu lögin líka breyst í öfuga átt sem gæti leitt til aukins kostnaðar við 

leyfisveitingar o.þ.h. 

Fylgjast þarf vel með tækninýjungum. Afar hröð þróun er í bílaheiminum í dag og keppast 

bílaframleiðendur við að framleiða bíla sem menga minna, eyða minna eldsneyti og búa yfir 

meira öryggi (Félag íslenskra bifreiðaeigenda, 2010). Markhópur bílaleigunnar vill líklega 

síður leigja bíla sem eyða miklu eldsneyti og því þarf bílaleigan að fylgjast með þróun 

eldsneytiseyðslu hjá bílaframleiðendum sem fyrirtækið kaupir bíla af. Einnig ætti öryggi 

viðskiptavina ávallt að vera í fyrirrúmi. Á hinn bóginn gætu bíltegundir sem bílaleigan hefur 

ekki í vöruframboði sínu komið með byltingarkennda nýjung á markaðinn og þá munu 

samkeppnisaðilar sem bílaleigan keppir við hagnast á því. 

Stjórnmál skipta miklu máli fyrir rekstur bílaleigunnar. Stjórnmálamenn þurfa að tryggja að á 

Íslandi sé gott rekstrarumhverfi fyrir bílaleigur en samkvæmt skýrslu Ferðamálastofu kemur 

fram að 45% erlendra ferðamanna ferðist með bílaleigubíl á veturna og allt að 54% á sumrin 

(Ferðaþjónusta á Íslandi í tölum, 2017). Því er ljóst að samanlagt þá er um helmingur 

ferðamanna sem leigja sér bílaleigubíl, frekar en að ferðast með rútum, innanlandsflugi eða 

leigubíl. Stjórnamálamenn þurfa að tryggja að hér sé gott vegakerfi, næg bílastæði, hófleg 

skattaálagning o.s.frv.  
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Síðast en ekki síst ber að nefna einu helstu ógn bílaleigunnar í ytra umhverfinu, 

náttúruhamfarir. Á Íslandi er fjöldinn allur af virkum eldfjöllum sem gætu lamað 

ferðaþjónustuna eins og hún leggur sig. Ef gýs þá munu flugsamgöngur leggjast niður til 

landsins vegna öskuskýja sem geta eyðilagt hreyfla flugvélanna. Hugsanlega leynist þó 

ókeypis umfjöllun um landið í framhaldi eins og við sáum þegar Eyjafjallajökull gaus árið 

2010.  Flugsamgöngur lögðust niður víða og Ísland var í brennideplinum um allan heim. Í 

framhaldi streymdu ferðamenn til landsins þegar flugsamgöngur hófust á ný til að bera þetta 

forvitnilega land augum. Sumir vilja jafnframt meina að þetta eldgos hafi komið Íslandi á 

kortið. En við megum ekki gleyma því að gosið í Eyjafjallajökli bliknar sennilega í 

samanburði við hugsanleg gos sem gætu orðið í Kötlu, Vatnajökli, Heklu eða öðrum stórum 

eldstöðvum og gætu afleiðingar þess orðið mun meiri til hins verra. 

Að lokum er eitt sérstakt tækifæri sem ber að nefna. Ef reksturinn gengur vel og eftirspurn 

„camper“ bíla eykst má skoða að bæta við fleiri gistikostum sem tengjast bílunum. Svokölluð 

„topptjöld“ eru nú þegar komin til landsins og er vinsæl viðbót við bílaleigubíla hjá 

samkeppnisaðilum. Topptjöldin festast á þakboga bílanna og virka eins og harðbotna tjald 

sem hægt er að tjalda án mikillar fyrirhafnar. Þá þarf viðskiptavinur ekki að taka tjald með sér 

til landsins þar sem tjaldið er í raun fast við þak bílsins sem bílaleigan leigir út sem 

aukabúnað. Engar kostnaðarsamar breytingar þarf að gera við bílana að undanskyldri 

ásetningu þverboga.  

Höfundur hefur tekið eftir fyrirtæki í Bandaríkjunum sem nefnist „Tepui tents“. Þetta 

fyrirtæki býður uppá enn betri útgáfu en sést hefur á Íslandi. Þar er hægt að fella tjaldið útávið 

og tjalda til fortjaldi sem vantar sárlega á topptjöldin sem höfundur hefur séð í umferðinni 

hérlendis (sjá mynd 6). Bílaleigan færi hinsvegar ekki út í innflutning á Tepui topptjöldum 

fyrr en eftirspurn í Camper bílana væri komin í ljós en það eru klárlega tækifæri þarna. 
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Mynd 6 – Tepui topptjald (Tepui Tents e.d.) 

Áætlanagerð 
Við stofnun fyrirtækisins verður ekki ráðinn markaðsstjóri en það getur vel hugsast í náinni 

framtíð ef bílaleigan stækkar.. Öll markaðsmál heyra undir framkvæmdastjóra bílaleigunnar í 

upphafi. Markaðsáætlunin verður að vera samþykkt af stjórn fyrirtækisins áður en henni er 

hrint af stað. Allar breytingar á markaðsáætluninni þurfa jafnframt samþykki stjórnar. 

Markmið 

Mikilvægt er að fyrirtækið setji sér markmið. Samkvæmt SMART módelinu þurfa markmiðin 

að vera skýr, mælanleg, aðgerðarhæf, raunhæf og tímasett. SMART markmið er einfalt og 

skiljanlegt tól fyrir stjórnendur til að ná markmiðum sínum (Friesner, T. e.d.). 

Eitt helsta markmið bílaleigunnar er að veita framúrskarandi þjónustu. Viðskiptavinir eiga að 

vera ánægðir með viðskipti sín við bílaleiguna svo þeir mæli með bílaleigunni eftir að 

viðskipti hafa átt sér stað og leigi jafnvel bíl í annað skipti ef þeir gera sér aftur ferð til 

Íslands. Skýrsluhöfundur hefur trú á því að þau fyrirtæki sem veita góða þjónustu muni hljóta 

samkeppnisforskot og sé fyrirtækinu arðbært til lengri tíma. 
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Ef við heimfærum þetta samkvæmt SMART módelinu þá skiptast markmiðin í eftirfarandi: 

Skýr 

Fyrirtækið setur skýr markmið um að veita ávallt framúrskarandi þjónustu, gott viðmót og 

setur viðskiptavin öllum stundum í fyrsta sæti. 

Mælanlegt 

Fyrirtækið býður viðskiptavini upp á að svara spurningakönnun í tölvupósti eftir að viðskipti 

hafa átt sér stað með svokallaðri NPS könnun (e.Net promoter score). NPS er meðmælaskor 

eða einkunn þar sem hagsmunaaðilar bílaleigunnar, svosem viðskiptavinir, gefa vöru og 

þjónustu fyrirtækisins (Zenter, e.d.). Mikilvægt er að gera áætlun um að bregðst strax við 

endurgjöf viðskiptavina, sérstaklega ef hún er neikvæð. Öllum viðskiptavinum er frjálst að 

svara könnuninni en starfsfólk mun láta viðskiptavin vita af könnuninni svo hún komi engum 

á óvart. Með þessum hætti er hægt að mæla ánægju viðskiptavina.   

Aðgerðir 

Öllum nýjum starfsmönnum er gerð grein fyrir til hvers sé ætlast af þeim í samskiptum við 

viðskiptavini. Þeir verða beðnir um að leysa ávallt ágreiningsmál á staðnum og hafa þeir fulla 

heimild til þess að taka skrefið ef um vafamál er að ræða, án þess að þurfa að hafa samband 

við framkvæmdastjóra til að fá leyfi. Hugsanlegt er að ekki náist í næsta yfirmann þegar 

ágreiningsmál kemur upp og fyrirtækið vill ekki hleypa viðskiptavini út úr húsi án þess að mál 

hans sé leyst. Til þess að auka ánægju viðskiptavina enn frekar hefur höfundur ákveðna 

hugmynd í kollinum sem gildir bara á „low season“ tímabili, þegar margir bílar eru lausir. Sú 

hugmynd snýst um það að þegar viðskiptavinur kemur í afgreiðslu fyrirtækisins að sækja þann 

bíl sem hann hafði pantað, þá tilkynnir starfsmaður honum að þessi stærð af bíl hafi yfirbókast 

og að enginn bíll í þeim flokki sé laus. Við það verður viðskiptavinur væntanlega ekki sáttur 

en þá býðst starfsmaður til að leigja viðskiptavininum enn betri bíl án þess að hann greiði 

aukalega. Með þessu hefur höfundur vonir um að auka ánægju viðskiptavinar enn frekar en 

þessa aðferð er aðeins hægt að nota ef nægir bílar eru lausir á rólegum tíma árs.  
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Raunhæft 

Skýrsluhöfundur telur fullkomlega raunhæft að innleiða framúrskarandi þjónustu hjá 

fyrirtækinu. Ef starfsmenn fá viðeigandi þjálfun og leyfisveitingu til að leysa ágreiningsmál 

telur höfundur ekki vafamál að markmiðið náist.  

Tímasett 

Í lok hvers rekstrarárs verða niðurstöður þjónustukannana teknar saman og kynntar fyrir 

starfsmönnum. Ef ánægja viðskiptavina er yfir 90% þá fá allir starfsmenn í framlínu 

fyrirtækisins tvo frídaga á fullum launum.  

Markaðssetning 

Kynningarblandan (e. marketing mix) 

Jerome McCarthy hannaði kynningarblöndu sem kallast á íslensku „fjögur pé“ eða 4-p‘s. 

Þessi kynningarblanda miðast við að samræma eiginleika vörunnar, verð, dreifingu og 

kynningarstarf (e. product, price, place, promotion). Þetta eru mikilvægir þættir þegar hugað 

er að því að koma með nýja vöru á markaðinn (Branded, P. 2016). Kynningarblandan er 

ákveðið tól sem notað er til að framkalla viðbrögð hjá markhópnum og stendur fyrir allar þær 

aðgerðir sem fyrirtæki geta nýtt sér til að hafa áhrif á eftirspurn neytenda (Kotler & Keller, 

2009). 

Varan 

Bílaleigan hefur uppá að bjóða bíla til útleigu. Bílunum er skipt upp í vöruflokka A, B, C, D 

eftir stærð og eiginleikum bílanna. Bílaleigan byrjar með Kia Picanto, Kia Cee‘d, Dacia 

Duster og Renault Kangoo Maxi. Ekki er áformað að auka vöruframboðið sem stendur en það 

gæti breyst ef eftirspurn eykst og fjárhagur leyfir. Bílaleigan hefur þá gæðastefnu að bjóða 

uppá nýlega bíla sem eru í góðu almennu ástandi.  

Verðstefna 

Verðin á bílaleigumarkaðnum á Íslandi skiptast í þrennt. Í fyrsta lagi eru það stóru 

bílaleigusamsteypurnar á borð við Europcar, Herz og Avis sem halda uppi háum verðum og 

gæðum sökum sterkrar stöðu þeirra víða um heim. Í öðru lagi eru það íslensku bílaleigurnar á 

borð við Blue carrental, Procar, Reykjavík carrental og Geysir carrental sem bjóða uppá mikil 
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gæði eins og stóru bílaleigukeðjurnar en á mun lægra verði. Í þriðja lagi eru það íslensku 

bílaleigurnar sem bjóða uppá gamla bílaleigubíla á lágu verði en með litlum gæðum.  

Bílaleigan í þessari viðskiptaáætlun gerir út á að bjóða alltaf uppá lægra verð en Blue, Procar, 

Reykjavík og Geysir en heldur samt uppi gæðum með nýlegum bílum til útleigu. Verðstefna 

fyrirtækisins er því að vera leiðandi á markaðnum með lág verð þrátt fyrir nýlega bíla í 

vöruframboði. Vissulega eru til bílaleigur sem hafa 5-10 ára gamla bíla í vöruframboði sínu 

og bjóða í staðinn uppá enn lægra útleiguverð en bílaleigan kýs að miða sig ekki við þá heldur 

þar sem um nýlega bíla er að ræða.  

Enginn afsláttur er gefinn af leiguverði þar sem útleiguverði er haldið í lágmarki. Ef 

viðskiptavinur hefur áhuga á að leigja enn ódýrari bíl þá getur hann leigt sér bíl úr 

vöruframboði B-vörunnar gegn enn lægra gjaldi.  

Dreifing 

Bílarnir verða leigðir út með tvennum hætti. Annarsvegar í gegnum heimasíðu bílaleigunnar 

þar sem viðskiptavinir geta bókað bíl fram í tímann og greitt fyrir leiguna í gegnum 

greiðslugátt. Hinsvegar verður hægt að bóka bílana í gegnum hinar ýmsu bókunarsíður, bæði 

frá þar tilgerðum bókunarsíðum eins og booking.com og dohop.com en einnig í gegnum 

bókunarsíður flugfélaga á borð við WOW air og Icelandair.  

Kynning 

Þar sem meirihluti viðskiptavina býr ekki á landinu þá mun fyrirtækið ekki auglýsa í 

hefðbundnum miðlum eins og ljósvakamiðlum eða dagblöðum. Höfundur ætlar sér ekki að 

eyða miklum fjármunum í markaðskostnað fyrir utan gerð heimasíðunnar. Ástæðan er sú að 

bókunarsíður eru orðnar mjög vinsælar í dag og ferðamenn geta auðveldlega borið saman 

hagstæðustu verðin í gegnum leitarvélar þeirra. Það er þó ekki ókeypis þjónusta en gegn 15-

20% bókunargjaldi þá getur bílaleigan tekið við bókunum í gegnum bókunarsíðurnar. Þrátt 

fyrir að um hátt hlutfall af leiguverði sé að ræða, þá getur líka verið kostnaðarsamt að fara í 

markaðsherferðir á leitarvélum og samfélagsmiðlum. Heimasíða fyrirtækisins verður hönnuð 

með leitarvélabestun í huga og bindur höfundur þannig vonir um að það muni ýta undir 

bókanir í gegnum heimasíðu fyrirtækisins svo fyrirtækið losni undan bókunargjöldum að 

hluta. Skýrsluhöfundur gerir ráð fyrir að um 80% bókana komi í gegnum bókunarsíður og 

20% í gegnum heimasíðuna. Fyrirtækið mun ekki keyra á neinum söluhvötum í upphafi en 
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það gæti vel hugsast að bjóða þeim viðskiptavinum sem bóka beint í gegnum heimasíðu 

bílaleigunnar að fá 5% afslátt af leiguverði, þar sem fyrirtækið losnar undar bókunargjaldi 

sem hefði annars orðið hjá bókunarsíðum. Það mun koma í ljós þegar fyrirtækið er komið í 

rekstur og fær betri mynd af því hvaðan bókanirnar koma inn.  

Hugmyndin um B-vöru 
Samkvæmt reynslu höfundar við sín fyrri störf þá er mjög algengt að bílaleigur á Íslandi 

endurnýi bílana sína eftir um 1–1,5 ár þegar bílarnir hafa náð um 50–70 þ. km akstri. 

Höfundur telur að það sé gert svo bílaleigurnar geti selt bílana á notuðum markaði sem næst 

innkaupsverði bílanna en innkaupsverðin hingað til hafa verið með niðurfellingu vörugjalda 

og ríflegum afslætti frá bílaumboðunum vegna magninnkaupa. Nú um áramót 2017/2018 

stendur til að afnema þessa niðurfellingu sem bílaleigurnar hafa notið og því munu 

bílaleigurnar borga sambærilegt vörugjald og greitt er af fólksbílum almennt (Morgunblaðið, 

2017). 

B-varan kynnt 
Hugmyndin að B-vörunni byggist að mestu leyti á því að tryggja örugga endursölu á bílum 

bílaleigunnar ásamt því að geta boðið uppá hagstæðara verð þegar bíllinn hefur náð vissum 

kílómetrafjölda. Gert er ráð fyrir því að bílarnir hafa náð 75.000 km akstri eftir fyrsta 

útleiguár. Að því loknu verða þeir leigðir út á hagstæðara verði sem „B-vara“ þar til þeir hafa 

náð 150.000 km akstri en þá fara þeir í sölu á almennum markaði eftir tveggja ára notkun. 

Takmörkuð þjónusta er í boði ef „B-vara“ er leigð út. Viðskiptavinur þarf m.a. sjálfur að sjá 

um þrif bílsins áður en hann skilar honum. Ef hann kýs að gera það ekki þá bætist við sérstakt 

þrifagjald. Þá þarf viðskiptavinur sjálfur að koma sér á skrifstofu fyrirtækisins til þess að fá 

bílinn afhentan en ekki verður nein önnur afhendingarþjónusta í boði, nema gegn sérstöku 

afhendingargjaldi ef viðskipavinur vill t.d. fá bílinn afhentan á Keflavíkurflugvelli. Á móti 

kemur þá leigist bíllinn út á 25% lægra verði en bílarnir sem eru keyrðir frá 0-75 þ. km. Þetta 

er gert til þess að auka útleigunýtingu og uppfylla þarfir markhópsins sem leitar að sem lægsta 

leiguverði. 

Mikil samkeppni ríkir á notuðum markaði á notuðum bílaleigubílum sem hægir mjög á 

endursöluferlinu. Samkvæmt Árbók bílgreina sem kom út árið 2017 kemur fram að 

heildarfjöldi skráðra ökutækja á Íslandi var 344.664 í árslok 2016 (Bílgreinasambandið, 

2017). Þannig voru fleiri en eitt ökutæki skráð á hvern íbúa að meðaltali það árið. Af því má 
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dæma að það séu alltof margir bílar í landinu m.v. höfðatölu, sem er líklega tilkomið vegna 

stóraukinnar sölu á bílaleigubílum til að uppfylla þarfir ferðamanna sem heimsækja Ísland. 

Óformleg verðkönnun 
Það getur verið kostnaðarsamt ef bíll selst ekki hratt og örugglega. Í fyrsta lagi þá er 

fórnarkostnaður falinn í því að geyma bíl á bílasölu þegar hann gæti verið í útleigu. Í öðru lagi 

fer illa með bíla að standa svo dögum skiptir á bílasölu og gæti þurft að fara út í 

kostnaðarsamar viðgerðir á bremsum og rafgeymi bílsins ef kyrrstöðutími verður of langur.  

Ef markaður notaðra bíla er skoðaður inni á bílasöluvefnum bilasolur.is, má sjá vítt og breitt 

úrval nýlegra bíla til sölu.  

Ef leitarskilyrðin Kia Picanto árgerð 2015-2015 eru sett inn má sjá meðalverð um 1,2 

milljónir og meðalakstur um 50-60 þ. km. 

Ef leitarskilyrðin Kia Ceed „skutbíll“ árgerð 2015-2015 eru sett inn má sjá að algengt verð er 

í kringum 1,8-2,2 milljónir og algengur akstur er í kringum 70 þ. km. 

Ef leitarskilyrðin Dacia Duster „fjórhjóladrifinn“ árgerð 2015-2015 eru sett inn má sjá 

meðalverð um 2 milljónir og algengur akstur er í kringum 65-80 þ. km. 

Ef leitarskilyrðin Renault Kangoo MAXI „sendibíll“ eru sett inn árgerð 2015-2016 má sjá 

eina leitarniðurstöðu en sá bíll kostar 2,1 milljón ekinn 80 þ. km.  

Engar niðurstöður fengust hinsvegar ef leitað var eftir ofangreindum bílum á undir milljón 

krónur. 

Endursala 
Þetta algenga verðbil fyrir tveggja ára gamla bíla (2 milljónir og yfir) er vissulega há upphæð 

og framboðið er mikið. Að mati höfundar þá vill fólk í bílahugleiðingum fá sem mest fyrir 

peningana. Hinsvegar eins og áður hefur komið fram þá er ekkert framboð á tveggja ára 

gömlum bílum sem kosta undir 1 milljón kr. Þrátt fyrir að bílarnir séu keyrðir vel yfir 

meðallagi þá er verðið hagstætt sem gerir kaupin auðveldari. Það er að mati höfundar mun 

betra að kaupa tveggja ára gamlan bíl sem er ekinn 150.000 km heldur en 10 ára gamlan bíl 

með sama akstur. Mikil þróun hefur átt sér stað á þessum árum ef horft er í hönnun, eyðslu og 

öryggi. Einnig eru fjármögnunarleiðir mun auðveldari á tveggja ára bílum heldur en þeim 10 

ára gömlu sem dæmi. Samkvæmt heimasíðu Ergo fjármögnunar má bíllinn ekki vera eldri en 

10 ára ef þeir eiga að fjármagna kaupin. Hinsvegar er lánstími aðeins 1 ár á móti 6 árum á 
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þeim tveggja ára gamla sem skilar sér í miklum mun á mánaðarlegum afborgunum (Ergo 

fjármögnun, e.d.). 

Að verðmeta bíla er stór hluti af daglegum störfum höfundar fyrir bílaumboðið en höfundur 

sér um innkaup og verðmat fyrir söludeildir umboðsins. Til að reikna gróflega út ásett verð 

bílsins eftir útleigutíma er góð regla að miða við 1% á mánuði í línulegri afskrift útfrá nývirði 

bílsins sem finna má í þeim verðlista sem er í gildi. Að því loknu þarf að reikna akstursvægi 

bílsins en 150.000 km. á tveimur árum er talsvert umfram meðalakstur sem höfundur miðar 

við að sé 18.500 km á ári. Hver umframekinn kílómeter hefur 8 kr. vægi á smábílum en 10 kr. 

virði á fólksbílum, jeppum og atvinnubílum. 

Ef við tökum sem dæmi verðmat á Dacia Duster fæst 3.450.000–24% = 2.622.000 kr. (m.v. 

eðlilegan akstur). Svo þarf að draga frá umframakstur sem í þessu tilfelli er 113.000 km (m.v. 

18.500 km meðalakstur). Það gefur akstursvægi uppá 1.130.000 kr. Ef 2.622.000 kr. eru 

dregnar frá 1.130.000 kr. fæst 1.492.000 kr. sem er þá ásetta verð bílsins eftir útleigutíma. Að 

lokum tíðkast að gefinn sé staðgreiðsluafsláttur af bílnum ef til sölu kemur en hann er misjafn 

eftir eftirspurn eintaksins og almennu ástandi. 
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Hér má sjá sömu reikningsaðferð fyrir allar bíltegundir í vöruframboði bílaleigunnar: 

 

Tafla 1: Ásett verð eftir útleigutíma 

Að þessu loknu myndar höfundur sér skoðun á hvaða ásetta verð er líklegast til að selja bílinn 

hratt og örugglega en ofangreindir útreikningar eru ekki endanlegir og aðeins til viðmiðunar. Í 

verðkönnuninni sem höfundur framkvæmdi í þessum kafla kom fram að meðalverð á markaði 

eru talsvert hærri en ofangreindir útreikningar. Hinsvegar er aksturinn á þeim bílum lægri sem 

heldur verðgildinu uppi. Til að vekja athygli á bílunum þarf verðmiðinn að vera heillandi. Því 

hefur höfundur reiknað með að selja Kia Cee‘d Sportswagon og Renault Kangoo MAXI á 

990.000 kr., Kia Picanto LX á 690.000 kr. og Dacia Duster á 1.290.000 kr. Þetta eru tölur sem 

er erfitt að finna á sambærilegum árgerðum á markaði og að mati höfundar duga þær til að 

selja bílana hratt og vel á harðnandi markaði notaðra bíla í kjölfar vaxandi offramboðs. Þá er 

rétt að taka fram að í rekstraráætluninni eru söluverðin reiknuð án virðisaukaskatts þar sem 
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bílarnir eru innskattaðir. Reiknað verður útfrá þessari nálgun í endursöluhluta 

rekstraráætluninnar. 

Verðlagning samkeppnisaðila og bílaleigunnar 
Bílaleigan hefur ákveðið að verðleggja sig með hóflegu útleiguverði. Meðfylgjandi má sjá 

viðmið við útleiguverð fyrir 7 daga útleigu hjá helstu samkeppnisaðilum. Þetta 

viðskiptamódel miðast við hóflega verðlagningu en höfundur hefur væntingar um að 

útleigunýting aukist með hverju rekstrarárinu sökum hóflegrar verðlagningar samanborið við 

helstu samkeppnisaðila.  

Verðlagning A-vara (bílar eknir undir 75.000 kílómetrum) 

 

Tafla 2: Verðlagning A-vara high season 

 

Tafla 3: Verðlagning A-vara low season 
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Verðlagning B-vara (bílar eknir 75.000–150.000 kílómetra) 
 

 

Tafla 4: Verðlagning B-vara high season 

 

Tafla 5: Verðlagning B-vara low season 
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Rekstraráætlun  

 

Tekjustreymi A-vöru 
Í tekjuáætlun er gert ráð fyrir að hver bíll sé leigður út í eina viku í senn. Í viðtali 

Landsbankans við Steingrím Birgisson, forstjóra Haldar, kemur fram að meðal útleigutími sé 

nú um 6-8 dagar en var áður um 8-10 dagar (Steingrímur Birgisson, 2017). 

Forsendur fjölda bíla í hverjum stærðarflokki: 

Fjöldi bíla   

25 Flokkur A 

15 Flokkur B 

40 Flokkur C 

20 Flokkur D 

100 Heildarfjöldi 
Tafla 6: Forsendur bílafjölda í hverjum stærðarflokki 

Tekjustreymi A-vöru ár 1 
Frá janúar til apríl og september til desember gerir höfundur ráð fyrir „low season“ tímabili. 

Nýting er hóflega áætluð eða 20%. 

Frá maí til ágúst gerir höfundur hinsvegar ráð fyrir „high season“ tímabili. Þá er nýting áætluð 

80%. Allar breytingar á nýtingu hafa mikil áhrif á tekjustreymið en höfundur vill frekar hafa 

varann á og gæta þess að áætla ekki of háa nýtingu til að byrja með. Það verður svo að koma í 

ljós í tímans rás hvernig útleigunýtingin dreifist nákvæmlega yfir mánuði ársins.  

Janúar – apríl (low season) m.v. 20% nýtingu 

 

Tafla 7: Tekjur janúar – apríl (low season) 
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Maí – ágúst (high season) m.v. 80% nýtingu 

 

Tafla 8: Tekjur maí – ágúst high season 

 

September – desember (low season) m.v. 20% nýtingu 

 

Tafla 9: Tekjur september – desember low season 

 

Heildartekjur 1. árs A-vara 
Heildartekjur vegna útleigu bíla fyrsta árs á meðan bílarnir eru keyrðir undir 75.000 

kílómetrum eru 135.648.000 kr. m/vsk m.v. ofangreint tekjustreymi.  

Tekjur high season         105.472.000 kr.  

Tekjur low season            30.176.000 kr.  

Heildartekjur af leigu m/vsk        135.648.000 kr.  

Heildartekjur af leigu án vsk 109.393.548 kr. 
Tafla 10: Heildartekjur 1.árs A-vara 

 

Tekjustreymi B-vöru ár 2 
Í tekjustreymi B-vöru er farið eftir sömu forsendum og í tekjustreymi fyrsta árs. Janúar – apríl 

og september – desember eru „low season“ mánuðir. Maí – ágúst eru „high season“ mánuðir. 

Það sem hefur hinsvegar breyst er nýtingin. Á „low season“ mánuðum áætlar höfundur 25% 

nýtingu. Á „high season“ mánuðum er 90% nýting áætluð. Ástæða aukinnar nýtingar er að 

útleiguverð er 25% lægra heldur en áður, þar sem um B-vöru er að ræða. Sökum þess að 
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markhópur bílaleigunnar sækist eftir lágu útleiguverði telur höfundur að nýting muni aukast 

lítillega. 

Janúar – apríl (low season) 

 

Tafla 11: Tekjur B-vara janúar – apríl low season 

Maí – ágúst (high season) 

 

Tafla 12: Tekjur B-vara maí – ágúst high season 

September – desember (low season) 

 

Tafla 13: Tekjur B-vara september – desember low season 
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Heildartekjur 2. árs B-vara 
Heildartekjur annars árs eru 117.282.000 kr. m/vsk. Alls munar 18.366.000 kr. á tekjum 1. árs 

(A-vara) og tekjum 2. árs (B-vara). Þrátt fyrir að útleiguverð sé 25% lægra þá munar ekki 

nema 15,7% á tekjum milli ára. Ástæðan er sú að höfundur hefur áætlað ögn hærri nýtingu á 

B-vöruna (5% aukning á „low season“ og 10% aukning á „high season“). 

 

Tafla 14: Heildartekjur 2. árs B-vara 

 

Útleiga aukahluta 1. árs 
Til að reikna út tekjur aukahluta þarf að finna út fjölda leigðra daga m.v. ákveðna nýtingu: 

Fjöldi útleigudaga 1. ár     

Nýting 20% 80% Samtals 

Dagar 242 123   

Dagar leigðir 48 98 147 

        

Tafla 15: Fjöldi útleigudaga 1. árs 

Fjöldi útleigudaga 1. árs eru sem hér segir 147 dagar m.v. 20% nýtingu á „low season“ og 80 

nýtingu á „high season“. 

Bílaleigan býður uppá leiðsögutæki, barnabílstól og farangursbox á toppinn sem 

viðskiptavinir geta leigt aukalega ef þörf krefur. Aukahlutirnir leigjast út samkvæmt 

eftirfarandi verðskrá: 

Útleiga aukahluta Dagsverð Nýting 
GPS tæki  1.500 50% 
Barnabílstóll  600 10% 

Farangursbox 2.500 10% 
Tafla 16: Útleiga aukahluta dagsverð 

Höfundur áætlar að helmingur viðskiptavina leigi sér leiðsögutæki aukalega. Jafnframt er 

áætlað er að 10% viðskiptavina leigi barnabílstól og farangursbox. Tekjur vegna 

aukahlutaleigu er áætluð eins og hér segir: 
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Tafla 17: Heildartekjur aukahluta 1. árs 

 

Aukahlutaleiga 2. árs 
Þar sem höfundur hefur áætlað að útleigunýting bílaflotans sé meiri á öðru ári þá eru 

aukahlutatekjur 2. árs eftirfarandi: 

Leiðsögutæki 12.840.000 

Barnabílstóll 1.027.200 

Farangursbox 4.280.000 

Heildartekjur aukahluta 18.147.200 

 

Tafla 18: Heildartekjur aukahluta 2. árs 

Vátryggingasala 1. árs 
Einn mikilvægur þáttur í tekjuöflun bílaleigunnar er sala á vátryggingum. Höfundur leggur 

upp með að hafa allan bílaflotann í kaskó hjá sínu vátryggingafélagi. Í framhaldi af því geta 

viðskiptavinir keypt sérstakar tryggingar af bílaleigunni. Til nánari skýringa þá er 

viðskiptavinur í raun ekki að kaupa tryggingar beint af tryggingafélaginu heldur af 

bílaleigunni sjálfri og ábyrgist hún persónulega tjónin ef þau munu eiga sér stað. Eftirfarandi 

verðskrá gildir um tryggingar: 

Tryggingasala Nýting Dagsverð 

Vátrygging 

v/sjálfsábyrgðar 50% 1.490 

Dekkjatrygging 20% 490 

Trygging v/sandstorms 30% 1.590 

Trygging v/steinkasts 20% 490 

Tafla 19: Vátryggingasala 1. árs 

Í þessu samhengi gerir höfundur ráð fyrir því að 50% viðskiptavina kaupi sér kaskótryggingu 

á bifreiðina. Einnig er gert ráð fyrir því að 20% viðskiptavina kaupi tryggingu vegna 

hjólbarða, 30% vegna sandstorms og 20% vegna steinkasts. 

Að því gefnu eru tekjur af tryggingasölu eftirfarandi: 

Leiðsögutæki 11.010.000 

Barnabílstóll 880.800 

Farangursbox 3.670.000 

Heildartekjur aukahluta 15.560.800 
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 1. árs tekjur 

Vátrygging v/sjálfsábyrgð 10.936.600 

Dekkjatrygging 1.438.640 

Trygging v/sandstorms 7.002.360 

Trygging v/steinkasts 1.438.640 

 20.816.240 

Tafla 20: Heildartekjur vátryggingasölu 1.árs 

 

Vátryggingasala 2. árs 
Þar sem höfundur gerir ráð fyrir betri nýtingu bílaflotans á öðru ári eru tekjur eftirfarandi. 

Verðskrá helst óbreytt og sömu forsendur eru á hlutfalli viðskiptavina sem nýta sér 

þjónustuna. Tekur vegna tryggingasölu annars árs eru eftirfarandi: 

   
 

2. árs tekjur 

12.754.400 

1.677.760 

8.166.240 

1.677.760 

24.276.160 

 

Tafla 21: Heildartekjur vátryggingasölu 2. árs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vátrygging v/sjálfsábyrgð 

Dekkjatrygging 

Trygging v/sandstorms 

Trygging v/steinkasts 
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Samantekt útleigutekna 

Fyrsta ár 

  Flokkur A Flokkur B Flokkur C Flokkur D 

Janúar 398.000 418.800 1.436.800 1.518.400 

Febrúar 398.000 418.800 1.436.800 1.518.400 

Mars 398.000 418.800 1.436.800 1.518.400 

Apríl 398.000 418.800 1.436.800 1.518.400 

Maí 3.592.000 2.635.200 11.507.200 8.633.600 

Júní 3.592.000 2.635.200 11.507.200 8.633.600 

Júlí 3.592.000 2.635.200 11.507.200 8.633.600 

Ágúst 3.592.000 2.635.200 11.507.200 8.633.600 

September 398.000 418.800 1.436.800 1.518.400 

Október 398.000 418.800 1.436.800 1.518.400 

Nóvember 398.000 418.800 1.436.800 1.518.400 

Desember 398.000 418.800 1.436.800 1.518.400 

          

Heildartekjur 1. árs m/vsk        

135.648.000         

 

Tafla 22: Útleigutekjur 1. árs samantekt 

 

Annað ár 

  Flokkur A Flokkur B Flokkur C Flokkur D 

Janúar 373.125 392.625 1.347.000 1.423.500 

Febrúar 373.125 392.625 1.347.000 1.423.500 

Mars 373.125 392.625 1.347.000 1.423.500 

Apríl 373.125 392.625 1.347.000 1.423.500 

Maí 3.030.750 2.223.450 9.709.200 7.284.600 

Júní 3.030.750 2.223.450 9.709.200 7.284.600 

Júlí 3.030.750 2.223.450 9.709.200 7.284.600 

Ágúst 3.030.750 2.223.450 9.709.200 7.284.600 

September 373.125 392.625 1.347.000 1.423.500 

Október 373.125 392.625 1.347.000 1.423.500 

Nóvember 373.125 392.625 1.347.000 1.423.500 

Desember 373.125 392.625 1.347.000 1.423.500 

     

Heildartekjur 2. árs m/vsk     

117.282.000     

 

Tafla 23: Útleigutekjur 2. árs samantekt 
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Fjárhagsáætlun 

Stofnkostnaður 

Fjárfesting bílaflotans    

    

Bíltegund Afsláttur Fjöldi Innkaupsverð m/afsl. og innsköttun 

Kia Picanto LX 10% 25 36.122.975 

Kia Cee'd Sportswagon LX Kappa 10% 15 21.673.785 

Dacia Duster 12% 40 57.796.760 

Renault Kangoo MAXI 12% 20 28.898.380 

Samtals   100 144.491.900 

Tafla 24: Fjárfesting bílaflota 

Stofnkostnaður 
bílaleigunnar  
Upphafskostnaður  
Stofnun einkahlutafélags 130.500 

Hönnun vefsíðu 1.500.000 

Stofngjald fyrir hýsingu vefsíðu 10.000 

Framkvæmdavinna húsnæðis 1.400.000 

Lýsing 300.000 

Málningarvinna 150.000 

Samtals upphafskostnaður 3.490.500 

  

Búnaður  
Innrétting afgreiðslu 500.000 

Eftirlitsmyndavél afgreiðsla 150.000 

Eftirlitsmyndavélar útisvæði 350.000 

Húsgögn 1.200.000 

Sjóðsvél 180.000 

Kaffivél  200.000 

Prentarar 400.000 

Símtæki 250.000 

Camper breyting 10.000.000 

Bílafloti 144.491.900 

Leiðsögutæki 2.800.000 

Barnabílstólar 1.400.000 

Farangursbox 890.000 

Samtals búnaður 166.302.400 

  

Stofnkostnaður samtals án vsk.   

 169.792.900 

Tafla 25: Stofnkostnaður bílaleigunnar 
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Stofnkostnaði er skipt í tvennt. Annarsvegar sá kostnaður sem felst í stofnun og uppsetningu 

fyrirtækisins og hinsvegar sá kostnaður sem er eignafærður. Í því felst að afskrifa eignir 

fyrirtækisins með árunum.  

Þyngst vegur fjárfesting bílaflotans eða 144,5 milljónir króna. Sú upphæð miðast við að 

bílaumboðin gefi tiltekinn afslátt af bílunum vegna magnkaupa ásamt innsköttun 

virðisaukaskatts. Næst þyngst vegur camper breyting á Renault Kangoo MAXI  þar sem 

sérsmíðaðri innréttingu er komið fyrir í bílnum svo hægt sé að sofa í honum. Þessar 

innréttingar eru þannig gerðar að það er hægt að fjarlægja þær úr bílunum við endursölu og 

koma fyrir í nýjum bílum. Svo er hönnun heimasíðunnar en höfundur ætlar ekki að kaupa 

tilbúna heimasíðu heldur að láta hanna hana frá grunni m.t.t. leitarvélabestunar.  

Innréttingar húsnæðis, málningarvinna og lýsing miðast við 100 fermetra skrifstofuhúsnæði. 

Skrifstofubúnaður miðast við fjóra starfsmenn. 

Kostnaðaráætlun 
Í kostnaðaráætlun vega bókunargjöld mest. Þar sem höfundur hefur ákveðið að leigja bílana í 

gegnum heimasíðu sína og bókunarfyrirtæki þá er hinsvegar markaðskostnaður í algjöru 

lágmarki. Forsendur miðast við að 80% af útleigu komi í gegnum bókunarsíður og 20% í 

gegnum heimasíðu bílaleigunnar. 

Einnig vega ábyrgðartryggingar og kaskótryggingar bílaflotans þungt. Höfundur áætlar að 

70% bílaflotans sé tekinn af númerum á „low season“ tímabilunum til að lágmarka 

tryggingakostnað. Allir bílar verða hinsvegar á númerum á „high season“ tímabilinu. 
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Kostnaðaráætlun 1. árs 

 

Tafla 26: Kostnaðaráætlun bílaleigunnar 1.jan – 31.des 2018 

Jan
Feb

M
ar

Apr
M

aí
Jún

Júl
Ágú

Sep
Okt

Nóv
Des

Áætlaður kostnaður

Ábyrgðartrygging bílaflota
750.000

750.000
750.000

750.000
2.500.000

2.500.000
2.500.000

2.500.000
750.000

750.000
750.000

750.000

Kaskótrygging bílaflota
500.000

500.000
500.000

500.000
1.666.667

1.666.667
1.666.667

1.666.667
500.000

500.000
500.000

500.000

Smurþjónusta
930.000

930.000
930.000

930.000

Dekkjakostnaður
2.465.000

2.465.000

Afhendingarkostnaður
259.286

259.286
259.286

259.286
1.054.286

1.054.286
1.054.286

1.054.286
259.286

259.286
259.286

259.286

Húsaleiga
300.000

300.000
300.000

300.000
300.000

300.000
300.000

300.000
300.000

300.000
300.000

300.000

Laun og launtengd gjöld
1.950.000

1.950.000
1.950.000

1.950.000
1.950.000

1.950.000
1.950.000

1.950.000
1.950.000

1.950.000
1.950.000

1.950.000

Posaleiga
10.000

10.000
10.000

10.000
10.000

10.000
10.000

10.000
10.000

10.000
10.000

10.000

Símreikningur
100.000

100.000
100.000

100.000
100.000

100.000
100.000

100.000
100.000

100.000
100.000

100.000

Lén á vefsíðu
3.000

3.000
3.000

3.000
3.000

3.000
3.000

3.000
3.000

3.000
3.000

3.000

Hýsing vefsíðu
10.000

10.000
10.000

10.000
10.000

10.000
10.000

10.000
10.000

10.000
10.000

10.000

Internettenging
35.000

35.000
35.000

35.000
35.000

35.000
35.000

35.000
35.000

35.000
35.000

35.000

Bókunargjöld
754.400

754.400
754.400

754.400
5.273.600

5.273.600
5.273.600

5.273.600
754.400

754.400
754.400

754.400

Hugbúnaðarleiga
30.000

30.000
30.000

30.000
30.000

30.000
30.000

30.000
30.000

30.000
30.000

30.000

Annar kostnaður
150.000

150.000
150.000

150.000
150.000

150.000
150.000

150.000
150.000

150.000
150.000

150.000

Heildarkostnaður
3.912.650

4.662.650
3.912.650

5.900.553
11.300.445

10.550.445
10.550.445

11.300.445
3.912.650

5.900.553
4.662.650

3.912.650

Kostnaðaráætlun bílaleigunnar frá1.janúar 2018 -31.desem
ber 2018
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Kostnaðaráætlun 2. árs 
 

 

 

Tafla 27: Kostnaðaráætlun bílaleigunnar 1. jan – 31. des 2019 
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Í kostnaðaráætluninni eru nokkrir þættir sem vega mjög þungt. Í fyrsta lagi er það sölutap á 

bílaflotanum, alls 61.024.158 kr., sem á sér stað við endursölu bílaflotans. Í þessum 

rekstrarreikningi er tapinu skipt í afskriftir og óreglulega liði. Það er gert svo bílaleigan greiði 

minni skatta. Óreglulegir liðir tákna í þessu tilfelli mismun sölutaps og afskrifta. Í öðru lagi þá 

vega bókunargjöldin mjög þungt en á móti kemur að það er enginn markaðskostnaður. Í þriðja 

lagi er ábyrgðar- og kaskótrygging bílaflotans mjög kostnaðarsöm en til að lágmarka þann 

kostnað er hluti bílaflotans tekinn af númerum á „low season“ tímabili. Í fjórða lagi eru laun- 

og launatengd gjöld stór útgjaldaliður. 
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Rekstrarreikningur 
Rekstrareikningur fyrir 1. og 2. ár er sem hér segir: 

 

 

      

     

Rekstrartekjur   1.ár   2.ár 

     
Útleigutekjur bíla  109.393.548  94.582.258 

Útleigutekjur aukahluta  15.560.800  18.147.200 

Tryggingasala  20.816.240  24.276.160 

Heildartekjur   145.770.588   137.005.618 

     

Rekstrargjöld         

     

Iðgjöld tryggingafélags  16.000.000  16.000.000 

Kaskótrygging  10.666.667  10.666.667 

Viðhaldskostnaður bílaflota  8.650.000  8.650.000 

Laun og launatengd gjöld  23.400.000  23.400.000 

Leiga húsnæðis  3.600.000  3.600.000 

Skrifstofukostnaður  2.100.000  2.100.000 

Rekstur heimasíðu  156.000  156.000 

Bókunargjöld  27.129.600  23.456.400 

Afhendingarkostnaður  6.291.429  7.337.143 

Annar kostnaður  1.800.000  1.800.000 

Heildarkostnaður   99.793.695   97.166.210 

     

Hagnaður fyrir fjármagnsliði, afskriftir og skatta   45.976.893   39.839.409 

     

Afskriftir  17.339.028  17.339.028 

Fjármagnsgjöld  4.121.631  4.121.631 

     

Hagnaður fyrir óreglulega liði   24.516.234   18.378.749 

Sölutap á bílaflota    26.346.102 

     

Hagnaður fyrir skatt   24.516.234   -7.967.353 

     

Skattur 20%  4.903.247  0 

     

Hagnaður eftir skatt   19.612.987   -7.967.353 

 

Tafla 28: Rekstrarreikningur 2018-2019 

Rekstrarreikningur bílaleigunnar 2018 - 2019 
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Augljóslega er um afar kostnaðarsaman rekstur að ræða eða 99,79 milljónir kr. á fyrsta ári og 

97,17 milljónir á öðru ári í rekstrargjöld. Afskriftir bílaflota eru 34,68 milljónir kr. Hér að 

ofan eru fjármagnsgjöld meðtalin en höfundur hefur sett upp tvo kosti í efnahagsreikningi. Í 

fyrsta lagi ef 70% af kaupverði bílaflotans er fjármagnaður og í öðru lagi ef hann er 

staðgreiddur. Ef seinni kosturinn er valinn þá losnar fyrirtækið undan fjármagnsgjöldum, alls 

8,24 milljónir kr., sem koma til hækkunar á hagnaði.  

Hagnaður fyrir fjármagnsliði, afskriftir, skatta og óreglulega liði er 45,98 milljónir kr. á 1. ári 

og 39,84 á 2. ári. Hreinn hagnaður er 19,6 milljónir kr. á 1. ári en tap uppá 7,97 milljónir kr. á 

öðru ári. Það kemur til vegna þess að á 2. ári kemur sölutap bílaflotans inn.  
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Efnahagsreikningur 
Í efnahagsreikningi hefur höfundur sett upp tvær tillögur. Þá skiptir máli hversu mikið af 

utanaðkomandi fjármagni fæst í verkefnið frá fjárfestum. Til að setja upp sem skýrasta mynd 

þá miðast tillaga 1 við að bílaflotinn sé fjármagnaður með bílaláni og í tillögu 2 er bílaflotinn 

staðgreiddur ef öflugir fjárfestar fást til að koma að verkefninu. 

 

 

   

  

Eignir  

Fastafjármunir  

Bifreiðar 144.491.900 

Aukahlutir 15.090.000 

Skrifstofubúnaður 3.230.000 

Samtals eignir 162.811.900 

  

Skuldir  
Langtímaskuldir  
Flotafjármögnun 101.144.330 

Afborganir 2. árs 18.449.358 

  

Skammtímaskuldir  
Afborganir 1. árs 27.346.898 

  

Eigið fé  
Hlutafé 61.667.570 

  

Samtals skuldir + eigið fé 162.811.900 

 

Tafla 29: Stofnefnahagsreikningur tillaga 1 

 

 

 

 

Stofnefnahagsreikningur tillaga 1 
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Eignir  

Fastafjármunir  

Bifreiðar 144.491.900 

Aukahlutir 15.090.000 

Skrifstofubúnaður 3.230.000 

Samtals eignir 162.811.900 

  

Skuldir  

 Engar 

  

  

Eigið fé  
Hlutafé 162.811.900 

  

Samtals skuldir + eigið fé 162.811.900 

 

Tafla 30: Stofnefnahagsreikningur tillaga 2 

Skuldir og eigið fé er áætlað sem hér segir 162,8 milljónir kr. Hlutafé telst til eigin fjár 

fyrirtækis en eigið fé er mismunur á eignum og skuldum (Ágúst Einarsson, 2005). Farið sé 

eftir efnahagsreikningi 1 þá er fjárþörf til að hefja rekstur 61.667.570 kr í formi hlutafjárs. 

Farið sé eftir efnahagsreikningi 2 er fjárþörf 162.811.900 kr. í formi hlutafjárs. Þá reynir á 

hvort utanaðkomandi fjármagn frá fjárfestum fáist í verkefnið verði farið eftir 

efnahagsreikningi 2.  

Fjármögnun 
Fjármögnun fjárþarfar felst í því að útvega fjármagn til þess að mæta fjárþörf. Fjárþörf og 

fjármögnun hennar er mikilvæg vegna greiðsluhæfis fyrirtækis. Fjárþörf þarf að fjármagna. 

Meginleiðir við fjármögnun eru tvær talsins, þ.e. ytri fjármögnun og innri fjármögnun. Ytri 

fjármögnun skiptist í skammtímalán og langtímalán. Innri fjármögnun skiptist í fjármögnun 

með hlutafé og kyrrsettum hagnaði (Ágúst Einarsson, 2005). Ýmsar leiðir til ytri 

fjármögnunar standa til boða við fjárfestingu bílaflotans. Samkvæmt heimasíðu Lykils 

fjármögnunar stendur fyrirtækjum til boða að fá bílalán með 8,15% vöxtum. Þá reiknar 

höfundur með því að taka bílalán til 48 mánaða og yfirfæra svo bílalánin þegar bílaflotinn er 

Stofnefnahagsreikningur tillaga 2 
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endurnýjaður eða þá að greiða hann upp að fullu ef aðrir betri fjármögnunarkostir bjóðast á 

þeim tíma. Höfundur áætlar að lánshlutfall sé 70% af kaupverði bílaflotans og að afborganir 

1. árs séu 27,35 milljónir kr. en 18,45 milljónir kr. á öðru ári. Tekið skal fram að þær tölur eru 

áætlaðar út frá vaxtaprósentu bílalánanna en ekki er hægt að sjá greiðsluáætlun ef um 

fyrirtækjarekstur er að ræða samkvæmt heimasíðu Lykils. Þegar bílarnir eru seldir í lok árs er 

áætlað að eftirstöðvar lána séu um 55,35 milljónir króna af upphaflegum höfuðstól sem var 

101,14 milljónir króna. Mánaðarleg afborgun er 2,28 milljónir króna m.v. lánstíma uppá 48 

mánuði.  

Fýsileikaathugun 
Þegar fyrstu tveimur rekstrarárunum er lokið þá er áætlað að reksturinn skili 11.645.634 kr. í 

hreinan hagnað samkvæmt rekstrarreikningi. Í lok annars árs er gert ráð fyrir því að allir bílar 

séu seldir og nýir bílar keyptir fyrir þriðja rekstrarárið og hefst þá leikurinn á ný.  

Höfundur hefur ákveðið að gera núllpunktsgreiningu á sambandi milli tekna/kostnaðar og 

stærðar bílaflota.  

 

 

Mynd 5: Núllpunktsgreining 

Y-ás táknar ISK og X-ás táknar fjölda bílaflota hverju sinni. Eins og sjá má á línuritinu þá er 

tap á rekstri ef bílaflotinn væri 0-60 bílar. Eftir það myndast hinsvegar hagnaður út í hið 

óendanlega. Tekið skal fram að hagnaðurinn er fyrir fjármagnsliði, afskriftir og skatta. 
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Vissulega borgar sig ekki að stækka bílaflotann út í hið óendanlega þar sem á einhverjum 

tímapunkti minnkar eftirspurn ef bílaflotinn er of stór. 

Þetta gefur höfundi hugmynd um að því fleiri bíla sem bílaleigan á, því meiri verður 

hagnaðurinn. Ef vel gengur fyrstu tvö árin mun höfundur leggja til þá tillögu að stækka 

bílaflotann í skrefum.  

Frávikagreining 
 

 

     

    

Frávik -10% Raunstaða 1 og 2 ár 10% 

Útleigutekjur bíla:    

Tekjur m.v. breytta nýtingu 164.075.806 203.975.806 243.875.806 

Tekjur m.v. breytt verð 183.578.226 203.975.806 224.373.387 

Kostnaðarliðir:    

Laun 42.120.000 46.800.000 51.480.000 

Iðgjöld 48.000.000 53.333.333 58.666.667 

Bókunargjöld 45.527.400 50.586.000 55.644.600 

Tafla 31: Frávikagreining 

Með frávikagreiningu getur höfundur séð hvað gerist fyrir fimm stærstu tekju- og 

kostnaðarliðina ef staðan eykst um 10% eða dregst saman um 10%. Útleigunýting og 

verðlagning hefur mestu áhrif á tekjur fyrirtækisins. Þá eru laun, iðgjöld og bókunargjöld 

stærstu útgjaldaliðirnir. Þessar stærðir eru mjög viðkvæmar fyrir breytingum og hin minnstu 

frávik geta haft mjög góð eða slæm áhrif á reksturinn. 

Eins og sjá má þá eru rauntekjur af útleigustarfssemi fyrir fyrsta og annað ár samanlagt 

203,98 milljónir króna. Útleigunýting hefur langmestu áhrifin á tekjurnar samkvæmt 

greiningunni. Ef nýtingin minnkar um 10% þá dragast tekjurnar saman um 39,9 milljónir 

króna. Hinsvegar, ef nýtingin eykst um 10% þá aukast tekjurnar um 39,9 milljónir króna. Það 

er því gríðarlega mikilvægt fyrir fyrirtækið að hámarka nýtinguna og fylgjast vel með henni 

öllum stundum. Samkvæmt rekstrarreikningi þá má fyrirtækið ekki við því að verða af 39,9 

milljónum en þá verður tap á starfseminni um sem nemur 10,64 milljónum króna eftir 

fjármagnsliði, afskriftir og skatta ef horft er í fyrstu tvö rekstrarárin. Hinsvegar verður góður 

hagnaður af starfseminni ef nýtingin eykst um 10%. 

Frávikagreining 
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Verðlagningin hefur líka mikið að segja en samkeppni eykst og fyrirtækið neyðist til að lækka 

útleiguverð um 10%. Þá minnka tekjurnar um sem nemur 20,4 milljónum króna. Einnig 

aukast tekjurnar um sömu upphæð ef fyrirtækið getur leyft sér 10% hækkun án þess að tapa 

frá sér nýtingu.  

Ef launakostnaður breytist í báðar áttir um 10% þá hækka/lækka gjöldin sem nemur 4,7 

milljónum króna. Ef horft er í iðgjöld þá hækka/lækka gjöldin um 5,3 milljónir króna. Ef 

bókunargjöldin eru skoðuð með sama hætti þá hækka/lækka gjöldin um 5,0 milljónir króna.  

Eins og sjá má þá hækka/lækka þrír stærstu útgjaldaliðirnir um sambærilega upphæð í 

frávikagreiningunni og yrði sú breyting yfirstíganleg fyrir afkomu fyrirtækisins. Fyrirtækið 

má þó ekki við 10% lækkun á nýtingu eða útleiguverði. Höfundur telur sig þó stilla 

útleiguverðum og útleigunýtingu í hóf og eru samkvæmt því meiri líkur á hækkun frekar en 

lækkun.  

Framtíðarhorfur 
Ljóst er að mikil vaxtatækifæri eru í rekstri bílaleiga á Íslandi. Höfundur er bjartsýnn á að 

rekstrarformið þar sem bílaflotanum er skipt upp í A- og B-vöru eftir akstri bílanna skili 

honum aukinni útleigunýtingu. Ef fjöldi ferðamanna helst stöðugur eða jafnvel eykst með 

komandi árum sér höfundur ekkert því til fyrirstöðu að stækka bílaflotann til að auka hagnað 

eins og fram kemur í núllpunktsgreiningunni. Fyrirtækið mun vera á tánum varðandi fjölda 

ferðamanna sem hingað koma og aðlaga reksturinn eftir eftirspurn. Höfundur vonar að 

eitthvað í ytri áhrifunum eins og  eldgos verði ekki á komandi árum sem gæti haft áhrif á 

fjölda ferðamanna til landsins. Það er þó erfitt að spá fyrir um það en vissulega er það stór 

áhættuþáttur fyrir reksturinn þar sem starfsstöðvar þess eru á Íslandi sem er virkt eldfjallaland.  

Ef reksturinn fer fram úr öllum væntingum, sér höfundur fram á að bæta við starfsstöðvum á 

Keflavíkurflugvelli sjálfum. Það er gert til að auka þjónustustig fyrirtækisins við viðskiptavini 

og einnig til að lágmarka þann tíma sem fer í afhendingar. Jafnvel mætti skoða að opna 

starfsstöð á Akureyri en þangað koma margir ferðamenn með skemmtiferðaskipum og leigja 

sér bíl til skamms tíma.  
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Niðurstöður 
Tilgangur verkefnisins var að finna út hvaða möguleikar eru í rekstri bílaleigu sem byggir á 

ódýrum bílaflota og meira eknum bílum. 

Niðurstaðan er sú að þetta rekstrarfyrirkomulag gengur upp eftir þeim forsendum sem 

höfundur setti fram í þessari ritgerð.  

Það er ljóst að um afar kostnaðarsaman rekstur er að ræða þar sem bókunargjöld, laun, 

launatengd gjöld og iðgjöld tryggingafélaga spila stórt hlutverk. Ekki má gleyma rauntapi sem 

verður á milli kaup- og söluverðs bifreiða. Í rekstrarreikningi kemur fram að sölutap 

bílaflotans í lok 2. árs nemur 26,35 milljónum kr. Þá eru afskriftir bílaflotans 34,68 milljónir 

kr. og því er rauntap á kaup- og sölu bifreiða um 61 milljónir kr. Í ljós kom að heildarakstur 

bílaflotans hefur mikil áhrif á endursöluverð bílanna sem tekur toll af hagnaði bílaleigunnar. 

Á móti kemur þá verðleggur fyrirtækið bílana á eftirsóttum verðum á endursölumarkaði sem 

stuðlar að öruggri endursölu á ört harnandi markaði notaðra bíla sem höfundur hefur orðið 

vitni af við störf sín undanfarið. Auk þess eru bílarnir ódýrir í innkaupum svo rauntap jafnast 

á við tapið sem hefði orðið ef dýrustu útfærslurnar væru keyptar. 

Um afar arðbæran rekstur er að ræða ef horft er til þeirrar ávöxtunar sem fæst af 

heildarfjárfestingu bílaflotans fyrir utan gjöld, afskriftir og óreglulega liði. Það er vissulega 

jákvætt en í stóra samhenginu þá þarf bílaleiga af þessu tagi að vera rekin mjög vel til að hún 

skili fýsilegum hagnaði, þar sem útjgaldaliðirnir eru mjög háir og lítið má út af bregða. Eins 

og frávikagreiningin sýndi, þá þarf ekki að vera mikil breyting til að reksturinn snúist í tap.  

Rekstrarumhverfi bílaleigunnar er einnig varhugavert. Helsta forsenda rekstursins byggist á 

ferðamannastofninum sem er viðkvæmur fyrir ytra umhverfinu. Ef ríki og sveitafélög huga 

ekki að vegakerfinu og þeim náttúruauðlindum sem Ísland hefur upp á að bjóða þá er hætt við 

því að það dragi úr ferðamannaaðsókn til landsins sem hefði mjög skaðleg áhrif á reksturinn. 

Einnig er hætta á að eldgos verði sem gæti auðveldlega sett strik í reikninginn án fyrirvara en 

það færi eftir stærð og líftíma eldgossins. Þá spilar eiginfjárfhlutallið inní hvort bílaleigan lifi 

af niðursveiflur í ytra umhverfinu. 

Það er áhugavert að reksturinn skili samanlagt hagnaði strax eftir fyrstu tvö rekstrarárin m.v. 

gefnar forsendur. Eins og núllpunktsgreiningin sýndi þá eykst hagnaðurinn eftir því sem 

bílaflotinn stækkar sem helst í hendur við þá framtíðarsýn sem höfundur hefur fyrir 
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fyrirtækið. Ef fyrirtækið einbeitir sér að því að veita góða þjónustu þá vonast höfundur eftir 

því að útleigunýting verði jafnvel betri en sú sem hann áætlar í þessu verkefni. Það myndi 

hafa mjög góð áhrif á afkomu fyrirtækisins og þá yrði ekkert því til fyrirstöðu að stækka 

bílaflotann til að hámarka hagnað.  

Að mati höfundar þá er þetta rekstrarfyrirkomulag raunhæfur kostur. Bílaleiga sem þessi hefur 

góða möguleika til að vaxa og dafna ef rétt er haldið á spilunum. Til þess þarf að auka við 

bílaflotann þar sem 100 bíla bílafloti skilar að mati höfundar of litlum hagnaði þar sem lítil 

breyting í neikvæða átt á útleigunýtingu eða gjöldum getur snúið rekstrinum í tap. 

Lokaorð 
Þetta verkefni hefur reynst höfundi bæði lærdómsríkt og skemmtilegt. Áður en höfundur hóf 

skrif hélt hann að bílaleiga sem þessi væri mjög áreiðanlegur og arðbær rekstur. Afskriftir og 

rekstrargjöld voru mun hærri en höfundur hafði ímyndað sér. Þá kom á óvart að 100 bíla 

bílaleiga skuli ekki skila meiri hagnaði. Það má velta því fyrir sér hvort hægt sé að lágmarka 

rekstrargjöld sem höfundur telur að sé möguleiki ef rekstrarforminu yrði breytt. Helstu 

kostnaðarliðirnir eru iðgjöld, laun, endursölutap og bókunargjöld sem hafa mestu áhrifin á 

rekstrarafkomuna. Ef bókunargjöld yrðu lágmörkuð myndi það hafa í för með sér talsverðan 

markaðskostnað. Ef endursölutap yrði lágmarkað þyrfti að endurnýja bílana hraðar og eins og 

höfundur tók fram í verkefninu þá er hart í ári á notuðum markaði þessa stundina og mikið 

offramboð á nýlegum bílum. Laun og iðgjöld eru eitthvað sem er ekki hægt að komast hjá að 

greiða. 

Höfundur telur að markmið þessarar viðskiptaáætlunar hafi náðst vel með huglægu mati en 

skortur er á áreiðanlegum heimildum eins og hvað varðar raunverulega útleigunýtingu en 

erfitt er að áætla hana í upphafi og er hún ein helsta stoð fyrirtækisins. Einnig er erfitt að áætla 

endanleg tryggingagjöld fyrir fyrirtæki sem er ekki til þar sem tryggingafélögin gera 

mismunandi tilboð í tryggingar eftir eiginleikum bílaleigunnar og þarf að senda inn 

raunverulegar upplýsingar svo hægt sé að gera tilboð. Vandasamt reyndist að finna fríar 

upplýsingar varðandi lykiltölur samkeppnisaðila en það sem hélt höfundi gangandi var að 

rekstrarformið er byggt á hugmyndum höfundar og þeirri reynslu sem hann hefur öðlast við 

sín störf í bílgreininni. Það var því afar spennandi að sjá hvernig þessar hugmyndir kæmu út 

og gagnlegt fyrir höfund að skoða niðurstöður þessarar viðskiptaáætlunar. 
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Viðaukar 
 

Núllpunktsgreining 
 

 

Bílafloti 0 50 100 150 200 250 300 

Tekjur 0 141.388.103 282.776.206 424.164.310 565.552.413 706.940.516 848.328.619 

Kostnaður 7.512.000 149.597.929 196.959.905 244.321.881 291.683.857 339.045.833 386.407.810 

 

Við hverja 50 bíla aukningu verður 25% hækkun á breytilegum kostnaði. Í engum bílum er 

aðeins fastur kostnaður tekinn með inn í dæmið.  

Breytilegur kostnaður:      

Iðgjöld tryggingafélags  16.000.000  16.000.000  
Kaskótrygging  10.666.667  10.666.667  
Viðhaldskostnaður bílaflota  8.650.000  8.650.000  
Laun og launatengd gjöld  23.400.000  23.400.000  
Skrifstofukostnaður  2.100.000  2.100.000  
Bókunargjöld  27.129.600  23.456.400  
Afhendingarkostnaður  6.291.429  7.337.143  
Annar kostnaður  1.800.000  1.800.000  

  96.037.695  93.410.210 189.447.905 

      

      

Fastur kostnaður      

Rekstur heimasíðu  156.000  156.000  
Leiga húsnæðis  3.600.000  3.600.000  

  3.756.000  3.756.000 7.512.000 
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Bókunargjöld 

 

Iðgjöld og kaskótrygging 

 

Tryggingagjöld eru misjöfn eftir aldri og stærð bílaleiga ásamt því hvaða tryggingafélaga er 

leitað til eftir tilboðum. Erfitt er að áætla endanleg og rétt tryggingagjöld fyrir fyrirtæki sem er 

ekki til en samkvæmt samtali þann Valdemar Johnsen sem hefur í áratugi starfað í 

tryggingagreininni, þá eru ofangreindar tölur gott viðmið sem meðaltal iðgjalda sem bílaleigur 

af þessari stærðargráðu greiða í iðgjöld og kaskótryggingu (Valdemar Johnsen, 2017). 

Viðhaldskostnaður 

    Fjöldi bíla Olíuskipti (kr) Samtals 

     
Flokkur 
A  25 7.000 175.000 
Flokkur 
B  15 9.000 135.000 

Flokkur C  40 11.000 440.000 
Flokkur 
D  20 9.000 180.000 

    930.000 

Dekkjakostnaður 

    
Fjöldi 
bíla Dekkjagangur (kr) Samtals 

     
Flokkur 
A  25 20.000 500.000 

Flokkur B  15 23.000 345.000 

Flokkur C  40 28.000 1.120.000 
Flokkur 
D  20 25.000 500.000 

    2.465.000 
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Afhendingakostnaður 
 

Fjöldi útleigudaga     

Nýting 20% 80% Samtals  
Dagar 242 123   

Dagar leigðir 48 98 147  

     

Fjöldi útleigudaga     

Nýting 25% 90% Samtals  
Dagar 242 123   

Dagar leigðir 61 111 171  

     

Kostnaður pr.afhendingu 3.000 kr.   

     

Meðal útleigutími 7 dagar   

     

Fjöldi bíla 100    

     

Fjöldi afhendinga 1.árs 2.097    

Fjöldi afhendinga 2.árs 2.446    

     

Ár 1     

Afhendingarkostnaður low 259.286    

Afhendingarkostnaður high 1.054.286    

     

Ár 2     

Afhendingarkostnaður low 324.107    

Afhendingarkostnaður high 1.186.071    
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Tap á kaup/sölu bifreiða 
 

 

 

Frávikagreining 
 

Nýting 10% -10% 

Tekjur 1.ár 132.193.548 86.593.548 

Tekjur 2.ár 111.682.258 77.482.258 

   

Verð 10% -10% 

Tekjur 1.ár 120.332.903 98.454.194 

Tekjur 2.ar 104.040.484 85.124.032 
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