
 

 

VIÐSKIPTASVIÐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flutningur á starfsemi     

Iceland Spring ehf. 

Viðskiptaáætlun fyrir kaup á nýjum tækjabúnaði og flutning á 

starfsemi Iceland Spring í Víkurhvarf 1 Kópavaogi. 

 

 

 

Ritgerð til BS gráðu 

Nafn nemanda: Hinrik Stefánsson 

Leiðbeinandi: Jón Snorri Snorrason 

Haustönn – 2017 

 

 



 



 

 

Úrdráttur 

 

Viðskiptaáætlun þessi er unnin sem BS ritgerð við Viðskiptadeild Háskólans á Bifröst haustið 

2017. 

Viðfangsefni ritgerðarinnar er að fjalla um og leggja mat á hvort áætlaður fluningur á 

starfsemi Iceland Spring í Víkuhvarf 1, Kópavogi auk kaup á nýjum tækjabúnaði geti skilað 

hagnaði fyrir félagið eftir 10 ára starfsemi. 

Tekin voru viðtöl við rekstrarstjóra Iceland Spring og starfsmenn sem starfa við framleiðslu á 

vörum fyrirtækisins. Einnig var gerð greining á gögnum Iceland Spring sem segja til um 

tekjur og kostnað síðustu ára sem og áætlaðan rekstur. 

Gerð var markaðs- og samkeppnisgreining þar sem notast var meðal annars við SVÓT 

(SWOT) og PESTEL greiningar til þess að leggja mat á innri og ytri aðstæður og umhverfi. 

Lögð var fram markaðsáætlun fyrir áætlaða starfsemi Iceland Spring á nýjum stað. 

Gerð var sölu og tekjuáætlun þar sem sett var upp raunhæf spá auk svart- og bjartsýnisspá 

fyrir áætlaðan rekstur Iceland Spring. 

Einnig var lögð fram fjárhagsáætlun fyrir þá fjárfestingu sem Iceland Spring þarf að gera til 

þess að geta hafið starfsemi í Víkurhvarfi þar sem reiknað var núvirði og innri vextir 

fjárfestingarinnar út frá rekstraráætlun sem gerð var fyrir starfsemi Iceland Spring fyrstu árin í 

nýju húsnæði. 

Að lokum var framkvæmd núllpunktagreining þar sem bæði var tekið tillit til kostnaðar sem 

fylgir kaupleigu en einnig án kostnaðar þar sem einungis var gert ráð fyrir föstum og 

breytilegum kostnaði. 

Niðurstöður voru þær að til þess að áætlaður flutningur á starfsemi Iceland Spring í Víkuhvarf 

1, Kópavogi auk kaup á nýjum tækjabúnaði geti skilað hagnaði fyrir félagið eftir 10 ára 

starfsemi, þá þurfa þrjár forsendur að ganga upp. Söluáætlun sem lögð er fram í 

viðskiptaáætluninni þarf að ganga eftir, stjórnendur þurfa að vera reiðubúnir að takast á við 

ófyrirséðan kostnað fyrstu árin vegna viðkvæmrar stöðu á þeim tíma og að lokum þá þarf sú 

fjárfestingarleið sem farin verður til þess að fjármagna staðgreiðslukostnað við áætlaða 

framkvæmd að vera kostnaðar lítil.
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Þakkir 

 

Ég vill byrja á því að þakka leiðbeinanda mínum Jón Snorra Snorrasyni fyrir að aðstoða mig 

við vinnslu á þessari ritgerð og fyrir veita mér góð ráð og skilning á önninni. 

Einnig vill ég þakka Halldóri Björnssyni rekstrarstjóra Iceland Spring fyrir að gera mér kleift 

að vinna með þetta viðfangsefni og fyrir allann þann tíma sem hann gaf mér til þess að veita 

mér allar þær upplýsingar sem mér gæti vantað. 

Ég vill þakka fjölskyldu og vinum fyrir veita mér endalausan stuðning og hvatningu til þess 

að klára þessa ritgerð. 

Að lokum vill ég þakka Söru Ósk Nóadóttir fyrir að standa alltaf við bakið á  mér og gera allt 

sem í hennar valdi stæði til þess að gefa mér færi á að klára þessa ritgerð.
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1. Inngangur 

Markmið þessa verkefnis er að setja saman viðskiptaáætlun fyrir flutning á starfsemi Iceland 

Spring í annað húsnæði og leggja grunninn að áframhaldandi rekstri fyrirtækisins í því 

húsnæði. 

Iceland Spring ehf. var stofnað árið 1993 undir nafninu Thor Springs. Árið 2001 var 

fyrirtækið keypt af núverandi eigendum og var starfsemi félagsins færð í sama húsnæði og 

Ölgerðin Egill Skallagrímsson ehf. (hér eftir Ölgerðin), þar sem hún er staðsett enn þann dag í 

dag. Ölgerðin sem er einn af eigendum Iceland Spring tók við rekstri og starfsemi félagsins. 

Árið 2004 var nafni fyrirtækisins breytt í Iceland Spring og hófst þá vinna við að aðskilja 

rekstur félagsins frá störfum Ölgerðarinnar með ráðningu rekstrarstjóra. Síðan þá hefur 

Iceland Spring haldið áfram að skilja sig smátt og smátt frá Ölgerðinni og í dag hefur félagið 

umsjón með nánast öllum þáttum sem snúa að rekstri þess. Þó svo að Iceland Spring sé bæði 

eigandi framleiðsluvélanna sem notaðar eru og hafi ákvörðunarvald á öllu því sem snýr að 

sinni framleiðslu, þá eru það starfsmenn Ölgerðarinnar sem fara með umsjón og meðhöndlun 

á framleiðslu fyrirtækisins (Halldór Björnsson, rekstrarstjóri Iceland Spring, munnleg heimild, 

11. September 2017). 

Iceland Spring sérhæfir sig í átöppun og sölu á lindarvatni (spring water) í plastflöskum. 

Fyrirtækið setur á markað sitt eigið vörumerki sem ber sama nafn og félagið, hinsvegar fer 

stærsti hluti framleiðslunnar undir vörumerki annarra aðila. Þar sem erlendar stórverslanir 

kaupa sérmerktar vörur sem ætlaðar eru til sölu í verslunum þeirra. Iceland Spring greiðir 

Ölgerðinni þjónustugjald fyrir hverja framleidda flösku sem framleidd er af starfsmönnum 

Ölgerðarinnar. Þannig tekst Iceland Spring að lágmarka fasta-kostnað við starfsemi sína þar 

sem félagið þarf ekki að greiða fyrir húsnæði undir framleiðslu né laun fyrir þá starfsmenn 

sem þar myndu vinna. Núverandi rekstrarform Iceland Spring er lagt upp með þeim tilgangi 

að lágmarka fastakostnað og nýta sér að fullu þá aðstöðu sem fyrirtækið er í. Hinsvegar hefur 

þessi leið í för með sér að Iceland Spring hefur ekki fulla stjórn á starfsemi og vexti 

fyrirtækisins. Öll framleiðsla er háð því að Ölgerðin og starfsmenn hennar geti staðið undir 

þeim væntingum sem til hennar eru gerðar. Hvort sem um væri að ræða aukningu í sölu á 

vörum Iceland Spring eða breytingu á umbúðum vegna eftirspurnar viðskiptavina 

fyrirtækisins. Samstarfið hefur hingað til gengið vel og ekki hefur þótt nauðsynlegt að gera 

stórvægilegar breytingar á starfseminni þar til nú. Aukning síðustu ára á eftirspurn eftir vörum 

og þjónustu Iceland Spring hefur valdið því að stjórnendur Iceland Spring telja að besta leiðin 
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til þess að halda áfram vexti fyrirtækisins sé með því að flytja starfsemi þess í annað húsnæði 

og hefja þar sjálfstæðan rekstur (Halldór Björnsson, rekstrarstjóri Iceland Spring, munnleg 

heimild, 11. September 2017). 

Áform um að flytja ætti starfsemi fyrirtækisins hafa legið fyrir allt frá því að Iceland Spring 

hóf rekstur í núverandi húsnæði. Áætlanir núverandi eiganda hafa ávallt verið þær að þegar 

sala á vörum félagsins væri orðin nægilega mikil þá myndi Iceland Spring hefja sjálfstæðan 

rekstur í öðru húsnæði. Því hefur verið hafin vinna við það að flytja starfsemi félagsins og 

hefur stefnan verið sett á húsnæði sem staðsett er í Víkurhvarfi 1 Kópavogi. Það varð fyrir 

valinu vegna þess að húsnæði er nægilega stórt til þess að hægt verði að stunda þar alla 

núverandi starfsemi félagsins auk framleiðslu og lagerhald. Stjórnendur Iceland Spring vonast 

til þess að fyrirtækið muni geta hafið sjálfstæða starfsemi í því húsnæði í ársbyrjun 2019 

(Halldór Björnsson, rekstrarstjóri Iceland Spring, munnleg heimild, 11. September 2017). 

Bæði stjórnendur og eigendur Iceland Spring telja að nauðsynlegt sé fyrir fyrirtækið að 

fjárfesta í nýjum tækjabúnaði fyrir framleiðslu í nýju húsnæði. Þar sem um er að ræða nýjan 

búnað fyrir alla hluta framleiðslunnar og er því áætlað að tekin verði til notkunar ný 

framleiðslulína eftir flutninga. Búið er að hafa samband við framleiðendur sem sérhæfa sig í 

þeim tækjabúnaði sem Iceland Spring þarf fyrir áætlaða starfsemi og óskað var eftir tilboði. 

Stjórn Iceland Spring hefur tekið ákvörðun út frá þeim tilboðum sem að bárust fyrirtækinu um 

hvaða búnaður verði keyptur og liggur kostnaður við þau kaup fyrir (Halldór Björnsson, 

rekstrarstjóri Iceland Spring, munnleg heimild, 11. September 2017).  

Sú fjárfesting sem er áformuð er stór fyrir jafn lítið fyrirtæki og Iceland Spring, þó svo að 

félagið sé í eigu Ölgeðarinnar og hafi stuðning þaðan þá er ljóst að krafa er gerð um að 

fyrirtækið skili á endanum hagnaði, hvar sem að starfsemi þess verður. Líklegt þykir að ef 

áætlanir fyrirtækisins ganga upp, að flutningur og kaup á nýjum vélum muni á endanum skila 

hagnaði til eigenda. Hinsvegar er óvíst hvenær fyrirtækið geti gert ráð fyrir að starfsemi þess á 

nýjum stað fari að skila hagnaði. Þess vegna verður það hlutverk þessarrar viðskiptaáætlunar 

að finna hvað þarf að gerast til þess að starfsemi Iceland Spring á nýjum stað muni skila 

hagnaði innan ákveðins tímaramma. Þessi áætlun verður því byggð út frá eftirfarandi 

rannsóknarspurningu: Hvaða forsendur þurfa að vera til staðar til þess að flutningur Iceland 

Spring í Víkuhvarf 1 og kaup á nýjum tækjabúnaði fyrir framleiðslu geti skilað hagnaði á tíu 

árum? 

Til þess að leita svara við þessari spurningu þá verður fyrirtækið og áætlanir þess skoðaðar. 

Byggist niðurstaða þess á greiningu gagna frá Iceland Spring auk þess sem tekið verður viðtal 
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við rekstrarstjóra og starfsmenn sem starfa við framleiðslu á vörum félagsins. Gerð verður 

markaðs- og samkeppnisgreining þar sem gert verður grein fyrir innra og ytra umhverfi 

Iceland Spring sem og aðstæðum. Einnig verða settar upp sölu- og tekjuáætlanir samhliða 

rekstraráætlun fyrir tíu ára tímabil. Auk þess sem fundið verður núvirði og innri vextir þeirrar 

fjárfestingar sem fyrirtækið þarf að ráðast í við flutninga. Að lokum verður gerð 

núllpunktagreining á áætluðum rekstri Iceland Spring eftir flutninga. Með því að setja þessa 

viðskiptaáætlun upp á þennan hátt þá er vonast til þess að hægt verði að finna svar við 

rannsóknarspurningu.  
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2. Aðferðafræði 

Markmið þessara áætlunar er að fá svar við því hvaða forsendur þurfa að vera fyrir hendi til 

þess að flutningur á starfsemi Iceland Spring í Víkurhvarf 1 og fjárfesting í nýjum 

framleiðslutækjum muni skila hagnaði á 10 árum . Í þessum kafla verður farið ítarlega í þær 

aðferðir sem notaðar verða til þess að svara þeirri spurningu. Rannsóknin byggist upp á 

blandaðri rannsóknaraðferð (e. Mixed methods design) þar sem notast er við bæði 

megindlega- og eigindlega rannsóknaraðferð. Þar sem framkvæmd voru viðtöl við þá 

starfsmenn sem vinna við núverandi framleiðslu sem og rekstrarstjóra Iceland Spring. Einnig 

verður gerð ýtarleg greining á rekstrargögnum fyrirtækisins. Þessi aðferð varð fyrir valinu til 

þess að hægt væri að ná heildstæðari mynd á starfsemi Iceland Spring (Denise Polit-O'Hara 

og Cheryl Tatano Beck, 2006).  

2. 1 Megindleg aðferð 

Megindlegar rannsóknaraðferðir byggjast á öflun og greiningu á tölfræðilegum gögnum. Það 

eru, þau gögn sem leggja fram upplýsingar í tölulegu formi. Hvort sem um er að ræða 

skoðanakönnun eða bókhald. Hægt er að greina ýmsar upplýsingar úr slíkum gögnum og 

leggja þær fram með tilvísun í gögnin sjálf (Denise Polit-O'Hara og Cheryl Tatano Beck, 

2006). 

Í þessari viðskiptaáætlun verður notast við tiltæk gögn í eigu fyrirtækisins sem tengjast 

almennum rekstri, eins og rekstrar- og efnahagsreikningar, sölutölur, kostnaðar yfirlit og fleiri 

tengd gögn frá síðustu 3 árum af rekstri Iceland Spring. Einnig verða notuð gögn sem tengjast 

kostnaði við uppsetningu og flutning í nýtt húsnæði. Með þessum gögnum verður sett saman 

kostnaðar áætlun fyrir áætlaðan flutning fyrirtækisins, sem og rekstraráætlun fyrir fyrstu 10 

árin í nýju húsnæði.  

2. 2 Eigindleg aðferð  

Eigindlegar rannsóknaraðferðir byggjast á greiningu óáþreifanlegra gagna. Það er, þegar um 

er að ræða viðbrögð, hegðun eða tilfinningar einstaklinga. Niðurstöður þessara rannsókna eru 

því oftar en ekki lagðar fram með orðum frekar en með tölfræðilegum gögnum  (Andersen, 

2003).  

Í þessari áætlun verður notast við viðtöl við einstaklinga sem tengjast starfsemi Iceland 

Spring. Þar er um að ræða rekstrarstjóra fyrirtækisins og einnig tvo starfsmenn Ölgerðarinnar 
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sem unnið hafa við framleiðslu á vörum Iceland Spring undanfarin ár. Ætlað er með þessum 

viðtölum að greina þá þætti í starfsemi fyrirtækisins sem ekki koma fram í bóklegum gögnum. 

Til dæmis með því að fá skoðanir viðmælanda á því hvernig núverandi aðstæður eru, hvað sé 

jákvætt við núverandi starfsemi, hvað mætti gera betur við núverandi aðstæður, hvernig mætti 

gera aðstæður í nýju húsnæði betri en þær sem unnið er við núna og hvað skal forðast að gera 

á nýjum stað miðað við fyrri reynslu. Einnig verður framkvæmd SVÓT greining með 

viðmælendum í báðum viðtölum með þeim tilgangi að höfundur geti fengið ólík sjónarmið á 

stöðu Iceland Spring. Með því að ræða bæði við stjórnanda Iceland Spring og einnig við 

starfsmenn sem meðhöndla vörur fyrirtækisins þá er vonast eftir því að fá innsýn í það 

hvernig best væri að standa að flutningum með því að leiðarljósi að starfsemi Iceland Spring í 

nýju húsnæði verði ekki aðeins jafn góð heldur betri en hún er við núverandi aðstæður.  
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3. Fyrirtækið í nýju húsnæði 

3.1 Lýsing á vöru og þjónustu 

Íslenska lindarvatnið sem notað er í vörur frá Iceland Spring er gætt sérstökum eiginleikum 

sem eru eftirsóknarverðir á meðal neytenda sem kaupa flöskuvatn. Hátt PH gildi og lágt magn 

steinefna eru eiginleikar sem gera íslenskt vatn sérstakt (Inga Þórsdóttir, 2000). Ómögulegt er 

að líkja eftir þessum eiginleikum án þess setja vatnið í gegnum mikla meðhöndlun. Einnig er 

ákveðinn eiginleiki að vatnið er tekið beint frá uppsprettu og sett í flöskur þar sem það heldur 

sínu náttúrulega ástandi alla leið og stoppar aldrei í stórum tönkum þar sem það sameinast 

eldra vatni. Heldur er haldið stöðugu flæði frá uppsprettu að verksmiðju og því er ávallt um að 

ræða ferskt vatn á hverri flösku (Halldór Björnsson, rekstrarstjóri Iceland Spring, munnleg 

heimild, 25. september 2017). Allir þessir eiginleikar vörunnar aðskilja hana frá öðru 

flöskuvatni og geta skapað samkeppnisforskot fyrir fyrirtækið. 

Stærsti hluti af starfsemi Iceland Spring er framleiðsla á vörum fyrir aðra aðila (e.Private 

label). Þeir aðilar sem kaupa þessa þjónustu frá Iceland Spring eru flestir staðsettir í 

Bandaríkjunum og því fara flestar vörur frá fyrirtækinu beint þangað. Hinsvegar setur Iceland 

Spring einnig á markað sína eigin vöru sem ber sama nafn og félagið. Iceland Spring vatnið 

fer að mestu leiti á markað erlendis þar sem er meiri eftirspurn eftir flöskuvatni heldur en hér 

á landi. Hinsvegar er Iceland Spring vörumerkið eina vara fyrirtækisins sem fer einnig á 

innlendan markað því allar þær vörur sem eru framleiddar fyrir aðra aðila eru sendar erlendis. 

Iceland Spring hefur getu til þess að framleiða þrjár mismunandi stærðir af umbúðum með 

núverandi tækjabúnaði. Bæði útlit og eiginleikar umbúða við núverandi framleiðslu eru þættir 

sem eru að mati stjórnenda Iceland Spring ekki nægilega góður. Í kjölfarið á flutningum og 

kaupum á nýjum tækjabúnaði mun fyrirtækið geta framleitt umbúðir sem hafa bæði útlit og 

eiginleika sem áætlað er að falli betur að óskum viðskiptavina fyrirtækisins. Þar sem krafa er 

gerð um vöru sem bæði lítur vel út og er hönnuð með tilliti til þess að lágmarka kostnað við 

útflutning. Tilraunir til þess að framleiða vörur með þessum eiginleikum með núverandi 

tækjabúnaði hafa ekki gengið upp (Halldór Björnsson, rekstrarstjóri Iceland Spring, munnleg 

heimild, 25. september 2017). 
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3.2 Starfsmenn  

Núverandi starfsmenn og stjórnendur Iceland Spring munu halda áfram að sinna þeim störfum 

sem þeir sinna nú þegar. Þar sem allir sinna störfum sem ekki tengjast beint framleiðslu á 

vörum fyrirtækisins. Hinsvegar er nauðsynlegt að ráða inn starfsmenn sem koma til með að 

starfa við framleiðslu og lagerhald í nýju húsnæði.  

Við áætlað framleiðslu í Víkurhvarfi er þörf á þrem starfsmönnum. Það eru vaktstjóri og tveir 

starfsmenn, en hlutverk vaktstjóra væri að bera ábyrgð á að halda utan um daglega starfsemi 

og gæðastjórnun á framleiðslu. Þörf er á að minnst einn starfsmaður í framleiðslu væri með 

menntun eða þjálfun sem gæti nýst við viðgerð og viðhald á tækjabúnaði, verður lögð áhersla 

á að starfsmenn í framleiðslu búi yfir slíkum eiginleikum. Hlutverk starfsmanna í framleiðslu 

er að sjá til þess að vörur Iceland Spring séu framleiddar við þær aðstæður sem ætlast er til og 

að þær standist allar kröfur sem gerðar eru til þeirra. Til þess að þeim takist það þá þarf að sjá 

til þess að þeir fái viðeigandi þjálfun og að aðbúnaður sé til fyrirmyndar (Halldór Björnsson, 

rekstrarstjóri Iceland Spring, munnleg heimild, 25. september 2017). 

Við lagerstörf er þörf á tveimur starfsmönnum. Lagerstjóra og einum starfsmanni, þar sem 

lagerstjóri bæri meðal annars ábyrgð á að sjá til þess að lagerstaða fyrirtækisins sé rétt á öllum 

stundum, auk þess að móttaka hráefna og afgreiðsla á fullunnum vörum fyrirtækins fari rétt 

fram og á réttum tíma. Starfsmanni á lager er ætlað að sinna þeim verkefnum sem fylgja 

lagerhaldi líkt og móttaka á vörum úr framleiðslu eða afhending hráefna frá lager. En auk þess 

er áætlað að hann eða hún gæti tekið að sér auka verkefni sem gætu skapast ef upp kæmi 

tímabundinn skortur á starfsfólki í framleiðslu eða á lager vegna veikinda eða annarra ástæðna 

(Halldór Björnsson, rekstrarstjóri Iceland Spring, munnleg heimild, 25. september 2017). 

3.3 Staðsetning 

Staðsetningin sem áætlað er að flytja starfsemi Iceland Spring er Víkurhvarf 1, 203 Kópavogi. 

Þessi staðsetning er að mörgu leiti hentug fyrir starfsemi Iceland Spring þar sem húsnæðið er 

staðsett í útjaðri vatnsendahverfis og því verður ekki nauðsynlegt fyrir dreifingaraðila að aka 

langa leið til þess að koma vörum Iceland Spring að næstu dreifingar aðila. Húsnæðið er nú 

þegar ágætlega viðbúið því að taka við framleiðslu starfsemi líkt og ætlað er að fari fram en 

þó verður nauðsynlegt að gera viðeigandi breytingar til þess að það uppfylli þarfir 

starfseminnar. Einn helsti kosturinn við þetta húsnæði er sá að það er nær vatns uppsprettunni 

en það húsnæði sem núverandi starfsemi fer fram við. Það verður til þess að ódýrara verður að 



 

8 

 

leggja vatns lögn að húsnæðinu auk þess má gera ráð fyrir að viðhaldskostnaður við vatnslögn 

að húsnæði verði minni því styttri sem lögnin verður (Halldór Björnsson, rekstrarstjóri Iceland 

Spring, munnleg heimild, 25. september 2017). 

3.4 Samfélagsleg ábyrgð  

Iceland Spring leggur áherslu á að það sé á ábyrgð hvers fyrirtækis að sjá til þess að starfsemi 

þess hafi ekki slæm áhrif á umhverfi og andrúmsloft jarðarinnar. Fyrirtækið notast við eins 

umhverfisvænt hráefni og núverandi tækjabúnaður býður upp á við framleiðslu á vörum 

sínum. Einnig leggur fyrirtækið áherslu á að allir starfsmenn flokki sinn úrgang og lágmarki 

alla sóun (Halldór Björnsson, rekstrarstjóri Iceland Spring, munnleg heimild, 25. september 

2017). Einnig hefur Iceland Spring nýtt sér þjónustu Kolviðar til þess að sýna samfélagslega 

ábyrgð (Fyrirtæki sem hafa kolefnisjafnað sig, 2017). 

Kolviður er íslenskur fjármögnunarsjóður sem ætlað er að fjárfesta í skógrækt og landgræðslu 

hér á landi. Þjónusta Kolviðar byggist á hugmyndafræði um „kolefnajöfnun“ þar sem 

einstaklingar eða fyrirtæki gróðursetja tré með þeim tilgangi að jafna út þá koltvísýrings 

aukningu sem kann að hafa orðið (Stofnskrá Kolviðar, 2017). Þar sem gróður jarðar bindir 

koltvísýring í andrúmsloftinu og umbreytir honum í súrefni þá er áætlað að með því að 

gróðursetja nægilega mörg tré þá getur aðili jafnað út þann útblástur sem hann hefur valdið. 

Þessi aðferð ein af þeim sem fyrirtæki geta farið til þess að leggja sitt af mörkum til að sporna 

við myndun koltvísýrings í andrúmslofti jarðarinnar (Markmið, 2017). Iceland Spring áætlar 

að halda áfram þessu samstarfi í framtíðinni og er fyrirtækið er stolt af því að hafa nýtt sér 

þjónustu Kolviðar síðan árið 2008 og að síðan þá hafa um 60 þúsund tré verið gróðursett í 

nafni Iceland spring (Fyrirtæki sem hafa kolefnisjafnað sig, 2017). 
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4. Viðskiptaáætlun 

4.1 Núverandi staða  

Núverandi staða Iceland Spring er góð. Fyrirtækið hefur haldið stöðugum vexti síðustu ár og 

bendir flest til þess til þess að sá vöxtur muni halda áfram. Fyrirtækinu hefur tekist að auka 

sölu að sem nemur að meðaltali um 167 þúsund einingar á hverju ári á tímabilinu 2013 til 

2016 og var sala félagsins 957.741 einingar yfir árið 2016. Áætluð hámarks framleiðslugeta 

við núverandi aðstæður er 1.661.111 einingar á ári (Halldór Björnsson, rekstrarstjóri Iceland 

Spring, munnleg heimild, 27. október 2017). Til þess að hægt sé að ná þeirri framleiðslu 

afköstum þá þarf að ná að framleiða á hámarkshraða 23 tíma sólahringsins, fimm daga 

vikunnar. Iceland Spring greiðir þjónustugjald til Ölgerðarinnar fyrir hverja framleidda 

einingu og því lækkar lítið hlutfall kostnaðar á framleiddum einingum við sölu aukningu. 

Þannig verður núverandi staða fyrirtækisins til þess að söluaukning skilar ekki eins miklum 

hagnaði og við eðlilegar aðstæður. Mikið rekstraröryggi getur fylgt því að halda áfram 

starfsemi Iceland Spring við þær aðstæður sem fyrirtækið starfar við í dag. Hlutfall fasta-

kostnaðar er í lágmarki og tapar fyrirtækið því lítið á því að hægja á framleiðslu. Hinsvegar 

getur núverandi aðstæður skapað ákveðin vandamál sem erfitt getur orðið að bregðast við þar 

sem að starfsemi fyrirtækisins er háð því að starfsmenn Ölgerðarinnar hafi umsjón með 

framleiðslu. Til dæmis starfsmenn sem vinna við umsjón á framleiðslu á vörum Iceland 

Spring tala um að dæmi séu fyrir því að framleiðsla Ölgerðarinnar sé sett í forgang og að 

stoppa þurfi framleiðslu á vörum Iceland Spring til þess að starfsmenn geti sinnt öðrum 

störfum (Einar Örn Þrastarsson & Hilmar Karl Arnarsson, munnleg heimild, viðtal, 7. 

nóvember 2017). Hingað til hefur þetta ekki orðið til vandræða á starfsemi Iceland Spring en 

með áframhaldandi sölu aukningu og meðfylgjandi framleiðslu álagi þá gæti þetta orðið 

vandamál. Forsvarsmenn Iceland Spring telja því að til þess að geta haldið áfram að vaxa þá 

þarf fyrirtækið að hafa meiri stjórn á starfsemi þess. Til þess að geta náð þeirri stjórn þá telja 

stjórnendur að nauðsynlegt sé að fyrirtækið hefji sína framleiðslu starfsemi undir eigin stjórn 

(Halldór Björnsson, rekstrarstjóri Iceland Spring, munnleg heimild, 25. september 2017). 

4.2 Markmið  

Markmið Iceland Spring er að halda áfram vexti fyrirtækisins og tryggja að það lendi ekki í 

stöðnun. Til þess að fyrirtækið nái þessum markmiðum er stefnt að því að Iceland Spring hefji 

sjálfstæða framleiðslu þar sem að fyrirtækið hefur fulla stjórn á sinni starfsemi. Þar sem 
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hagræðing á kostnaði gefur fyrirtækinu tækifæri á að markaðsetja þjónustu sína á annan hátt 

en það gerir í dag. Aukin framleiðslugeta og lækkun á breytilegum kostnaði gefur Iceland 

Spring færi á að bjóða viðskiptavinum sínum betri kjör á stærri samningum. Til þess að geta 

náð markmiðum sínum þarf fyrirtækið að tryggja sér húsnæði sem bæði hentar vel fyrir 

starfsemi þess auk þess að það þarf að vera nægilega nálægt vatnsuppsprettu Iceland Spring til 

þess að raunhæft sé að leggja lögn að húsinu. Einnig þarf Iceland Spring að fjárfesta í 

tækjabúnaði sem hefur nægilega framleiðslugetu til þess að geta staðið undir skuldbindingum 

félagsins samhliða því að ráða inn hæft starfsfólk til þess að hafa umsjón með framleiðslu á 

vörum fyrirtækisins. Með öðrum orðum þá er markmið Iceland Spring með flutningum að ná 

að hefja sjálfstæða framleiðslu á vörum sínum á skilvirkan og arðbæran hátt (Halldór 

Björnsson, rekstrarstjóri Iceland Spring, munnleg heimild, 25. september 2017).  

4.3 Nýr tækjabúnaður til framleiðslu 

Tækjabúnaður sem áætlað er að Iceland Spring muni fjárfesta í til notkunar í nýju húsnæði er 

framleidd af fyrirtæki sem heitir KHS GmbH (hér eftir KHS). Fyrirtækið var stofnað árið 

1993 með samruna nokkurra fyrirtækja. KHS rekur fimm verksmiðjur í Þýskalandi þar sem 

fyrirtækið sérhæfir sig í að framleiða framleiðslu- og pökkunar línur sem ætlaðar eru fyrir 

verksmiðjustörf. KHS er á meðal fremstu fyrirtækja á sínu sviði í heiminum og býður það 

ekki einungis upp á hágæðavöru heldur einnig þjónustu allan sólarhringinn til þess að aðstoða 

viðskiptavini fyrirtækisins við bilanagreiningu og viðgerðir á vörum sínum (Facts, 2017). 

Ný framleiðslulína á ekki einungis eftir að geta gefið Iceland Spring tækifæri á að bjóða upp á 

nýtt útlit á vörum sínum heldur mun framleiðslugeta fyrirtækisins stór aukast. Áætlaður meðal 

framleiðslu hraði á nýrri framleiðslulínu frá KHS er um það bil 21.000 flöskur á hvern 

klukkutíma (Halldór Björnsson, rekstrarstjóri Iceland Spring, munnleg heimild, 25. september 

2017). Sem gerir það að verkum að áætluð hámarks framleiðslugeta á ári er 2.204.930 þegar 

miðað er við 7 klukkustunda framleiðslu á dag 5 daga vikunnar. Til samanburðar er meðal 

framleiðsluhraði núverandi tækjabúnaðar um það bil 5000 flöskur á hvern klukkutíma 

(Halldór Björnsson, rekstrarstjóri Iceland Spring, munnleg heimild, 25. september 2017). Sem 

gerir það að verkum að hámarks frmleiðslugeta á ári er 1.661.111 einingar þegar miðað er við 

23 klukkustunda framleiðslu 5 daga vikunnar. Þessi gríðarlega aukning sem fylgir nýjum 

tækjabúnaði er ástæða þess að stjórnendur Iceland Spring telja að sjálfstæð starfsemi sé 

raunhæfur kostur fyrir félagið (Halldór Björnsson, rekstrarstjóri Iceland Spring, munnleg 

heimild, 25. september 2017). 



 

11 

 

  

4.4 Framtíðarsýn 

Framtíðarsýn Iceland Spring er að eftir tíu ár hafi fyrirtækinu tekist að standa undir öllum 

sínum skuldbindingum og sé á þeim tíma byrjað að skila til baka hagnaði af þeirri fjárfestingu 

sem felst í flutningi og kaupum á nýjum tækjabúnaði aftur til hluthafa. Á þeim tímapunkti er 

vonast til þess að Iceland Spring hafi tekist að auka sölu á vörum sínum nægilega mikið til 

þess að framleiðslugeta í verksmiðju fyrirtækisins sé full nýtt og að forsendur séu fyrir því að 

hefja starfsemi á tveimur vöktum. Einnig er vonast til þess að eftir tíu ár sé félagið ekki 

einungis búið að staðsetja vörur sínar sem hágæða valkost á Ameríku markaði, heldur hafi 

útflutningur til Evrópu og Asíu aukist töluvert. Hinsvegar felur þessi framtíðarsýn í sér að 

Iceland Spring takist að hefja starfsemi sem getur staðið undir stór aukinni eftirspurn eftir 

vörum félagsins (Halldór Björnsson, rekstrarstjóri Iceland Spring, munnleg heimild, 25. 

september 2017). 

4.5 Framkvæmdaáætlun 

Samkvæmt framkvæmdaráætlun er áætlað að flutningur Iceland Spring í nýtt húsnæði geti 

klárast að fulla á níu mánuðum frá því gengið hefur verið frá kaupum á nýjum tækjabúnaði til 

framleiðslu (Halldór Björnsson, rekstrarstjóri Iceland Spring, munnleg heimild, 25. september 

2017). Áætlað er að undirbúningur á húsnæði geti tekið allt að 4 mánuði því er mikilvægt að 

húsnæðið sé afhent nægilega snemma til þess að þeim framkvæmdum verði lokið áður en ný 

framleiðslu tæki koma til landsins (Halldór Björnsson, rekstrarstjóri Iceland Spring, munnleg 

heimild, 25. september 2017). Aðrir þættir í framkvæmdaráætlun eru ekki líklegir til þess að 

valda seinkun á því að framleiðsla geti hafist á áætluðum tíma en ekki er hægt að útiloka að 

Veginn meðalhraði 21807 Flöskur á tímann

Veginn meðalhraði 1212 Kassar á tímann. (18 flöskur)

Framl. tímar á dag 7 (getur bæði farið í 14 eða 21)

Vinnudagar á ári 260

Áætluð hámarks Framleiðslugeta á ári 2.204.930  einingar

Áætluð framleiðslugeta Iceland Spring eftir flutninga

Veginn meðalhraði 5000 Flöskur á tímann

Veginn meðalhraði 278 Kassar á tímann. (18 flöskur)

Framl. tímar á dag 23

Vinnudagar á ári 260

Áætluð hámarks Framleiðslugeta á ári 1.661.111  einingar

Framleiðslugeta Iceland Spring við núverandi aðsæður

Tafla 1 Núverandi framleiðslu geta Iceland Spring Tafla 2 Áætluð framleiðslugeta Iceland Spring 



 

12 

 

upp komi vandamál tengd þeim þáttum sem gætu valdið seinkun. Því er ljóst að standa þurfi 

rétt að öllum hlutum framkvæmdaráætlunar til þess að framleiðsla í nýju húsnæði geti hafist á 

tilsettum tíma. Áætlað er að ráðning starfsfólks geti hafist um leið og tímasetning á 

afhendingu húsnæðis hafi verið ákveðin. Það er hægt því almenn þjálfun nýrra starfsmanna 

getur átt sér stað við núverandi framleiðslu Iceland Spring innan Ölgerðarinnar. Þar sem nýir 

starfsmenn fá færi á að öðlast reynslu á meðferð og gæðastjórnun á vörum Iceland Spring. Sú 

þjálfun getur staðið allt þar til ný verksmiðja er tilbúin en þá fara nýir starfsmenn í sérstaka 

þjálfun til þess að læra á ný framleiðslutæki undir handleiðslu sérhæfðra kennara frá 

framleiðanda (Halldór Björnsson, rekstrarstjóri Iceland Spring, munnleg heimild, 25. 

september 2017). Að því loknu þá getur almenn framleiðsla hafist í nýju húsnæði. Uppsetning 

á framleiðslu- og lager svæði verður settur í forgang en að henni lokinni þá verður hægt að 

undirbúa skrifstofu aðstöðu og önnur svæði. Ef að afhending húsnæðis verður á réttum tíma 

og ef að framkvæmdaráætlun gengur upp þá er áætlað að öll starfsemi Iceland Spring sé að 

fullu flutt í nýtt húsnæði um byrjun árs 2019. 

Tafla 3 Framkvæmdaráætlun 

 

4.6 Áhættuþættir 

Iceland Spring er við núverandi aðstæður í nokkuð góðri stöðu þar sem stjórnendum hefur 

tekist að skapa ákveðið jafnvægi á rekstri fyrirtækisins og stöðugleika í framleiðsluferlinu. 

Fjárfesting af þessu tagi, sem mun gjörbreyta allri starfsemi fyrirtækisins er því útaf fyrir sig 

gríðarleg áhætta. Sjálfstæð starfsemi Iceland Spring er að mati stjórnenda næsta skref 

fyrirtækisins í vexti þess og kjölfarið af þeirri fjárfestingu getur fyrirtækið bæði aukið 

framleiðslu og betur brugðist við breytingum sem geta orðið á markaði (Halldór Björnsson, 

rekstrarstjóri Iceland Spring, munnleg heimild, 25. september 2017). Sérstaklega þar sem 

mikilvægt er fyrir fyrirtækið að ná að sinna sínum viðskiptavinum á fullnægjandi hátt, þar 

sem stærstu hluti starfseminnar fer í að framleiða vörur fyrir önnur fyrirtæki. Ef að þeir 

viðskiptavinir telja að þörfum þeirra sé betur sinnt annarsstaðar þá getur það haft gríðarlega 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Framleiðsla og flutningur vélbúnaðar : 7 mánuðir

Uppsetning á húsnæði : 4 mánuðir

Ráðning starfsfólks : 6 mánuðir

Þjálfun starfsfólks hjá Ölgerðinni : 8 mánuðir

Uppsetning vélar: 1 mánuður ->

Stilling vélar & prufa : 1 mánuður ----------> 

Þjálfun hjá framleiðanda : 1 mánuð ----->

Dagleg framleiðsla

Mánuðir

Áætluð afhending húsnæðis er eftir 3 mánuði
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slæm áhrif á rekstur Iceland Spring. Hinsvegar fylgir flutningum einnig áhætta þar sem að 

með aukningu í föstum kostnaði fylgir meiri þörf á að fyrirtækið haldi stöðugri tekjuöflun til 

þess að það nái að standa undir bæði kostnaði og skuldum, samhliða því að skila hagnaði til 

eigenda. Helstu áhættuþættir sem fylgja flutningum Iceland Spring eru tveir. Í fyrsta lagi er sú 

áhætta að fyrirtækinu takist ekki að auka tekjur nægilega til þess að standa undir auknum 

kostnaði sem fylgir því að hefja sjálstæðan rekstur. Annar áhættuþáttur væri mikill 

ófyrirsjáanlegur kostnaður sem kæmi snemma eftir flutninga, þar sem fyrirtækið ætti erfiðara 

með að bregðast við mikilli breytingu á útgjöldum fyrstu árin. Báðir þessir áhættuþættir gætu 

haft í för með sér afleiðingar sem erfitt er að spá fyrir um. Allt frá því að lengri tími myndi 

líða þar til fyrirtækið byrjaði að skila af sér hagnaði, til þess að staða fyrirtækisins væri orðin 

það slæm að ekki væri lengur ástæða til þess að halda áfram rekstri félagsins. Hinsvegar eiga 

þessir áhættuþættir einnig við um núverandi aðstæður Iceland Spring og geta haft sömu 

afleiðingar. Fyrirtækið er einfaldlega viðkvæmara gagnvart þessum áhættuþáttum fyrstu árin 

eftir að ráðist hefur verið í fjárfestingu af þessari stærðargráðu. 
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5. Markaðs og samkeppnisgreining 

5.1 Tækifærið 

Helsta tækifærið sem skapast við það að ráðast í þessa fjárfestingu er að í kjölfarið þá geti 

Iceland Spring boðið viðskiptavinum sínum betri kjör á stórum kaupsamningum. Þar sem 

hlutfall breytilegs kostnaðar lækkar við það að hefja sjálfstæða starfsemi og því mun hlutfall 

kostnaðar lækka við hverja framleidda einingu. Með nýum tækjabúnaði mun framleiðslugeta 

Iceland Spring aukast umtalsvert, við það mun kostnaður lækka og getur fyrirtækið betur 

tekist á við aukna eftirspurn. Þess vegna mun Iceland Spring geta boðið betra verð en einnig 

lagt ríkari áherslu á að koma vörum sínum inn á nýja markaði. Ný framleiðslu tæki gefur 

fyrirtækinu einnig tækifæri á að endurhanna umbúðir fyrir vörur sínar. Eitt af því sem að 

stjórnendur Iceland Spring telja að þörf sé á, er að geta boðið viðskiptavinum sínum aðra kosti 

á hönnun og útliti umbúða heldur en mögulegt er með núverandi tækjabúnaði fyrirtækisins 

(Halldór Björnsson, rekstrarstjóri Iceland Spring, munnleg heimild 10. október 2017). Með 

nýjum tækjum verður það loks mögulegt fyrir Iceland Spring að hanna umbúðir sem að mati 

stjórnenda sýna neytendum að um er að ræða gæða vöru sem inniheldur besta vatn sem völ er 

á (Halldór Björnsson, rekstrarstjóri Iceland Spring, munnleg heimild 10. október 2017). 

5.2 Innra umhverfi 

Innra umhverfi fyrirtækis má skilgreina sem þá þætti sem geta haft bein eða óbein áhrif á 

rekstur fyrirtækis eða orðið fyrir beinum eða óbeinum áhrifum frá fyrirtæki. Þeir þættir eru 

samstarfsaðilar, viðskiptavinir og samkeppnisaðilar. Allir þessir þættir geta haft áhrif á rekstur 

fyrirtækis og valdið því að nauðsynlegt sé að aðlaga sig að breyttum aðstæðum af völdum 

þeirra. Hinsvegar getur fyrirtækið einnig haft áhrif á þessa þætti og valdið breytingu á 

starfsemi þeirra með einum eða öðrum hætti  (Kotler, Armstrong, Harris, & Piercy, 2013).  

5.2.1  Samstarfsaðilar 

Samstarfsaðilar eru allir þeir aðilar sem Iceland spring stundar viðskipti við með þeim tilgangi 

að halda stöðugum rekstri gangandi. Þetta á við um alla byrgja og þjónustuaðila líkt og 

iðnaðarmenn, flutningsaðila og alla aðra aðila sem að fyrirtækið stundar viðskipti við. Áhrif 

samstarfsaðila geta verið margvísleg og haft bæði góðar og slæmar afleiðingar  (Kotler, 

Armstrong, Harris, & Piercy, 2013). Algengustu ástæður þess að samstarfsaðilar hafa áhrif 

eru breytingar á starfsemi þeirra eða verð hækkanir á vöru eða þjónustu. 
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Beinum samstarfsaðilum Iceland Spring kemur til með að fjölga umtalsvert í kjölfar flutninga. 

Þar sem í núverandi starfsumhverfi þá stundar Iceland Spring mestu leiti samstarf við 

Ölgerðina (Halldór Björnsson, rekstrarstjóri Iceland Spring, munnleg heimild 10. október 

2017). Byrgjar og viðskiptavinir haldast að mestu þeir sömu en aukið samstarf verður við aðra 

aðila þegar snýr að dreifingu á vörum auk viðhaldi og uppsetningu á húsnæði og tækjabúnaði. 

Þar má nefna aðila lýkt og iðnaðar-verktaka auk framleiðanda vélbúnaðar og flutningsaðila. 

Einnig mun Iceland Spring þurfa náið samstarf við leigusala þar sem húsnæði þarf að standast 

þær kröfur sem gerðar eru á fyrirtæki í matvælaframleiðslu (Halldór Björnsson, rekstrarstjóri 

Iceland Spring, munnleg heimild 10. október 2017). 

5.2.2  Viðskiptavinir 

Viðskiptavinir er sá þáttur í innra umhverfi fyrirtækja sem erfiðast er að hafa bein áhrif á. Það 

er gríðarlega mikilvægt fyrir fyrirtæki að leggja áherslu á að þekkja viðskiptavini sína og 

þarfir þeirra. Ánægja þeirra er lykilatriði þess að starfsemi fyrirtækis geti gengið upp og því er 

þetta mikilvægasti þátturinn í innra umhverfi fyrirtækja  (Kotler, Armstrong, Harris, & Piercy, 

2013). 

Viðskiptavinir Iceland Spring eru að öllu leiti endursöluaðilar. Fyrirtækið selur eingöngu 

magnumbúðir sem ætlaðar eru til endursölu í smávöruverslunum. Stærsti hluti viðskiptavina 

Iceland Spring kaupa sérmerktar vörur og ekki er von á að það verði breyting á því (Halldór 

Björnsson, rekstrarstjóri Iceland Spring, munnleg heimild 10. október 2017). Hinsvegar mun 

fyrirtækið geta bætt við sig viðskiptavinum eftir að flutningum er lokið þar sem fyrirtækið 

hefur tök á því að auka framleiðslu sína töluvert. Helsti markhópur Iceland Spring eru stórar 

smásöluverslanir sem geta selt vörur frá Iceland Spring eða hafa áhuga á því að setja á markað 

sitt eigið vörumerki sem inniheldur íslenskt lindarvatn. Nú þegar er Iceland Spring í samstarfi 

við slík fyrirtæki og stefnir á að fjölga þeim viðskiptavinum enn frekar. Lögð verður áhersla á 

að markaðsetja sérstaklega til fyrirtækja sem vilja setja á markað sín eigin vörumerki 

(e.Private label) til þess að lágmarka kostnað við markaðssetningu (Halldór Björnsson, 

rekstrarstjóri Iceland Spring, munnleg heimild 10. október 2017). 

5.2.3  Samkeppnisaðilar 

Samkeppniaðilar fyrirtækja eru í raun stöðugt að hafa óbein áhrif á rekstur. Þar sem að ef 

fyrirtæki ætlar að vera samkeppnis hæft á markaði þá er nauðsynlegt að stjórnendur geri sér 

grein fyrir því hvað samkeppnisaðilar bjóða á þeim markaði. 
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Samkeppnisumhverfi Iceland Spring er bæði gríðarlega stórt og breytilegt eftir mörkuðum. 

Aðrir drykkir eru samkeppnisvörur, hvort sem um væri að ræða annað lindarvatn, gos drykk 

eða vatn beint úr krana. Hinsvegar er sérstaða Iceland Spring einstök á þann hátt að varan sem 

fyrirtækið býður upp á er strangt til getið eingöngu fáanleg frá þeim (Halldór Björnsson, 

rekstrarstjóri Iceland Spring, munnleg heimild 10. október 2017). Ómeðhöndlað íslenskt 

lindarvatn með lágt hlutfall steinefna og hátt sýrustig er vara sem erfitt er fyrir 

samkeppnisaðila að líkja eftir. Hinsvegar býður starfsumhverfi Iceland Spring ekki upp á 

mikla möguleika til þess að fara í samkeppnisbaráttu við aðra flöskuvatns framleiðendur. 

Rekstrarkostnaður fyrirtækisins er of hár til þess að Iceland Spring hafi tök á að keppa á 

sínum markaði með því að bjóða lægra verð en samkeppnisaðilar. Þess vegna verður 

fyrirtækið að nýta sem best þau háu gæði sem fylgja vatninu sem fyrirtækið býður upp á. Þar 

með eru helstu samkeppnisaðilar Iceland Spring þau fyrirtæki sem að setja á markað hágæða 

vatn líkt og Evian, Icelandic Glacial, Voss og fleiri framleiðendur (Halldór Björnsson, 

rekstrarstjóri Iceland Spring, munnleg heimild 10. október 2017). Það sem aðskilur starfsemi 

Iceland Spring frá þessum samkeppnisaðilum er markaðssetning fyrirtækisins á sinni þjónustu 

að bjóða viðskiptavinum sínum að kaupa vöru sem er merkt þeirra eigin vörumerki.  

5.3 Ytra umhverfi 

Ytra umhverfi fyrirtækja eru þeir utanaðkomandi þættir sem að geta haft áhrif á stöðu 

fyrirtækis. Ytra umhverfi er hægt að skilgreina með PESTEL greiningu. Þar sem umhverfinu 

hefur verið skipt niður í sex mismunandi flokka, með þeim tilgangi að ná betri skilning á þeim 

áhrifum sem ytra umhverfi hefur á rekstur fyrirtækis (PESTEL, 2017). 

PESTEL stendur fyrir eftirfarandi hugtök: 

P – Political – Pólitískt umhverfi 

E – Economic – Efnahagslegt umhverfi 

S – Social – Menningarlegt umhverfi 

T – Technological – Tæknilegt umhverfi 

E – Environmental – Umhverfismál 

L – Legal – Lagalegt umhverfi 
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5.3.1 Pólitískt umhverfi 

Pólitískt umhverfi fyrirtækja eru þau mögulegu áhrif sem stjórnvöld geta haft á rekstur þeirra. 

Þar má meðal annars nefna stefnu stjórnvalda og stöðugleika í stjórnmálum. Stefna 

stjórnvalda getur haft áhrif á ákvörðunartökur allra aðila sem eru í innra-umhverfi fyrirtækja. 

Þar sem hagstæðara getur verið fyrir þá aðila að stunda viðskipti annaðhvort áður eða eftir að 

áætlaðar breytingar á regluverki taka gildi. Því er mikilvægt fyrir stjórnendur að vera 

meðvitaðir um stöðu og fyrirætlanir stjórnvalda gagnvart öllum þeim atriðum sem snúa að 

rekstri og starfsemi fyrirtækja þeirra (PESTEL, 2017).  

Pólitískt umhverfi Iceland Spring hefur á undanförnum árum haft lítilsháttar áhrif á rekstur 

félagsins. Þeir þættir innan pólitísks umhverfis sem helst geta haft áhrif á rekstur Iceland 

Spring eru breytingar á reglugerðum sem snúa að matvælaframleiðslu eða breytingar á 

sköttum og öðrum gjöldum sem tengjast rekstri félagsins (Halldór Björnsson, rekstrarstjóri 

Iceland Spring, munnleg heimild 10. október 2017). Ekki er áætlað að stórar breytingar verði 

gerðar á reglugerðum sem tengjast starfsemi fyrirtækisins þar sem núverandi regluverk er að 

mestu byggt á alþjóðlegum stöðlum. Hinsvegar hefur umræða um skattabreytingar verið 

áberandi í samfélaginu og þá sérstaklega sú sem snýr að auðlindargjöldum sem lögð eru á 

fyrirtæki. Sú umræða snýr þó sérstaklega að öðrum iðnaði í landinu og er ekki beint að 

fyrirtækjum sem nýta sér vatnsuppsprettur sérstaklega. Það væri samt ekki hægt að útiloka að 

breytingar á auðlindar gjöldum gætu haft áhrif á rekstur fyrirtækisins, því er mikilvægt að 

fylgjast vel með gangi mála á því sviði (Halldór Björnsson, rekstrarstjóri Iceland Spring, 

munnleg heimild 10. október 2017). 

5.3.2 Efnahagslegt umhverfi 

Efnahagslegt umhverfi fyrirtækja eru þeir áhrifaþættir sem uppruna sinn eiga í efnahagslífi 

þjóðar eða landsvæðis sem að fyrirtæki starfar á og einnig þar sem viðskiptavinir þess 

fyrirtækis eru. Efnahagslegir þætti geta haft mikil áhrif á rekstur og arðsemi fyrirtækja. Þessir 

þætti eru meðal annars vöxtur hagkerfis, vaxtakjör, staða gjaldmiðils og lausafjársstaða 

neytenda og fyrirtækja. Efnahagslegt umhverfi heldur oftast ágætu jafnvægi þar sem stórar 

breytingar í þessu umhverfi geta haft gríðarleg áhrif á allan rekstur sem tengist því (PESTEL, 

2017). 

Þar sem meirihluti af viðskiptum Iceland Spring eru við erlenda aðila og flestar vörur þeirra 

eru ætlaðar til útflutnings þá hefur gengi gjaldmiðla mikið um efnahagslegt umhverfi 



 

18 

 

fyrirtækisins að segja. Eins og staðan er í dag þá er íslenska krónan sterkari en hún hefur verið 

síðustu ár  (Seðlabanki Íslands, 2017), því fæst minna fyrir hverja einingu sem flutt er út. 

Þetta er ákveðið áhyggjuefni þar sem frekari styrking krónunnar getur haft neikvæð áhrif á 

arðsemi Iceland Spring. Hinsvegar telur Seðlabanki Íslands að krónan hafi náð eða er að 

nálgast hámarks styrkleika og muni í kjölfarið skapast betra jafnvægi á gengisbreytingar  

(Seðlabanki Íslands, 2017). Þessi staða er ákjósanleg á þann hátt að ódýrara er fyrir fyrirtækið 

að hefja framkvæmdir en ef styrking krónunnar heldur áfram þá gæti það haft slæm áhrif á 

markaðsstöðu fyrirtækisins þar sem ýmis kostnaður Iceland Spring er gerður upp í íslenskri 

krónu. Á sama hátt hefur gengisfall krónunar í för með sér að hlutfall fasta kostnaðar af 

heildarútgjöldum fyrirtækisins muni lækka (Halldór Björnsson, rekstrarstjóri Iceland Spring, 

munnleg heimild 10. október 2017). 

5.3.3 Menningarlegt umhverfi 

Menningarlegt umhverfi fyrirtækja eru þeir áhrifaþættir sem koma frá almennri menningu á 

því svæði sem fyrirtæki starfar á og einnig frá menningu viðskiptavina þess. Menningarlegir 

þættir í rekstri eru til dæmis meðal aldur almennings, hversu miklar áherslur neytendur leggja 

á heilsusamlegar vörur og afstaða starfsmanna til þeirra starfa á því sviði sem fyrirtækið 

starfar á (PESTEL, 2017). Í menningarlegu umhverfi geta ýmsir þættir haft bæði jákvæð og 

neikvæð áhrif á starfsemi fyrirtækis auk þess sem breytingar í þessu umhverfi geta verið 

margar og gerst á skömmum tíma. 

Til þess að geta sinnt sínum viðskiptavinum á skilvirkan hátt þá þarf fyrirtæki að hafa skilning 

á menningu þeirra og hvaða þætti hennar hafa áhrif á kaupákvarðanir þeirra. Stærstu 

viðskiptavinir Iceland Spring eru stórar smásöluverslanir sem sérhæfa sig í heilsusamlegri og 

náttúrulegri valkostum. Þetta eru fyrirtæki sem gera miklar kröfur til þeirra byrgja sem þær eiga 

í viðskiptum við og ætlast er til þess að allar vörur þeirra séu í hæsta gæðaflokki (Halldór 

Björnsson, rekstrarstjóri Iceland Spring, munnleg heimild 10. október 2017). Þær vörur sem 

Iceland Spring framleiðir hafa ákveðna eiginleika sem erfitt er að líkja eftir og því mikilvægt 

fyrir fyrirtækið að vera meðvitað um hvar eftirspurn eftir slíkum eiginleikum sé að finna. 

Ákveðin þróun hefur verið í matarvenjum almennings á vesturlöndum. Þar sem áhersla hefur 

verið lögð á heilsusamlegri valkosti í mat og drykk. Við þessar aðstæður skarar vatn frá Iceland 

Spring fram úr þar sem það er náttúruleg vara með bæði lágt hlutfall steinefna og náttúrulega 

hátt sýrustig. Menningarlegt umhverfi Iceland Spring er því að mörgu leiti hentugt fyrir 

fyrirtækið og telja stjórnendur að núverandi stöðu umhverfisins fylgi tækifæri sem félagið getur 
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nýtt sér í náinni framtíð (Halldór Björnsson, rekstrarstjóri Iceland Spring, munnleg heimild 10. 

október 2017).  

5.3.4 Tæknilegt umhverfi 

Tæknilegt umhverfi fyrirtækja er sérstakt að því leyti að breytingar í umhverfinu hafa í lang 

flestum tilfellum jákvæð áhrif a rekstur fyrirtækja. Tæknilegir þættir hafa áhrif á rekstur 

fyrirtækja með þremur leiðum. Í fyrsta lagi með nýjum aðferðum til þess að framleiða vörur 

eða veita þjónustu. Í öðru lagi með nýjum leiðum til þess að dreifa vörum eða þjónustu og í 

þriðja lagi með nýjum leiðum fyrir fyrirtæki til þess að markaðssetja sínar vörur eða þjónustu 

(PESTEL, 2017). 

Tækniþróun í framleiðslustörfum hefur verið stöðug síðustu áratugi. Endurbætur á 

tækjabúnaði og aðferðum eru algengar og getur rétt val á tækjum við framleiðslu skipt 

sköpum fyrir fyrirtæki. Þó svo að endurbætur á framleiðsluaðferðum séu algengar þá hafa 

ekki orðið stórvægilegar breytingar á þessu sviði síðustu ár. Tæki sem hönnuð eru fyrir 

verksmiðju framleiðslu á matvælum er ætlað að endast til lengri tíma og byggja fyrirtæki í 

slíkum iðnaði starfsemi sína í kringum þessi tæki, því er mikilvægt að þau séu traust og 

endingargóð. Gerðar eru miklar kröfur til nýrra framleiðslu véla þar sem ætlast er til að þær 

skili ásættanlegum afköstum næsta áratug án þess að ráðast þurfi í stórvægilegar endurbætur. 

Iceland Spring mun fjárfesta í nýjum tækjabúnaði fyrir hvern hluta framleiðslunnar og gert er 

ráð fyrir að þessi fjárfesting muni vera samkeppnishæf eftir áratug og jafnvel lengur (Halldór 

Björnsson, rekstrarstjóri Iceland Spring, munnleg heimild 10. október 2017). Þar sem ólíklegt 

þykir að stórvægilegar breytingar verði á tæknilegu umhverfi félagsins á þeim tíma. 

Hinsvegar má búast við því að æskilegt verði fyrir fyrirtækið að bæta við sig nýjum búnaði 

eða gera endurbætur á þeim tækjabúnaði sem fyrir er, ef það telst henta starfsemi 

fyrirtækisins.  

5.3.5 Umhverfismál 

Umhverfismál hafa aðeins verið áberandi á síðustu áratugum. Þessi þáttur getur haft áhrif á 

rekstur fyrirtækja þar sem neytendur hafa í auknu mæli gert kröfur til fyrirtækja að leggja sitt 

af mörkum til þess að berjast gegn neikvæðum áhrifum manna á umhverfið með því að stunda 

ábyrgan og sjálfbæran rekstur (PESTEL, 2017).  

Iceland Spring hefur tekið þátt í verkefnum Kolviðar síðan 2008 (Fyrirtæki sem hafa 

kolefnisjafnað sig, 2017) og ekki er áætlað að fyrirtækið muni gera breytingar á því. Með 
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flutningum þá hefur Iceland Spring tækifæri á að leggja enn meiri áherslu á umhverfismál þar 

sem félagið fær tækifæri til þess að skipuleggja starfsemi sína upp á nýtt. Þar er sérstaklega 

hægt að nefna þá möguleika sem að nýjar framleiðsluvélar munu geta boðið upp á. Engar 

ákvarðanir hafa verið teknar í þessum efnum þar sem breytingar á hráefnum umbúða þarf að 

ígrunda vel. Hinsvegar er ljóst að félagið stendur frammi fyrir fleiri möguleikum sem snúa að 

umhverfismálum eftir flutninga heldur en það gerir við núverandi aðstæður (Halldór 

Björnsson, rekstrarstjóri Iceland Spring, munnleg heimild 10. október 2017). 

5.3.6 Lagalegt umhverfi 

Lagalegt umhverfi fyrirtækja er sá lagarammi sem að fyrirtæki starfar innan. Þetta eru þættir 

eins og öryggi og heilsufar starfsmanna, réttindi neytenda og almenn lög um rekstur 

fyrirtækja. Stjórnendur þurfa að vera vel meðvitaðir um lagalegt umhverfi sitt til þess að geta 

stundað arðbær viðskipti. Þegar fyrirtæki stundar viðskipti í fleiru en einu landi þá verður 

þörfin á að hafa skilning á lagalegu umhverfi enn meiri þar sem fleiri þættir hafa áhrif á 

rekstur fyrirtækisins (PESTEL, 2017). 

Lagalegt umhverfi Iceland Spring er frekar flókið. Fyrirtækið þarf að standast kröfur 

matvælastofnanna líkt og MATÍS á Íslandi og NFS í Bandaríkjunum en einnig þarf Iceland 

Spring að fylgja alþjóðlegum stöðlum sem tengjast útflutning til þeirra landa sem fyrirtækið á 

í viðskiptum við. Við uppsetningu á nýju húsnæði þarf að sjá til þess að starfsemin geti 

uppfyllt allar þær kröfur sem gerðar eru til fyrirtækis í matvælarekstri (Lög um matvæli nr. 

93/1995). Núverandi starfsemi Iceland Spring stendur undir þeim kröfum sem gerðar eru til 

hennar og því er ekki margt sem ætti að koma stjórnendum á óvart við uppsetningu á nýju 

húsnæði. Tryggja þarf að vélbúnaður og áhöld standist reglur um matvælaframleiðslu, að 

húsnæði sé öruggt og að geymsluaðstæður umbúða og full unna vara séu með besta móti. 

Gerðar verði reglubundnar mælingar og gengið í skugga um að engin framleiðsla eigi sér stað 

nema við bestu mögulegu aðstæður. Stjórnendur hafa gert ráð fyrir þeim kröfum sem settar 

eru á fyrirtækið og eru fullvissir um að starfsemi félagsins í nýju húsnæði muni standast þær 

að öllu leiti (Halldór Björnsson, rekstrarstjóri Iceland Spring, munnleg heimild 10. október 

2017). 

5.4 SVÓT greining 

Til þess að ná betri yfirsýn á stöðu fyrirtækis þá er gott að gera SVÓT (e. SWOT) greiningu á 

innri og ytri aðstæðum þess. Greiningin er getur reynst góð leið til þess að ná betri innsýn í 
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starfsemi fyrirtækis þar sem helstu þættir fyrirtækisins eru lagðir fram á einfaldan og 

auðskiljanlegan hátt  (Kotler & Keller, 2015). SVÓT stendur fyrir fjóra þætti í starfsemi 

fyrirtækis, styrkleika (e.Strength), veikleika (e.Weakness), ógnanir (e.Threats) og tækifæri 

(e.Opportunities). SVÓT greining er tvíþætt þar sem litið er á innri og ytri aðstæður 

fyrirtækisins. Við greiningu á innri aðstæðum er lagt mat á styrkleika og veikleika 

fyrirtækisins og við greiningu á ytri aðstæðum er lagt mat á þau tækifæri og þær ógnanir sem 

að fyrirtækið stendur frammi fyrir. 

 Hér eftir verður fjallað um SVÓT greiningu á Iceland Spring við framkvæmd á flutningum í 

nýtt húsnæði. Þá er sérstaklega tekið tillit til stöðu fyrirtækisins í flutningum og í kjölfarið á 

þeim. Greiningin byggist á núverandi stöðu félagsins samhliða þeim áætlunum sem hafa verið 

gerðar í sambandi við þá fjárfestingu sem að fyrirtækið stefnir á. 

 

 

Mynd 1 SVÓT greining 

5.4.1 Innri aðstæður: Styrkleikar og Veikleikar 

Innri aðstæður eru styrkleikar og veikleikar fyrirtækis. Þetta væru þeir þætti sem fyrirtækið 

getur haft áhrif á eða stjórnað með því að bæta veikleika og nýtt sér styrkleika sína  (Kotler & 

Keller, 2015). 
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5.4.1.1 Styrkleikar 

Helsti styrkleiki Iceland Spring er án efa vatnið sem að fyrirtækið notar í framleiðslu sína. 

Sem söluvara þá er hið íslenska lindarvatn einstakt og því tilvalið fyrir fyrirtækið að nýta sér 

sérstöðu þess og leggja mikla áherslu á vatnið sjálft þegar að snýr að markaðsetningu á 

þjónustu fyrirtækisins. Slík vinna er þegar hafin með því að sýna eiginleika og sérstöðu 

vatnsins á öllum umbúðum sem tengjast vörum fyrirtækisins. Aðrir styrkleikar geta komið í 

kjölfarið á flutningum fyrirtækisins í nýtt húsnæði samhliða þess að tekið verður í notkun nýr 

og betri framleiðslubúnaður. Umbúðir sem hafa nýtt útlit og betri eiginleika eru dæmi um 

styrkleika sem að fyrirtækið hefur ekki aðgang að við núverandi aðstæður, þar sem núverandi 

tækjabúnaður býður ekki upp á marga valmöguleika fyrir fyrirtækið til þess að breyta 

umbúðum. Hinsvegar getur sá tækjabúnaður sem áætlað er að fjárfesta í, gefið Iceland Spring 

færi á að framleiða vöru sem bæði líta betur út og eru í eftirsóknarverðari sölueiningum fyrir 

stærstu viðskiptavini fyrirtækisins. Sá styrkur að geta uppfyllt kröfur viðskiptavina sinna betur 

er einn áhrifamesti þátturinn við að fjárfesta í nýju húsnæði og tækjabúnaði. 

5.4.1.2 Veikleikar 

Veikleikar Iceland Spring felast að mörgu leiti í þeirri stöðu sem að fyrirtækið er í dag. Það er 

að segja að fyrirtækið hefur náð að vaxa og auka sölu sína á síðasta áratug og með 

áframhaldandi vexti þá fer fyrirtækið að nálgast hámarks afkastagetu. Sú staða er ekki alfarið 

slæm en það mun þrátt fyrir það þýða að fyrirtækið nái ekki að halda áfram að vaxa. Þess 

vegna er orðið nauðsynlegt fyrir stjórnendur félagsins að fara að huga að flutningum til þess 

að fyrirtækið geti haldið áfram að vaxa. Þeirri aðgerð fylgir hinsvegar ákveðin áhætta og 

auknar skuldbindingar fyrir félagið. Einnig setur fjárfesting af þessu tagi ákveðna pressu á 

stjórnendur Iceland Spring að halda áfram sambærilegum vexti og það hefur náð að gera 

síðustu ár til þess að fyrirtækið geti staðið undir auknum útgjöldum. Núverandi staða félagsins 

er því veikleiki á þann hátt að á meðan engin breyting verður á starfsemi Iceland Spring þá á 

það erfiðara með að gera stóra samninga án þess að eiga í hættu á að það hafi neikvæð áhrif á 

hæfni fyrirtækisins til að uppfylla núverandi skuldbindingar. Hinsvegar ef að fyrirtækið ræðst 

í framkvæmdir og sala á vörum verður undir væntingum þá getur það haft mjög slæma 

niðurstöðu fyrir félagið. Sú óvissa sem fylgir núverandi ástandi getur haft  þau áhrif að 

fyrirtækið gæti misst af tækifærum sem skapast gætu á þeim tíma sem að tekur að ákveða og 

ráðast í næstu skref. Því er mikilvægt fyrir stjórnendur Iceland Spring að rannsaka vel þá kosti 

sem eru í boði fyrir félagið og taka rétta ákvörðun í kjölfarið á því.  
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5.4.2 Ytri aðstæður: tækifæri og ógnanir 

Ytri aðstæður fyrirtækis er hægt að flokka í tvo flokka, tækifæri og ógnanir. Fyrirtæki getur 

ekki haft bein áhrif á þessa þætti heldur verður það að bregðast við þeim eftir bestu getu og 

reyna að nýta sér tækifæri og forðast ógnanir  (Kotler & Keller, 2015). 

5.4.2.1 Tækifæri 

Flest þau tækifæri sem að eru í boði fyrir Iceland Spring við núverandi aðstæður verða enn í 

boði fyrir fyrirtækið að loknum flutningum. Þar er hægt að nefna meðal annar þau tækifæri 

sem tengjast ímynd Íslands á erlendri grund. Landið er þekkt fyrir hreinleika og fallega 

náttúru. Iceland Spring getur nýtt sér ímynd landins í sinni markaðsetningu þá sérstaklega 

vegna sterkrar tengingar vatnsins við íslenska náttúru. Ísland er ekki einungis þekkt fyrir 

fallega náttúru heldur hefur landið orðið meira áberandi á alþjóðlegum vettvangi á síðustu 

árum, þar má sérstaklega nefna árangur bæði íþrótta- og tónlistarfólks sem vakið hafa 

gríðarlega athygli um allan heim. Þessi ýmind er eitthvað sem fyrirtækið getur nýtt sér með 

réttri markaðsetningu. Stjórnendur Iceland Spring telja að tækifæri fyrirtækisins muni aukast í 

kjölfarið á kaupum á nýjum framleiðslu tækjum (Halldór Björnsson, rekstrarstjóri Iceland 

Spring, munnleg heimild 10. október 2017). Þar ber helst að nefna nýir möguleikar 

fyrirtækisins í vöruþróun, þar sem Iceland Spring gefst kostur á að bjóða viðskiptavinum 

sínum vörur sínar í umbúðum sem falla betur að þörfum þeirra. 

5.4.2.2 Ógnanir 

Ein stærsta ógnun sem Iceland Spring stendur frammi fyrir er stærð markaðarins sem að 

fyrirtækið starfar á. Keppinautar eru margir og ná þeir allt frá öðrum fyrirtækjum sem setja 

vatn á markað, að sjálfu kranavatninu sem að flestir í þeim löndum sem félagið stundar 

viðskipti við hafa greiðan aðgang að. Ógnanir að hálfu markaðarins verða ávallt til staðar 

hvort sem að fyrirtækið haldi áfram við núverandi aðstæður eða hefji sjálfstæða starfsemi. 

Eina leiðin sem Iceland Spring hefur til þess að bregðast við þeirri ógnun er að halda áfram að 

bjóða upp á samkeppnishæfa vöru. Annað áhyggjuefni Iceland Spring er vatns uppsprettan 

sjálf. Þar sem um væri að ræða bæði aðgerðir stjórnvalda líkt og auðlindagjald eða 

skattahækkanir sem tengjast notkun fyrirtækisins uppsprettunni, en einnig er ákveðin áhætta 

fólgin í utanaðkomandi áhrifum á vatns uppsprettuna. Þar væri bæði hægt að tala um 

skemmdarverk eða jafnvel mengunarslys. Fyrirtækið er alfarið háð því að uppsprettan haldist 

hrein og drykkjarhæf og því verður það að teljast hættulegasta ógnunin við starfsemi 
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fyrirtækisins. Sú ógnun sem mest tengist áformum Iceland Spring um sjálfstæða starfsemi 

væru ófyrirsjáanlegur kostnaður og breytingar á regluverki sem tengist starfsemi þess. Það er 

að segja bæði hækkanir á sköttum og gjöldum en einnig ef settar yrðu nýjar kröfur af 

stjórnvöldum sem að nýjar aðstæður gætu ekki uppfyllt. Þessar ógnanir verða hinsvegar að 

teljast ólíklegar og gætu allt eins haft þau áhrif að fyrirtækið geti ekki starfað lengur við þær 

aðstæður sem það gerir í dag.  
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6. Markaðsáætlun 

Tilgangur markaðsáætlunar er að skapa samstöðu á milli starfsemi, stefnu og markaðsstarfs 

skipulagsheildar. Með markaðsáætlun er hægt að leggja upp þær aðgerðir sem gera fyrirtæki 

kleift að ná fram markmiðum sínum á markvissan hátt. Slíkar áætlanir eru að jafnaði gerðar 

fyrir 1-5 ár í senn og er þeim ætlað að leggja mat á mögulegar breytingar á markaði og ná 

fram jafnvægi á milli markmiða og möguleika fyrirtækis á þeim markaði. Til þess að takast 

það þá þarf að leggja fram skýra sýn, markmiðassetningu, áætlun og aðgerðaráætlun (Kotler 

& Fox, 1995). Markaðsáætlun þarf að geta svarað því hvað skal gera, hvenær skal gera það og 

hver mun gera það. 

6.1 Markaðsstefna 

Fyrirtæki skilgreinir hvernig það ætlar sér að ná fram markmiðum sínum með markaðsstefnu. 

Hér skipa markhópar lykil sess þar sem fyrirtækið skilgreinir hver heildarmarkaður þess sé og 

í kjölfarið er þeim markaði skipt niður í smærri markhópa og fyrirtæki velur sér þann 

markhóp sem best hentar þeirri vöru eða þjónustu sem að fyrirtækið býður upp á. Iceland 

Spring hefur á síðustu árum lagt meiri áherslu á að auka sölu og framleiðslu á vörum fyrir 

aðra aðila og eru þau viðskipti í dag orðin að meirihluta af starfsemi Iceland Spring, þar sem 

fyrirtækið framleiðir meira of vörum fyrir aðra aðila (e. Private Label) en það gerir af sínu 

eigin vörumerki. Stjórnendur Iceland Spring telja að ekki sé þörf á að gera breytingar á 

þessari markaðssetningu í kjölfarið á flutningum fyrirtækisins (Halldór Björnsson, 

rekstrarstjóri Iceland Spring, munnleg heimild, 27. október 2017). Heldur munu áætlaðar 

breytingar á starfsemi gera fyrirtækinu mögulegt að auka enn frekar viðskipti sín við slíka 

aðila. Fyrirtækið stefnir því á að leggja enn frekari áherslu á að ná fram stærri samningum við 

núverandi viðskiptavini auk þess að leita að nýjum viðskiptavinum innan sama markhóps. 

Stjórnendur Iceland Spring telja að arðbærasta leiðin fyrir fyrirtækið sé að auka enn frekar 

framleiðslu á vörumerkjum í eigu viðskiptavina sinna og stefnt er að því að auka 

markaðssetningu á þeirri þjónustu í kjölfarið á flutningum. Þá er það mat stjórnenda 

fyrirtækisins að slík starfsemi gerir Iceland Spring kleift að fullnýta þá auknu framleiðslugetu 

sem starfsemi fyrirtækisins mun hafa eftir að það hefur hafið starfsemi í nýju húsnæði 

(Halldór Björnsson, rekstrarstjóri Iceland Spring, munnleg heimild, 27. október 2017). 
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6.2 Vörustefna 

Með því að setja upp vörustefnu þá hefur fyrirtækið skapað markmið fyrir vörur eða þjónustu 

sem það býður upp á. Nauðsynlegt er að taka afstöðu til ýmissa þátta líkt og gæðaviðmið og 

sölumarkmið einstakrar vöru eða þjónustu (Kotler, Armstrong, Harris, & Piercy, 2013).  

Starfsemi Iceland Spring hefur nú þegar náð að uppfylla ýtrustu gæðastaðla og er stefnan sett 

á að halda sömu gæðastefnu á vörum fyrirtækisins að flutningum loknum (Halldór Björnsson, 

rekstrarstjóri Iceland Spring, munnleg heimild, 27. október 2017). Iceland Spring framleiðir í 

dag 11 vörutegundir og er áætlað að hefja framleiðslu á 0,5 

L og 1 L flöskum fyrir verslunarkeðjuna 7/11. Um mitt 

næsta ár hefst framleiðsla á þeim, áður en flutningum verður 

lokið. Áætlað er að Iceland Spring muni halda áfram með 

framleiðslu á öllum þeim vörutegundum sem fyrirtækið 

framleiðir að flutningum, en í kjölfarið á þeim verður hafin 

framleiðsla á 1,5 L Delish flöskum sem ekki er hægt að 

framleiða við núverandi aðstæður. Áætlanir gera ráð fyrir að 

sala muni aukast um 10% á ári á þeim vörutegundum sem 

þegar eru í framleiðslu og ætlað er að sú aukning dreifist 

jafnt á allar vörutegundir.  

6.3 Verðsstefna 

Verðstefna Iceland Spring hefur á síðustu árum náð ágætis jafnvægi að mati rekstrarstjóra 

félagsins (Halldór Björnsson, rekstrarstjóri Iceland Spring, munnleg heimild, 27. október 

2017). Ef litið er á vörur Iceland Spring í samanburði við allar samkeppnisvörur þá er verðlag 

á vörum Iceland Spring í hærra lagi. Hinsvegar eru gæði vörunnar meiri en þau sem að 

ódýrustu vörur samkeppnisaðila bjóða upp á og hafa stjórnendur staðsett verð á vörumerki 

Iceland Spring sem örlítið ódýrari en annað lindarvatn af sambærilegum gæðum  (Halldór 

Björnsson, rekstrarstjóri Iceland Spring, munnleg heimild, 27. október 2017). Vegið meðaltal 

framlegðar á vörum fyrirtækisins er í dag 1.99$ á hverja einingu. Stefnt er á að halda sömu 

framlegð á vörum fyrirtækisins í almennum viðskiptum eftir flutninga. Gert er samt sem áður 

ráð fyrir Iceland Spring geti boðið viðskiptavinum sínum magntengdan afslátt á vörum sínum 

vegna þeirra breytinga á framleiðslukostnaði sem sjálfstæð starfsemi hefur í för með sér. 

Vörutegund Stærð

Iceland Spring 0.5 L

Iceland Spring 1 L

Iceland Spring 1.5 L

Delish 0.5 L

Delish 1 L

Glacier Isle (RiteAid) 0.5 L

Glacier Isle (RiteAid) 1 L

Glacier Isle (RiteAid) 6 pack 1L

Vitamin Shoppe 0.5 L

Vitamin Shoppe 1 L

Vitamin Shoppe - SPORT 0.5 L

Núverandi vörutegundir                                      

Iceland Spring

Tafla 4 Vörutegundir Iceland Spring 
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6.4 Dreifileiðir 

Áætlað er að fyrirtækið haldi sömu dreifileiðum og það hefur gert hingað til (Halldór 

Björnsson, rekstrarstjóri Iceland Spring, munnleg heimild, 27. október 2017). Framleiddar 

vörur fyrir útflutning eru settar beint inn í flutningsgám, sem er sendur beint til viðskiptavina 

með flutningaskipi. Vörur sem fara á innlendan markað verða fluttar til Ölgerðarinnar sem 

mun í kjölfarið sjá um dreifingu þeirra innanlands. 

6.5 Auglýsinga og kynningarmál 

Kynningarmál munu einnig halda að mestu leiti áfram með sama hætti eftir flutninga (Halldór 

Björnsson, rekstrarstjóri Iceland Spring, munnleg heimild, 27. október 2017). Þar sem 

núverandi markaðssetning fyrirtækisins fellst að mestu leiti í persónulegri sölumennsku og 

beinu kynningarstarfi til mögulegra viðskiptavina. Sú starfsemi mun ekki taka neinum öðrum 

breytingum en því að áhersla verður lögð á að gera stærri samninga en áður, þar sem 

fyrirtækið verður betur í stakk búið til þess að takast á við aukna framleiðslu heldur en það er 

í dag. 
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7. Sölu og Tekjuáætlun 

7.1 Núverandi staða 

Núverandi staða Iceland Spring er góð og hefur fyrirtækið haldið frekar stöðugum vexti 

síðustu 3 ár. Sala hefur aukist bæði til nýrri viðskiptavina sem og eldri. Vöruþróun heldur 

áfram og hefur fyrirtækið hafið framleiðslu á nýjum einingastærðum sem og hætt framleiðslu 

á öðrum sem ekki náðu að seljast eftir væntingum. 

Tafla 5 Sala síðustu 4 ár 

 

7.2 Raunhæf spá 

Gert er ráð fyrir að sala á árinu 2018 verði 1.170.000 einingar á þeim vörumerkjum sem nú 

þegar eru komin á markað. Gengið hefur verið frá samningi við núverandi viðskiptavin um 

framleiðslu á nýrri vörutegund sem að gæti orðið allt að 150.000 einingar fyrir árið 2018. 

Einnig hefur þegar verið samið við smásölukeðjuna 7/11 í Bandaríkjunum um framleiðslu á 

vatni sem gæti náð allt að 500 þúsund einingum fyrir árið 2018. Allt í allt getur framleiðsla 

aukist í u.þ.b 1,8 milljón einingar árið 2018. Vegið meðaltal söluverðs á vörum Iceland Spring 

árið 2016 var um það bil $ 6 á hverja einingu ( 5.996 USD.). Ef að sama meðaltal á söluverði 

helst árið 2018 þá má áætla að tekjur félagsins verða 10.792.800 USD fyrir árið. Þessi áætlun 

verður að teljast vera mjög bjartsýn þar sem 1,8 milljón einingar er yfir hámarks afköstum 

núverandi tækjabúnaðar Iceland Spring á heilu ári. Hinsvegar telur höfundur í samráði við 

rekstrarstjóra Iceland Spring að 1,8 milljón einingar sé raunhæf spá fyrir sölutölur 

fyrirtækisins árið 2019 (Halldór Björnsson, rekstrarstjóri Iceland Spring, munnleg heimild, 

27. október 2017). Það ár sem að starfsemi Iceland Spring í nýu húsnæði myndi hefjast. 

Raunhæf tekjuáætlun mun því byggjast á því að seldar einingar á fyrsta rekstrarári á nýjum 

stað verði 1,8 milljón einingar. Áætlunin gerir einnig ráð fyrir sama vexti á milli ára og gert er 

við áætlunargerð fyrirtækisins í dag, sem er 10% aukning á ári.  

Ár 2013 Hækkun 2014 Hækkun 2015 Hækkun 2016

Seldar einingar 454.646 35% 612.679 34% 818.476 17% 957.741

Sala síðustu 4 ár
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Tafla 6 Raunhæf söluspá fyrstu 5 árin 

 

Hafa verður hugfast að starfsemi Iceland Spring í nýju húsnæði mun ekki hefjast fyrr en eftir 

að minnsta kosti eitt ár. Sú staðreynd gerir það að verkum að erfitt er að setja saman nákvæma 

söluáætlun fyrir fyrsta árið eftir flutninga. Þar sem að um leið og ákveðið hefur verið að 

fyrirtækið muni flytja starfsemi sína, þá getur vinnsla á nýjum samningum hafist sem gera ráð 

fyrir því að fyrirtækið framleiði mun meira magn af vöru en það hefur tök á að gera við 

núverandi aðstæður. Hinsvegar 

er ekki hægt að gera ráð fyrir 

því að sölu aukning verði 

umfram það sem núverandi 

áætlun og eldri gögn spá fyrir 

um. þess vegna var ákveðið að 

setja upp raunhæfa spá á 

þennan hátt.  

 

 

 

 

Ár 1 2 3 4 5

Seldar einingar 1.800.000          1.980.000             2.178.000          2.395.800         2.635.380         

Tekjur 10.794.488       11.873.937           13.061.330       14.367.463      15.804.210       

Raunhæf spá fyrstu 5 árin

Fjárfesting 3.936.673      $

Líftími vélar 20 ár

Líftími vélar 10 ár

Afskriftir 602.008         $ á ári

Framleiðsla 1.534.717      Stk

Sölu aukning 10% hækkun á hverju ári eftir 1 ár

Söluverð 6.                     p. Eining

Breytilegur Kostnaður 4.005132335 p. Eining

Fastur kostnaður 2.649.098      $ á ári

Hækkun fast.kostnaðar 5% hækkun á hverju ári eftir 1 ár

Skattur 20%

ávöxtunarkrafa 12.0%

Verð á vél 6.020.083      $

Upphæð Kaupleigu 4.003.355      $

Vextir á Kaupleigu 5% á ári

         Forsendur fyrir rekstraráætlun miðað við 10 ára rekstur

Ár 1 2 3 4 5

Seldar einingar 1.800.000          1.980.000             2.178.000          2.395.800         2.635.380         

Tekjur 10.794.488       11.873.937           13.061.330       14.367.463      15.804.210       

Br. Kostnaður -  Hráefni & flutn. 7.209.238          7.930.162             8.723.178          9.595.496         10.555.046       

Framleigð 3.585.250          3.943.775             4.338.152          4.771.967         5.249.164         

Fastur kostnaður 2.649.098          2.781.553             2.920.631          3.066.662         3.219.995         

EBITDA (tekjur - Fast&breyt kostn) 936.152             1.162.222             1.417.522          1.705.305         2.029.169         

Kaupleiga afborgun 667.226             667.226                 667.226             667.226            667.226             

Kaupleiga eftirst. 3.336.129          2.668.903             2.001.677          1.334.452         667.226             

Afskriftir 301.004             301.004                 301.004             301.004            301.004             

EBIT 32.078 -               193.992                 449.292             737.075            1.060.939         

Vaxtagjöld v. Kaupleigu 200.168             166.806                 133.445             100.084            66.723               

EBT 232.246 -            27.185                   315.847             636.992            994.216             

Skattagjöld

Hagnaður (E) 232.246 -            27.185                   315.847             636.992            994.216             

Rekstur ár 1-5 - Raunhæf spá

Tafla 7 Forsenudur fyrir rekstraráætlun - 10 ár 

Tafla 8 Rekstraráætlun ár 1-5. Raunhæf spá 



 

30 

 

Tafla 9 Rekstraráætlun ár 6-10. Raunhæf spá 

 

 

7.3 Bjartsýnis- & svartsýnisspá 

Vegna þess hversu margir þættir geta haft áhrif á það hvort raunhæf spá gangi upp þá eru 

bæði bjart- og svartsýnisspá við þessa fjárfestingu með þeim tilgangi að sýna hversu mikil 

áhrif á rekstur það hefði ef sala verði 15% minni eða meiri en raunhæf spá segir til um . 

Gríðarlega ólíkar aðstæður myndast fyrir rekstrargrundvöll Iceland Spring í nýju húsnæði 

þegar bjart- og svartsýnisspá eru bornar saman. Hér eftir verða lagðar fram rekstraráætlanir 

fyrir fyrstu 10 árin eftir flutning þar sem gert er ráð fyrir að staða Iceland Spring eftir fyrsta ár 

í rekstri verði eins og svart- og bjartsýnisspá segja til um.  

7.3.1 Svartsýnisspá 

Tafla 10 Svartsýnisspá ár 1-5 

 

 

Ár 6 7 8 9 10

Seldar einingar 2.898.918       3.188.810       3.507.691      3.858.460          4.244.306         

Tekjur 17.384.631    19.123.094    21.035.403    23.138.944        25.452.838       

Br. Kostnaður -  Hráefni & flutn. 11.610.550    12.771.605    14.048.766    15.453.642        16.999.007       

Framleigð 5.774.081       6.351.489       6.986.638      7.685.301          8.453.831         

Fastur kostnaður 3.380.995       3.550.045       3.727.547      3.913.924          4.109.620         

EBITDA (tekjur - Fast&breyt kostn) 2.393.086       2.801.444       3.259.091      3.771.377          4.344.211         

Kaupleiga afborgun 667.226          

Kaupleiga eftirst. -                        

Afskriftir 301.004          301.004          301.004          301.004              301.004             

EBIT 1.424.856       2.500.440       2.958.086      3.470.373          4.043.207         

Vaxtagjöld v. Kaupleigu 33.361             -                        -                       -                            -                          

EBT 1.391.494       2.500.440       2.958.086      3.470.373          4.043.207         

Skattagjöld

Hagnaður (E) 1.391.494       2.500.440       2.958.086      3.470.373          4.043.207         

Rekstur ár 6-10 - Raunhæf spá

Ár 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Seldar einingar 1.800.000          1.980.000             2.178.000          2.395.800         2.635.380         2.898.918       3.188.810       3.507.691      3.858.460          4.244.306         

Tekjur 10.794.488       11.873.937           13.061.330       14.367.463      15.804.210       17.384.631    19.123.094    21.035.403    23.138.944        25.452.838       

Br. Kostnaður -  Hráefni & flutn. 7.209.238          7.930.162             8.723.178          9.595.496         10.555.046       11.610.550    12.771.605    14.048.766    15.453.642        16.999.007       

Framleigð 3.585.250          3.943.775             4.338.152          4.771.967         5.249.164         5.774.081       6.351.489       6.986.638      7.685.301          8.453.831         

Fastur kostnaður 2.649.098          2.781.553             2.920.631          3.066.662         3.219.995         3.380.995       3.550.045       3.727.547      3.913.924          4.109.620         

EBITDA (tekjur - Fast&breyt kostn) 936.152             1.162.222             1.417.522          1.705.305         2.029.169         2.393.086       2.801.444       3.259.091      3.771.377          4.344.211         

Kaupleiga afborgun 667.226             667.226                 667.226             667.226            667.226             667.226          

Kaupleiga eftirst. 3.336.129          2.668.903             2.001.677          1.334.452         667.226             -                        

Afskriftir 301.004             301.004                 301.004             301.004            301.004             301.004          301.004          301.004          301.004              301.004             

EBIT 32.078 -               193.992                 449.292             737.075            1.060.939         1.424.856       2.500.440       2.958.086      3.470.373          4.043.207         

Vaxtagjöld v. Kaupleigu 200.168             166.806                 133.445             100.084            66.723               33.361             -                        -                       -                            -                          

EBT 232.246 -            27.185                   315.847             636.992            994.216             1.391.494       2.500.440       2.958.086      3.470.373          4.043.207         

Skattagjöld

Hagnaður (E) 232.246 -            27.185                   315.847             636.992            994.216             1.391.494       2.500.440       2.958.086      3.470.373          4.043.207         

Rekstur fyrstu 10 árin - Raunhæf spá

Ár 1 2 3 4 5

Seldar einingar 1.530.000          1.683.000             1.851.300          2.036.430         2.240.073         

Tekjur 9.175.315          10.092.846           11.102.131       12.212.344      13.433.578       

Br. Kostnaður -  Hráefni & flutn. 6.127.852          6.740.638             7.414.701          8.156.172         8.971.789         

Framleigð 3.047.462          3.352.209             3.687.429          4.056.172         4.461.790         

Fastur kostnaður 2.649.098          2.781.553             2.920.631          3.066.662         3.219.995         

EBITDA (tekjur - Fast&breyt kostn) 398.364             570.656                 766.799             989.510            1.241.794         

Kaupleiga afborgun 667.226             667.226                 667.226             667.226            667.226             

Kaupleiga eftirst. 3.336.129          2.668.903             2.001.677          1.334.452         667.226             

Afskriftir 301.004             301.004                 301.004             301.004            301.004             

EBIT 569.866 -            397.574 -                201.431 -            21.280               273.564             

Vaxtagjöld v. Kaupleigu 200.168             166.806                 133.445             100.084            66.723               

EBT 770.033 -            564.381 -                334.876 -            78.804 -              206.842             

Skattagjöld

Hagnaður (E) 770.033 -            564.381 -                334.876 -            78.804 -              206.842             

Rekstur ár 1-5 - Svartsýnisspá
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Tafla 11 Svartsýnisspá ár 6-10 

 

 

7.3.2 Bjartsýnisspá 

 

Tafla 12 Bjartsýnisspá ár 1-5 

 

Tafla 13 Bjartsýnisspá ár 6-10 

 

Ár 6 7 8 9 10

Seldar einingar 2.464.080       2.710.488       2.981.537      3.279.691          3.607.660         

Tekjur 14.776.936    16.254.630    17.880.093    19.668.102        21.634.912       

Br. Kostnaður -  Hráefni & flutn. 9.868.968       10.855.864    11.941.451    13.135.596        14.449.156       

Framleigð 4.907.969       5.398.765       5.938.642      6.532.506          7.185.757         

Fastur kostnaður 3.380.995       3.550.045       3.727.547      3.913.924          4.109.620         

EBITDA (tekjur - Fast&breyt kostn) 1.526.974       1.848.721       2.211.095      2.618.582          3.076.136         

Kaupleiga afborgun 667.226          

Kaupleiga eftirst. -                        

Afskriftir 301.004          301.004          301.004          301.004              301.004             

EBIT 558.744          1.547.717       1.910.091      2.317.578          2.775.132         

Vaxtagjöld v. Kaupleigu 33.361             -                        -                       -                            -                          

EBT 525.382          1.547.717       1.910.091      2.317.578          2.775.132         

Skattagjöld

Hagnaður (E) 525.382          1.547.717       1.910.091      2.317.578          2.775.132         

Rekstur ár 6-10 - Svartsýnisspá

Ár 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Seldar einingar 1.800.000          1.980.000             2.178.000          2.395.800         2.635.380         2.898.918       3.188.810       3.507.691      3.858.460          4.244.306         

Tekjur 10.794.488       11.873.937           13.061.330       14.367.463      15.804.210       17.384.631    19.123.094    21.035.403    23.138.944        25.452.838       

Br. Kostnaður -  Hráefni & flutn. 7.209.238          7.930.162             8.723.178          9.595.496         10.555.046       11.610.550    12.771.605    14.048.766    15.453.642        16.999.007       

Framleigð 3.585.250          3.943.775             4.338.152          4.771.967         5.249.164         5.774.081       6.351.489       6.986.638      7.685.301          8.453.831         

Fastur kostnaður 2.649.098          2.781.553             2.920.631          3.066.662         3.219.995         3.380.995       3.550.045       3.727.547      3.913.924          4.109.620         

EBITDA (tekjur - Fast&breyt kostn) 936.152             1.162.222             1.417.522          1.705.305         2.029.169         2.393.086       2.801.444       3.259.091      3.771.377          4.344.211         

Kaupleiga afborgun 667.226             667.226                 667.226             667.226            667.226             667.226          

Kaupleiga eftirst. 3.336.129          2.668.903             2.001.677          1.334.452         667.226             -                        

Afskriftir 301.004             301.004                 301.004             301.004            301.004             301.004          301.004          301.004          301.004              301.004             

EBIT 32.078 -               193.992                 449.292             737.075            1.060.939         1.424.856       2.500.440       2.958.086      3.470.373          4.043.207         

Vaxtagjöld v. Kaupleigu 200.168             166.806                 133.445             100.084            66.723               33.361             -                        -                       -                            -                          

EBT 232.246 -            27.185                   315.847             636.992            994.216             1.391.494       2.500.440       2.958.086      3.470.373          4.043.207         

Skattagjöld

Hagnaður (E) 232.246 -            27.185                   315.847             636.992            994.216             1.391.494       2.500.440       2.958.086      3.470.373          4.043.207         

Rekstur fyrstu 10 árin - Raunhæf spá

Ár 1 2 3 4 5

Seldar einingar 2.070.000          2.277.000             2.504.700          2.755.170         3.030.687         

Tekjur 12.413.661       13.655.027           15.020.530       16.522.583      18.174.841       

Br. Kostnaður -  Hráefni & flutn. 8.290.624          9.119.686             10.031.655       11.034.820      12.138.303       

Framleigð 4.123.037          4.535.341             4.988.875          5.487.763         6.036.539         

Fastur kostnaður 2.649.098          2.781.553             2.920.631          3.066.662         3.219.995         

EBITDA (tekjur - Fast&breyt kostn) 1.473.939          1.753.788             2.068.245          2.421.100         2.816.544         

Kaupleiga afborgun 667.226             667.226                 667.226             667.226            667.226             

Kaupleiga eftirst. 3.336.129          2.668.903             2.001.677          1.334.452         667.226             

Afskriftir 301.004             301.004                 301.004             301.004            301.004             

EBIT 505.709             785.558                 1.100.015          1.452.871         1.848.314         

Vaxtagjöld v. Kaupleigu 200.168             166.806                 133.445             100.084            66.723               

EBT 305.542             618.752                 966.569             1.352.787         1.781.591         

Skattagjöld

Hagnaður (E) 305.542             618.752                 966.569             1.352.787         1.781.591         

Rekstur ár 1-5 - Bjartsýnisspá

Ár 6 7 8 9 10

Seldar einingar 3.333.756       3.667.131       4.033.844      4.437.229          4.880.952         

Tekjur 19.992.325    21.991.558    24.190.714    26.609.785        29.270.764       

Br. Kostnaður -  Hráefni & flutn. 13.352.133    14.687.346    16.156.081    17.771.689        19.548.858       

Framleigð 6.640.193       7.304.212       8.034.633      8.838.096          9.721.906         

Fastur kostnaður 3.380.995       3.550.045       3.727.547      3.913.924          4.109.620         

EBITDA (tekjur - Fast&breyt kostn) 3.259.198       3.754.167       4.307.086      4.924.172          5.612.286         

Kaupleiga afborgun 667.226          

Kaupleiga eftirst. -                        

Afskriftir 301.004          301.004          301.004          301.004              301.004             

EBIT 2.290.968       3.453.163       4.006.082      4.623.168          5.311.282         

Vaxtagjöld v. Kaupleigu 33.361             -                        -                       -                            -                          

EBT 2.257.607       3.453.163       4.006.082      4.623.168          5.311.282         

Skattagjöld

Hagnaður (E) 2.257.607       3.453.163       4.006.082      4.623.168          5.311.282         

Rekstur ár 6-10 - Bjarttsýnisspá

Ár 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Seldar einingar 1.800.000          1.980.000             2.178.000          2.395.800         2.635.380         2.898.918       3.188.810       3.507.691      3.858.460          4.244.306         

Tekjur 10.794.488       11.873.937           13.061.330       14.367.463      15.804.210       17.384.631    19.123.094    21.035.403    23.138.944        25.452.838       

Br. Kostnaður -  Hráefni & flutn. 7.209.238          7.930.162             8.723.178          9.595.496         10.555.046       11.610.550    12.771.605    14.048.766    15.453.642        16.999.007       

Framleigð 3.585.250          3.943.775             4.338.152          4.771.967         5.249.164         5.774.081       6.351.489       6.986.638      7.685.301          8.453.831         

Fastur kostnaður 2.649.098          2.781.553             2.920.631          3.066.662         3.219.995         3.380.995       3.550.045       3.727.547      3.913.924          4.109.620         

EBITDA (tekjur - Fast&breyt kostn) 936.152             1.162.222             1.417.522          1.705.305         2.029.169         2.393.086       2.801.444       3.259.091      3.771.377          4.344.211         

Kaupleiga afborgun 667.226             667.226                 667.226             667.226            667.226             667.226          

Kaupleiga eftirst. 3.336.129          2.668.903             2.001.677          1.334.452         667.226             -                        

Afskriftir 301.004             301.004                 301.004             301.004            301.004             301.004          301.004          301.004          301.004              301.004             

EBIT 32.078 -               193.992                 449.292             737.075            1.060.939         1.424.856       2.500.440       2.958.086      3.470.373          4.043.207         

Vaxtagjöld v. Kaupleigu 200.168             166.806                 133.445             100.084            66.723               33.361             -                        -                       -                            -                          

EBT 232.246 -            27.185                   315.847             636.992            994.216             1.391.494       2.500.440       2.958.086      3.470.373          4.043.207         

Skattagjöld

Hagnaður (E) 232.246 -            27.185                   315.847             636.992            994.216             1.391.494       2.500.440       2.958.086      3.470.373          4.043.207         

Rekstur fyrstu 10 árin - Raunhæf spá
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7.3.3 Samanburður 

Tafla 14 Samanburður á hagnaði eftir raunhæfri, svart- & bjartssýnisspá ár 1-5 

 

Tafla 15 Samanburður á hagnaði eftir raunhæfri, svart- & bjartssýnisspá ár 6-10 

 

Tafla 16 Samanburður á heildarhagnaði samkvæmt raunhæfri, svart- og bjartssýnisspá 

  

ár 1 2 3 4 5

Hagnaður raunhæf spá 232.246 -        27.185                315.847                 636.992             994.216            

Hagnaður Svarsýnisspá 770.033 -        564.381 -            334.876 -                78.804 -               206.842            

Hagnaður Bjartsýnisspá 305.542         618.752             966.569                 1.352.787          1.781.591         

ár 6 7 8 9 10

Hagnaður raunhæf spá 1.391.494         2.500.440       2.958.086       3.470.373      4.043.207          

Hagnaður Svarsýnisspá 525.382             1.547.717       1.910.091       2.317.578      2.775.132          

Hagnaður Bjartsýnisspá 2.257.607         3.453.163       4.006.082       4.623.168      5.311.282          

ár Samtals

Hagnaður raunhæf spá 16.105.595       

Hagnaður Svarsýnisspá 7.534.647         

Hagnaður Bjartsýnisspá 24.676.542       
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8. Fjárhagsáætlun 

8.1 Fjármögnun 

Uppsetning á húsnæði og nýjum tækjabúnaði er 

gríðarlega kostnaðarsöm aðgerð. Áætlað er að heildar 

verð flutninga verði 7.940.028 USD og á þetta einungis 

við um sjálfa framkvæmdina og tekur ekki til greina 

rekstrarkostnað eftir að flutningum er lokið. Stærsti 

hlutinn af kostnaði við þessa framkvæmd eru kaup á nýrri 

framleiðsluvél sem notuð verður í nýju húsnæði. Tilboð 

frá framleiðanda sem inniheldur verð á tækjabúnaðinum, 

flutning hans til landsins og stuðning við uppsetningu 

hljóðar upp á 6.020.083 USD. Hinsvegar býður 

framleiðandi upp á mögulega kaupleigu á vélinni fyrir allt 

að 70% af kostnaði hennar sem samsvarar 4.003.355 

USD. Ef Iceland Spring nýtir sér þann möguleika þá 

lækkar staðgreiðslu kostnaður við flutninga niður í 

3.936.673 USD. og er það sú upphæð sem fyrirtækið þarf 

að fjármagna til þess að geta ráðist í framkvæmdina. Hafa 

verður í huga þegar litið er á kostnaðinn við að ráðast í 

þetta verkefni að um er að ræða langtíma fjárfestingu. Þar 

sem ekki er gert ráð fyrir því í áætlunum að rekstur 

Iceland Spring eftir flutninga muni ná að skila af sér 

hagnaði fyrstu tvö til þrjú árin. Hinsvegar er gert ráð fyrir 

að fyrirtækið hefur starfað 4 ár á nýjum stað að þá hafi 

hagnaður af starfsemi fyrirtækisins náð að jafna út 

taprekstur fyrstu áranna. Lausafjárstaða Iceland Spring er 

ekki nægilega góð til þess að fyrirtækið geti fjármagnað 

þessa fjárfestingu sjálft. Ýmsar aðrar fjármögnunar leiðir 

eru í boði fyrir félagið líkt og útgáfa aukinna hlutabréfa, 

skuldabréf eða bankalán. Arðbærasta leiðin fyrir eigendur Iceland Spring væri samt sem áður 

sú að þeir myndu sjálfir leggja til fjármagn fyrir áætluðum framkvæmdum þar sem þá þyrfti 

Heildarkostnaður á vélbúnaði $6.020.083

Kostnaður tengdur vélbúnaði $1.146.901

Vélbúnaður f. Umbúðir $292.580

Þjálfun starfsmanna $69.829

uppsetning og stilling  á vélbúnaði $657.164

Annar undirbúnings kostnaður $127.328

Kostnaður við undirbúning byggingar. $436.596

Vatnslögn að húsi áætlað. $81.449

framkvæmdir á húsnæði fyrir vélbúnað. $150.000

Pípulagnir & rafmagn $150.000

Gólfefni (epoxy) $55.148

Búnaður f. Rannsóknarstofu $24.000

"Tog" mælir $1.000

Sýrustigs mælir $1.000

Plast-flösku mælir $1.500

Ofn $3.000

Sótthreinsi vél $3.000

verkfæri til eimunar $8.000

Kælir $1.500

Önnur verkfæri $2.000

Föt, skór og annar aðbúnaður $3.000

Annar kostnaður. $312.448

Tölvur og tölvubúnaður 38.281

Verkfæri 30.000

Vara aflgjafi 28.281

Lyftari - lítill 10.841

Lyftari - Stór 30.000

Lyftari - Reacher 40.000

Hillur fyrir  vörugeymslu 65.046

Skrifstofu gögn 50.000

Eldhús og kaffistofa 20.000

Samtals $7.940.028

Lánshæft á kaupleigu (70%) $4.003.355

Ekki lánshæft $3.936.673

Flutningskostnaður Iceland Spring

Tafla 17 kostnaður við flutning 
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fyrirtækið ekki að greiða vaxtakostnað og önnur gjöld til lánadrottna heldur myndi sá 

kostnaður enda sem hagnaður fyrir fyrirtækið. 

Samkvæmt rekstraráætlun þá er gert ráð fyrir að fjárfesting félagsins muni að lokum skila af 

sér nægum hagnaði til þess að lán sé raunhæfur kostur. Ávöxtunarkrafa Landsbankans á 

almennum viðskiptaskuldabréfum er 11,5%  (Vextir, 2017). Til þess að hægt sé að meta það 

hvort það borgi sig fyrir Iceland Spring að taka lán fyrir þeirri fjárfestingu sem áætlað er að 

ráðast í þá er gott að reikna út núvirði áætlaðar fjárfestingar (NPV) auk innri vaxta (IRR) 

starfseminnar. Hægt er að nota báðar þessar leiðir til þessa að meta hvort að fjárfesting muni 

skila hagnaði eftir tilsettan tíma. Það er gert með því að reikna út greiðsluflæði á tímabilinu og 

er það borið saman við ávöxtunarkröfu félagsins. Ef núvirði fjárfestingar er meira en núll og 

ef innri vextir greiðsluflæðis eru hærri en ávöxtunarkrafa, þá mun fjárfestingin skila hagnaði 

(Hillier, Ross, Westerfield, Jaffe, & Jordan, 2016). 

 Ef rekstraráætlun fyrirtækisins til 10 ára er notuð sem viðmið þá kemur í ljós að áætlaður 

hagnaður af rekstri mun geta staðið undir afborgunum á láni sem veitt væri fyrir 

fjárfestingunni þar sem bæði eru innri vextir hærri en ávöxtunarkrafa fjárfestingar og einnig er 

núvirði fjárfestingarinnar með 12% ávöxtunarkröfu hærri en núll. 

Tafla 18 NPV og IRR miðað við 10 ára rekstur 

 

Tafla 19 NPV og IRR miðað við 7 ára rekstur 

 

 

NPV 4.356.179      

IRR 25%

Fjárfesting 3.936.673      $

ávöxtunarkrafa 12.0%

Verð á vél 6.020.083      $

Upphæð Kaupleigu 4.003.355      $

Vextir á Kaupleigu 5% á ári

         Miðað við 10 ára rekstur

NPV 281.170         

IRR 13%

Fjárfesting 3.936.673      $

ávöxtunarkrafa 12.0%

Verð á vél 6.020.083      $

Upphæð Kaupleigu 4.003.355      $

Vextir á Kaupleigu 5% á ári

Miðað við 7 ára rekstur
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8.2 Rekstraráætlun 

Með rekstraráætlun er ætlað að leggja upp áætlaðar tekjur og kostnað við starfsemi. Það er 

gert með þeim tilgangi að gefa stjórnendum og fjárfestum hugmynd um hvernig rekstur 

fyrirtækis yfir tiltekið tímabil gæti litið út. Þar eru tekin saman helstu útgjaldarliðir og 

mögulegar tekjur af áætlaðri starfsemi. Í tilfelli Iceland Spring þá eru áætlaðar tekjur byggðar 

á þeim söluáætlunum sem gerðar hafa verið fyrir árið 2018. Þar sem vegið meðaltal á 

söluverði allra vara frá fyrirtækinu er notað til þess að reikna tekjur út frá áætlaðri sölu. Sömu 

aðferð var beitt til þess að finna út breytilegan kostnað á áætlaðri sölu. Fastur kostnaður er 

fundinn út með kostnaðaráætlun yfir heilt ár. Hér er kostnaður frekar áætlaður hærri en hann 

getur orðið. Það er gert vegna þess að fyrirtækið hefur ekki reynslu á þeim kostnaði sem fylgir 

sjálstæðri starfsemi og stjórnendur telja það skynsamlegra að áætlaður kostnaður sé of mikill 

frekar en of lítll.  

Tafla 20 Rekstraráætlun samkvæmt raunhæfri spá. ár 1-5 

 

Tafla 21traráætlun samkvæmt raunhæfri spá. ár 6-10 

 

Ár 1 2 3 4 5

Seldar einingar 1.800.000          1.980.000             2.178.000          2.395.800         2.635.380         

Tekjur 10.794.488       11.873.937           13.061.330       14.367.463      15.804.210       

Br. Kostnaður -  Hráefni & flutn. 7.209.238          7.930.162             8.723.178          9.595.496         10.555.046       

Framleigð 3.585.250          3.943.775             4.338.152          4.771.967         5.249.164         

Fastur kostnaður 2.649.098          2.781.553             2.920.631          3.066.662         3.219.995         

EBITDA (tekjur - Fast&breyt kostn) 936.152             1.162.222             1.417.522          1.705.305         2.029.169         

Kaupleiga afborgun 667.226             667.226                 667.226             667.226            667.226             

Kaupleiga eftirst. 3.336.129          2.668.903             2.001.677          1.334.452         667.226             

Afskriftir 301.004             301.004                 301.004             301.004            301.004             

EBIT 32.078 -               193.992                 449.292             737.075            1.060.939         

Vaxtagjöld v. Kaupleigu 200.168             166.806                 133.445             100.084            66.723               

EBT 232.246 -            27.185                   315.847             636.992            994.216             

Skattagjöld

Hagnaður (E) 232.246 -            27.185                   315.847             636.992            994.216             

Rekstur ár 1-5 - Raunhæf spá

Ár 6 7 8 9 10

Seldar einingar 2.898.918       3.188.810       3.507.691      3.858.460          4.244.306         

Tekjur 17.384.631    19.123.094    21.035.403    23.138.944        25.452.838       

Br. Kostnaður -  Hráefni & flutn. 11.610.550    12.771.605    14.048.766    15.453.642        16.999.007       

Framleigð 5.774.081       6.351.489       6.986.638      7.685.301          8.453.831         

Fastur kostnaður 3.380.995       3.550.045       3.727.547      3.913.924          4.109.620         

EBITDA (tekjur - Fast&breyt kostn) 2.393.086       2.801.444       3.259.091      3.771.377          4.344.211         

Kaupleiga afborgun 667.226          

Kaupleiga eftirst. -                        

Afskriftir 301.004          301.004          301.004          301.004              301.004             

EBIT 1.424.856       2.500.440       2.958.086      3.470.373          4.043.207         

Vaxtagjöld v. Kaupleigu 33.361             -                        -                       -                            -                          

EBT 1.391.494       2.500.440       2.958.086      3.470.373          4.043.207         

Skattagjöld

Hagnaður (E) 1.391.494       2.500.440       2.958.086      3.470.373          4.043.207         

Rekstur ár 6-10 - Raunhæf spá

Ár 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Seldar einingar 1.800.000          1.980.000             2.178.000          2.395.800         2.635.380         2.898.918       3.188.810       3.507.691      3.858.460          4.244.306         

Tekjur 10.794.488       11.873.937           13.061.330       14.367.463      15.804.210       17.384.631    19.123.094    21.035.403    23.138.944        25.452.838       

Br. Kostnaður -  Hráefni & flutn. 7.209.238          7.930.162             8.723.178          9.595.496         10.555.046       11.610.550    12.771.605    14.048.766    15.453.642        16.999.007       

Framleigð 3.585.250          3.943.775             4.338.152          4.771.967         5.249.164         5.774.081       6.351.489       6.986.638      7.685.301          8.453.831         

Fastur kostnaður 2.649.098          2.781.553             2.920.631          3.066.662         3.219.995         3.380.995       3.550.045       3.727.547      3.913.924          4.109.620         

EBITDA (tekjur - Fast&breyt kostn) 936.152             1.162.222             1.417.522          1.705.305         2.029.169         2.393.086       2.801.444       3.259.091      3.771.377          4.344.211         

Kaupleiga afborgun 667.226             667.226                 667.226             667.226            667.226             667.226          

Kaupleiga eftirst. 3.336.129          2.668.903             2.001.677          1.334.452         667.226             -                        

Afskriftir 301.004             301.004                 301.004             301.004            301.004             301.004          301.004          301.004          301.004              301.004             

EBIT 32.078 -               193.992                 449.292             737.075            1.060.939         1.424.856       2.500.440       2.958.086      3.470.373          4.043.207         

Vaxtagjöld v. Kaupleigu 200.168             166.806                 133.445             100.084            66.723               33.361             -                        -                       -                            -                          

EBT 232.246 -            27.185                   315.847             636.992            994.216             1.391.494       2.500.440       2.958.086      3.470.373          4.043.207         

Skattagjöld

Hagnaður (E) 232.246 -            27.185                   315.847             636.992            994.216             1.391.494       2.500.440       2.958.086      3.470.373          4.043.207         

Rekstur fyrstu 10 árin - Raunhæf spá
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8.2.1 Kostnaðaráætlun 

Allur áætlaður fastur kostnaður 

er annaðhvort byggður á tilboði 

frá byrgja eða áætlaður út frá 

svipuðum kostnaði við svipaðri 

starfsemi innan Ölgerðarinnar. 

Breytilegur kostnaður er fenginn 

með því að reikna saman kostnað 

við hverja framleidda einingu 

Vegið meðaltal breytilegs 

kostnaðar á vörum Iceland 

Spring er um það bil 4 USD á 

hverja einingu. Áætlað er að 

breytilegur kostnaður við 

starfsemi fyrirtækisins verði sá 

sami eftir að lokið hefur verið 

við flutninga í nýtt húsnæði. 

Hinsvegar mun uppbygging fasta 

kostnaðar breytast töluvert, þar 

sem aukning verður á 

útgjaldarliðum sem tengjast 

rekstri á húsnæði og almennri 

starfsemi. Aftur á móti þá mun 

Iceland Spring ekki þurfa að 

greiða þjónustugjald til 

Ölgerðarinnar en sú lækkun er 

einn grundvöllur þess að 

fjárfestingin geti gengið upp.  

 

 

 

  

Launakostnaður $1.129.700

Laun 869000

Launatengd gjöld 260700

Húsnæði $726.611

Leiga á húsnæði $650.459

Áætlaður Viðhalds kostnaður á húsnæði 10.000

Rafmagn $61.152

Meindýra stjórnun $5.000

Almennur rekstur $566.192

Viðhald á framleiðslu tækjum 250.500

Viðhald á lyftara 4.713

Flutningur til og frá verksmiðju $13.575

Tryggingar $56.500

Sala og markaðssetning $20.000

Stjórnunarkostnaður $149.985

Öryggisþjónusta 23.000

Skrifstofubúnaður $20.000

Leiga á hugbúnaði $20.000

Sími og innternet $7.919

Gæðastjórnun $104.762

Hreinsiefni $32.692

Rannsóknarstofa $72.070

Annar kostnaður $121.833

Áætlaður kostnaður á vöruhóteli $6.750

Kolviður - Koltvísýrings jöfnun $15.083

Annar kostnaður $100.000

Þjónustu gjald $0

Áætlaðar rekstrarkostnaður á einu ári $2.649.098

Kostnaðar áætlun í nýu húsnæði

Launakostnaður $676.000

Laun 520000

Launatengd gjöld 156000

Húsnæði $0

Leiga á húsnæði $0

Áætlaður Viðhalds kostnaður á húsnæði $0

Rafmagn $0

Meindýra stjórnun $0

Almennur rekstur $163.573

Viðhald á framleiðslu tækjum $0

Viðhald á lyftara $0

Flutningur til og frá verksmiðju $10.000

Tryggingar $11.300

Sala og markaðssetning $20.000

Stjórnunarkostnaður $120.000

Öryggisþjónusta $0

Skrifstofubúnaður $0

Leiga á hugbúnaði $0

Sími og innternet $2.273

Gæðastjórnun $20.000

Hreinsiefni $0

Rannsóknarstofa $20.000

Annar kostnaður $127.927

Áætlaður kostnaður á vöruhóteli $110.000

Kolviður - Koltvísýrings jöfnun $12.727

Annar kostnaður $5.200

Áætlað Þjónustu gjald $2.213.697

Áætlaðar rekstrarkostnaður á einu ári $3.201.197

Kostnaðar áætlun við núverandi aðstæður

Söluverð 6                       $

Framleiðslu kostnaður 4                       $

Framleigð 2                       $

Vegið meðaltal af gögnum úr núverandi starfsemi

Tafla 23 Kostnaðaráætlun við núverandi 

aðstæður 
Tafla 24 Kostnaðaráætlun í nýu húsnæði 

Tafla 22 Vegið meðaltal á söluverði, framleisðlukostnað og framleigðar af vörum Iceland 

Spring 
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9. Núllpunktsgreining 
 

Eitt af verkfærum CVP greiningar er aðferð sem kallast núllpunktsgreining (e. break-even 

analysis) sem sýnir hvaða umfang starfseminnar leiðir af sér hvorki hagnað né tap  (Hilton & 

Platt, 2017). Núllpunktur getur verið reiknaður á ýmsan máta en það fer þá eftir hvað skal 

vera innifalið í kostnaði. Hreinn núllpunktur er aðeins það framleidda magn sem skilar af sér 

nægilegum tekjum til þess að greiða breytilegan og fastan kostnað (Hilton & Platt, 2017). 

Hinsvegar er hægt að bæta við fleira takmörkum eins og hagnaðarkröfu og fjárfestingar 

kostnað (Hilton & Platt, 2017). En hlutverk 

núllpunktar er það sama þrátt fyrir 

breytingar. Það er að finna hversu margar 

sölueiningar þarf að selja til þess að tekjur 

séu jafnar kostnaði og úr verði hvorki 

hagnaður né tap. 

 Núllpunktur reksturs Iceland Spring eftir 

flutninga eru 1.329.998 seldar einingar. 

Við þennan fjölda þá hefur fyrirtækið 

fengið inn tekjur sem samsvara 

breytilegum og föstum kostnaði fyrir eitt 

rekstrar ár. Við þessa niðurstöðu er ekki 

tekið tillit til annarra kostnaðar liða líkt og 

afborganir á lánum, vexti eða skatta. 

Núllpunktur reksturs Iceland Spring eftir 

flutninga þar sem reiknað er með öðrum 

kostnaði eru 1.916.601 seldar einingar. Við 

þann fjölda hefur fyrirtækið fengið inn 

tekjur sem samsvarar öllum áætluðum 

kostnaði við rekstur félagsins. 

 

 

  

Ár 0 1

Seldar einingar - Núllpunktur 1.329.998          

Tekjur 7.975.918          

Br. Kostnaður -  Hráefni & flutn. 5.326.820          

Framleigð 2.649.098          

Fastur kostnaður 2.649.098          

EBITDA (tekjur - Fast&breyt kostn) -                           

Núllpunktur

Ár 0 1

Seldar einingar 1.916.601          

Tekjur 11.493.735       

Br. Kostnaður -  Hráefni & flutn. 7.676.239          

Framleigð 3.817.496          

Fastur kostnaður 2.649.098          

EBITDA (tekjur - Fast&breyt kostn) 1.168.398          

Kaupleiga afborgun 667.226             

Kaupleiga eftirst. 3.431.447          

Afskriftir 301.004             

EBIT 200.168             

Vaxtagjöld v. Kaupleigu 200.168             

EBT 0                          

Skattagjöld

Hagnaður (E) 0                          

Núllpunktur með kostnaði

Tafla 25 Núllpunktur á rekstri eftir flutninga 

Tafla 26 Núllpunktur á rekstri eftir flutninga, með kostnðaði. 
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10. Niðurstöður 

Stjórnendur Iceland Spring hafa þegar tekið ákvörðun um að flytja starfsemi fyrirtækisins og 

fjárfesta í nýjum tækjabúnaði. Eftir yfirferð á gögnum þá er það mat höfundar að sú aðgerð sé 

rétt ákvörðun fyrir framtíð fyrirtækisins. Stöðugur vöxtur hefur verið í starfsemi fyrirtækisins 

á undanförnum árum og ef áframhald verður á þeirri aukningu næstu ár, þá er ljóst að 

núverandi starfsemi mun ekki hafa framleiðslugetuna til þess að sinna þeirri eftirspurn. 

Hinsvegar þarf að huga að ákveðnum þáttum sem þurfa að vera til staðar til þess að flutningur 

á starfsemi félagsins að Víkurhvarfi 1 og fjárfesting félagsins í nýjum tækjabúnaði muni skila 

hagnaði á næstu 10 árum. Í fyrsta lagi þarf raunhæf áætlun um söluaukningu að ganga upp þar 

sem að við fjárfestingu á nýjum tækjabúnaði fylgir aukinn kostnaður eins og afborganir á 

kaupleigu og vaxtagjöld. Sá kostnaður veldur því að núllpunktur á rekstri félagsins eftir 

flutninga hækkar úr 1.329.998 seldum einingum í 1.916.601 seldar einingar. Í Öðru lagi þarf 

fyrirtækið að vera tilbúið að takast á við ófyrirséðan kostnað fyrstu árin. Það er ólíklegt að 

allar áætlanir gangi að öllu leyti eftir. Þar sem að staða reksturs eftir flutninga er viðkvæmust 

fyrstu árin þá er mikilvægt að stjórnendur Iceland Spring geri áætlun um hvernig fyrirtækið 

geti brugðist við kostnaði sem ekki er hægt að spá fyrir um og geri nauðsynlegar ráðstafanir 

eftir því. Í þriðja lagi þarf að finna réttu leiðina til þess að fjármagna áætlaða staðgreiðslu sem 

að fyrirtækið þarf að greiða til þess að geta hafið sjálfstæða starfsemi í Víkurhvarfi 1. Enn er 

óljóst hvaða leið stjórnendur Iceland Spring telja að sé besta leiðin til þess að fjármagna þær 

tæplegu fjórar milljónir bandaríkjadala sem áætlað er að fyrirtækið þurfi.  

Niðurstöður höfundar eru því að til þess að flutningur á starfsemi Iceland Spring í Víkurhvarf 

1 og fjárfesting í nýjum tækjabúnaði muni skila hagnaði á 10 árum þá þurfa þrjár eftirfarandi 

forsendur að vera réttar. Sala á vörum fyrirtækisins þarf að aukast í samræmi við aukna 

framleiðslugetu, viðbragðsáætlun fyrir ófyrirséðan kostnað þarf að vera fyrir hendi og 

fjármögnun á staðgreiðslu þarf að bera lítin kostnað í för með sér.  
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11. Lokaorð 

Niðurstaða höfundar er sú að fyrirtækið geti byrjað að skila hagnaði á innan við 10 árum eftir 

að flutningum er lokið. Hinsvegar eru að mati höfundar of margir þættir sem geta valdið því 

að það gangi ekki eftir. Því ættu stjórnendur Iceland Spring ekki að gera ráð fyrir því að 

starfsemi félagsins muni skila hagnaði á innan við 10 árum án þess að gera frekari rannsóknir.  

Eftir mat á bæði viðtölum og áætlunum Iceland Spring þá er það niðurstaða höfundar að 

nauðsynlegt verði fyrir fyrirtækið að flytja starfsemi sína í annað húsnæði. Núverandi 

aðstæður bjóða ekki upp á nægileg framleiðsluafköst til þess að geta sinnt rekstri félagsins. 

Telur höfundur að æskilegast sé að fyrirtækið hefji flutninga við fyrsta tækifæri því líkur eru á 

því að félagið gæti þurft að hafna viðskiptum í framtíðinni vegna þess að það gæti ekki sinnt 

eftirspurn. 

Taka skal fram að við upphaf á skrifum þessarar ritgerðar þá var Iceland Spring í 

samningaferli við eigendur húsnæðis að Víkurhvarfi 1 um leigu á húsnæðinu. Ekki tókst að 

ljúka við samninga og varð því ljóst að fyrirtækið myndi ekki flytja í umrætt húsnæði. Þetta 

var tilkynnt höfundi ritgerðar eftir að vinna var langt á veg komin. Var í kjölfarið ákveðið að 

klára viðskiptaáætlunina út frá því að fyrirtækið stefndi enn að því að flytja í húsnæði í 

Víkurhvarfi. Þetta var gert því að stjórnendur Iceland Spring hafa enn ekki fundið annað 

húsnæði sem gæti hentað starfseminni. Á þeim tíma sem ritgerð var skilað þá var fyrirtækið 

að skoða þann möguleika að reisa sitt eigið húsnæði undir framleiðslu sína.   
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Fylgigögn 

 

Spurningalistar fyrir viðtöl 

Spurningar til rekstrarstjóra Iceland Spring 

• Hver er stærsta breytingin á rekstri félagsins síðan þú hófst störf? 

• Hver er núverandi staða Iceland Spring? 

• Hverja telur þú vera helstu kosti við flutning á starfsemi Iceland Spring? 

• Hverja telur þú vera helstu kosti við að vera starfsemi Iceland Spring áfram á sama 

stað? 

• Hvernig mun almenn meðhöndlun hráefnis og samskipti við samstarfsaðila breytast 

eftir flutninga? 

• Hvað vonar þú að gerist í kjölfari á fluttningum? (opin spurning) 

 

Spurningar til starfsmann Ölgerðarinnar 

• Hvað enkennir framleiðslu Iceland Spring? 

• Hvað mætti gera betur? 

• Ef þið mynduð fá að setja upp framleiðsluna upp á nýtt, hvað mynduð þið vilja gera? 

• Hvað þarf marga starfsmenn frá til þess að sjá um framleiðslulínu? 

 

Viðtal við rekstrarstjóra 

Eftirfarandi er viðtal sem tekið var við rekstrarstjóra Iceland Spring í tengslum við ritgerðina. 

 

10. Okt 2017 

Nafn: Halldór Björnsson 

Starfsheiti: Rekstrarstjóri Iceland Spring 

 

• Hvenær var fyrirtækið stofnað. 
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o Upprunalega var það stofnað árið 1993 sem Thor Spring. Það er svo tekið yfir 

af Ölgerðinni og David sem er stærstu hluthafinn í dag. Fyrirtækið er tekið yfir 

og þá er byrjað upp á nýtt árið 2001. Fyrirtækið er starfandi innan 

Ölgerðarinnar og hún sér um rekstur þess. Svo er fyrirtæki út í Bandaríkjunum 

að nafni Pure Distribution sem sér um dreyfingu innan Bandaríkjanna. Árið 

2004 breytti fyrirtækið um nafn og varð að Iceland Spring og hefur haldið því 

síðan. 

• Stjórnendur Iceland Spring 

o Allir eigendur fyrirtækisins hafa jafnan atkvæðisrétt um ákvarðanir félagsins. 

Þar með er í raun enginn stjórnarformaður heldur einungis stjórn í formi 

eiganda. 

• Hver er stærsta breytingin á rekstri félagsins síðan þú hófst störf. 

o Eina stóra breytingin sem hefur orðið á rekstri fyrirtækisins síðan að ég byrjaði 

er sú að fyrirtækið hefur hætt að eyða miklu magni af fjármunum í 

markaðsetningu og í staðin lagt áherslu á að framleiða svokallað Private Label 

vörur fyrir önnur fyrirtæki. Einnig gerist það að þegar ég byrja árið 2010 að 

fyrirtækið byrjar að sjá um sín mál. Það er að fram að þeim punkti þá höfðu 

starfsmenn Ölgerðarinnar séð um nánast alla hluta starfseminnar. Frá því að ég 

byrjaði þá vorum við svona í kringum 0% sjálfstæð en í dag erum við um það 

bil 90% sjálfstæð.  

• Núverandi staða 

o Núverandi staða er ekki slæm. Á meðan fyrirtækið hefur verið að vaxa þá 

hefur verið mjög gott að vera innan Ölgerðarinnar en eins og staðan er orðin í 

dag þá er það farið að hefta okkur. Þegar við erum hérna (Í Ölgerðinni) þá er 

fastur kostnaður mjög lítill en breytilegur kostnaður meiri, sem var mjög gott 

þegar við vorum að framleiða minna. Hinsvegar er staðan orðin þannig í dag 

að við erum getum ekki fullnýtt okkar möguleika. Það er að þegar breytilegur 

kostnaður er svona hár þar sem við borgum hærra þjónustugjald þegar við 

framleiðum meira þá getum við ekki lækkað verð til þess að fá stærri 

samninga. Þetta verður til þess að til þess að geta tekið næsta skrefi í vexti 

fyrirtækisins þá verðum við að hefja okkar eigin framleiðslu. Sem var alltaf 

planið frá upphafi. Um leið og fyrirtækið væri orðið nógu stórt þá átti það alltaf 

að verða sjálfstætt. 
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• Hverja telur þú vera helstu kosti við flutning? 

o Eitt er kostnaðarstrúktur. Þar sem kostnaður fyrirtækisins breytist úr því að 

vera mikill breytilegur kostnaður í mikinn fastakostnað. Sem gerir það að 

verkum að við gætum náð stærri samningum en við höfum áður gert. Við 

getum þá boðið lægra verð á hverja einingu með því að selja meira. Annað er 

að við fengjum þá stjórn á framleiðslunni. Þannig að ef upp koma vandamál 

með gæði vörunnar, sem að gerist reglulega. Þá væri það starfsfólk Iceland 

Spring sem að tæklar vandamálið og leysir það. Frekar en eins og nú þar sem 

starfsfólk Iceland Spring þarf að ræða við Starfsfólk Ölgerðarinnar og biðja 

það vinsamlega um að gera hitt eða þetta. Þá er það undir starfsmenn 

Ölgerðarinnar komið hvort þau leysa það eða ekki. Yfirleitt er það þannig að 

þau fara í málið en aldrei með sama krafti, forgang eða með sama takmarki og 

við myndum hafa. Þetta er það tvennt sem séu helstu kostirnir við að fara í 

okkar eigið húsnæði.  

• Hverja telur þú vera helstu kosti við að vera áfram á sama stað? 

o Það er klárlega meira öryggi við að flytja ekki. Því við vitum hvernig 

reksturinn er ef við flytjum ekki. Þetta er orðið svona nokkuð „safe“, svona 

þægilegt. Helsti kosturinn við að flytja ekki væri að sleppa við áhættuna. Það 

er alveg sama hvað maður reiknar í Excel en maður veit aldrei hvað mun 

gerast. Maður gæti verið búinn að reikna sér „budget“ fyrir ár sem klárast svo á 

þremur mánuðum. Hvað gerir maður þá? Fer maður í bankann og biður um lán 

eða til hluthafa og óskar eftir meira fjármagni. Það er fullt af hlutum sem geta 

komið upp sem líklega gætu ekki komið upp ef við værum ennþá hér. 

Hinsvegar er líka ákveðin áhætta á að flytja ekki þar sem við erum glíma við 

ýmis vandamál sem við getum ekki leyst hér. Það eru sumar kröfur sem að 

viðskiptavinir okkar gera sem við getum ekki uppfyllt hér og því væri áhætta á 

að missa þá ef einhverjir aðrir bjóði betur.  

• Hvernig mun almenn hráefnis og samskipti við samstarfsaðila breytast eftir flutninga?  

o Þetta mun ekkert breytast. Vatnslögnin verður flutt og hráefni mun berast til 

okkar en ekki Ölgerðarinnar. Við erum að gera okkar eigin samninga við birgja 

þó svo að við hefjum oft samningarviðræður saman með Ölgerðinni. Hinsvegar 

eru þetta alveg sitthvorir samningarnir. Það sem mun líklega breytast væri þá 

bara magnið af hráefnum sem við myndum fá. Við gerum ráð fyrir að eftir 

flutning þá verði að minnsta 50% aukning í framleiðslu, líklega á milli 50 og 
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100 %. Þessi 50 % er samningu sem við erum nú þegar búin að landa en hin 

aukningin er það sem við gerum ráð fyrir frá núverandi viðskiptavinum. 

Mótakan mun líklega breytast. Í dag kemur þetta til landsins og fer inn á 

vöruhótel hjá Eimskip en við stefnum á að geta tekið við vörum á okkar eigin 

lager eftir flutning. Þetta veltu reyndar á því að fá húsnæði sem getur verið 

með lager. 

• Hvað vonar þú að gerist í kjölfari á flutningum? (opin spurning) 

o Þetta hlýtur að vera einhver brelluspurning því hún er of auðveld. Ég vona bara 

að þetta gangi upp. Að sala, hagnaður og gæði vörunnar aukist við flutning. Að 

við munum geta þróað umbúðir þannig að þær yrðu flottari og söluvænni 

heldur en þær eru í dag. Ég vona að við náum að gera vinnustað þar sem 

starfsfólk vill vinna á alla ævi.  

 

Viðtal við Starfsmenn Ölgerðarinnar 

Viðtal við starfsmenn Ölgerðarinnar 

Hilmar Karl Arnarsson – Starfsmaður í framleiðslu 

Einar Örn Þrastarson – Starfsmaður í framleðslu 

 

 

• Hvað einkennir framleiðslu Iceland Spring? Hvað hefur breyst og svo framvegis? 

o Það helsta sem hefur breyst eru stærri lotur núna en áður. Líka það að sala á 

þessu ári hefur verið lægri en lagt var upp með í byrjun.  

• Hvað mætti gera betur? 

o Augljóslega eru það nýjar vélar. 

• Eru vélarnar núna slæmar. 

o Þetta er bara eldgamalt dót. Allt annað en miðavélin ætti bara að vera á safni. 

o Það er líka eins og þegar það var hönnuð ný flaska þar sem það virtist ekki 

hafa gerð nein svaka pæling á bakvið það. Eins og það að ákveða að breyta 

loftfæriböndunum. Í gegnum tíðina þá hefur það valdið fleiri hundruð 

klukkutímum í töfum. Böndin voru ekki gerð fyrir svona flöskur og þær festast 

út um allt og álíka vesen. Það hefur dáldið borið á svona hlutum, þar sem 
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ákveðið er að framleiða nýja flösku sem á að líta svona og svona út og allt í 

góðu með það. En svo getur tækjabúnaðurinn ekki framleitt flöskurnar rétt og 

útlitið kemur ekki rétt út. Það fer enginn að segja að þetta sé lélegt vatn en 

umbúðirnar eru ekki alveg að ganga upp. 

o Annað atriði sem mætti fara betur. Í gegnum árin þá hefur maður tekið eftir að 

þó að þetta sé fyrirtæki hérna innanhús þá ganga samskipti á milli allra aðila 

merkilega illa. Það eru pöntuð inn hráefni sem ekki skila sér til framleiðslu. 

Það er eins og að það sé eitthvað ákveðið í einhverri deild sem á að spara 

pening en sem endar kanski með að kosta meira í annarri deild. 

• Ef þið mynduð fá að setja upp framleiðsluna upp á nýtt, hvað mynduð þið vilja gera? 

o Þar sem við erum ekki sérfræðingar í þessum framleiðslu línum þá væri það 

fyrsta sem ég myndi gera er að fá inn sérfræðing í þeim málum. 

o Sjá til þess að allar vélarnar geti „talað“ saman. Flæðið á framleiðslunni þarf 

að vera úthugsað alla leið í gegn. 

o Einnig ef það á að kaupa nýja línu, þá ætti að reyna að vera viss um hvernig 

flöskur á að framleiða. Það er að framleiðslu tækin séu búin til með ákveðna 

hönnun í huga. Ekki vera að skítamix-a línuna eftir á fyrir nýjar flöskur. Gera 

ráð fyrir breytingum eins mikið fyrirfram og hægt er. 

o Til að setja upp línuna þá þarf að tryggja að það sé nægilegt pláss til þess að 

þjónusta línuna. Ef að eitthvað stoppar á stað sem er erfitt að komast að þá 

getur það tafið framleiðslu mjög mikið. 

o Einnig að hafa stærri böffera til þess að hægt sé að laga án þess að stoppa allt 

saman. 

o Það er búið að finna upp hjólið en samt erum við að gera það aftur og aftur. 

• Hvað þarf marga starfsmenn frá til þess að sjá um framleiðslulínu? 

o Það fer eftir því hvað þú ert með góða línu. Því betri sem línan er hönnuð fyrir 

framleiðsluna því færri starfsmenn þarf að hafa. Líka ef að þú sért með margar 

tegundir af flöskum og litlar lotur þannig að það sé mikið um breytingar þá 

þarf fleiri. Þú hefur kanski 4 vélar sem þarf að breyta mikið og það tekur 40 

mínútur að breyta þeim. Þá er erfitt fyrir 3 starfsmenn að breyta allri línunni á 

undir klukkutíma. Eftir því sem framleiðslulínan þarf að vera sveigjanleg því 

fleiri starfsmenn þarftu að hafa. 

o Ef þú ert bara með eina flöskutegund þá ertu bara með fólk sem fylgist með og 

bætir við töppum þegar þeir klárast. 
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o Svo tekur tíma að koma framleiðslunni af stað. Það þarf að fínstilla allt og það 

tekur líka tíma. Þannig litlar lotur eru drasl. Við erum eiginlega jafn fljótir að 

taka 50 þúsund flöskur eins og við erum að taka 100 þúsund. Um leið og búið 

er að stilla almennilega þá getum við farið að keyra á fullum hraða. 

• Þannig ef að þið væruð að fara setja upp starfsemi sem eigendur og 

framkvæmdastjórar þá mynduð þið vilja setja upp alla heildina í einu. Hafa flöskur 

sem eru allar frekar svipaðar þannig að það þyrfti lítið að breyta? 

o Eins og við vorum að segja áðan þá er hægt að tala við framleiðandann af 

tækjunum og senda á þá hönnunina á þeim flöskum sem á að framleiða. Þessi 

fyrirtæki veita þá þjónustu að ráðleggja hvernig mætti breyta hönnun til þess 

að flöskurnar myndu virka betur í þeim tækjum sem þú værir að nota.  

o Held líka að ef ég væri að setja upp verksmiðju núna þá myndi ég vilja kaupa 

flestar eða helst allar vélarnar frá sama framleiðanda. Þá kemur bara 

þjónustuaðili einusinni tvisvar á ári og fer yfir alla línuna í einu. Ekki lenda í 

því að hafa mismunandi gerðir af vélum og fá þá svör frá þjónustuaðilanum að 

við þurfum að tala við hitt fyrirtækið til þess að leysa hin og þessi vandamál.  

o Eins fyrir varahluti og svo framvegis. Þetta er eflaust dýrara til að byrja með en 

borgar sig eflaust „in the long run“.  

o Annað. Það væri örugglega hægt að vinna upp skiptitíma með því að hafa 

stærri lotur. 

• Hver er framleiðslugetan í framleiðslunni núna 

o Kannski svona um 60 þúsund flöskur á vakt í hálfum lítra. 

o Það eru alltaf að stoppa og detta og festast. En þetta er verið að miða við að 

framleiða gos líka 

o Ef það er einn á Cydel og tveir frammi. Þá erum náum kannski um 8 þúsund 

flöskur á tímann en bara með hálfslíters flöskum. Cydel er með hámarkshraða 

á 9 þúsund á tímann þannig við förum aldrei hraðar en það. 

o Fyllirinn ræður við allt að 30 þúsund flöskur á tíman en restin af línunni gerir 

það ekki. 

o Einnig er línan sett upp þannig að það er of mikið af kröppum beygjum og 

álíka hlutum sem valda vandamálum. Þess vegna er mikilvægt að sjá til þess að 

vélarnar tala saman. 
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SWOT greining rekstrarstjóra Iceland Spring 

Viðmælandi: Halldór Björnsson 

 

• Styrkleikar 

o Helsti styrkleikur Iceland Spring er að við erum með besta vatn í heimi. Það 

getur enginn sagt að við séum ekki með eitt besta vatn sem til er. Annar styrkur 

fyrirtækisins mun vera starfsmennirnir. Þetta á við eftir fluttning þar sem við 

munum öll eiga þátt í að velja hverjir koma inn í fyrirtækið. Ég held að með 

því munum við geta byggt upp öðruvísi og sérstakann kúltúr innan 

fyrirtækisins. Núverandi hópur er frábær og held hann verði ennþá betri eftir 

fluttninga. 

• Veikleikar 

o Veikleikar við fluttning er líklega sú óvissa sem að fylgir þeim. Þetta á 

sérstaklega við í byrrjun. Þar sem við getum ekki vitað nákvæmlega hvað mun 

kosta við að flytja. Veikleiki er einnig takmarkaður fjöldi starfsmann á Íslandi. 

Að fá fólk sem passar rétt inn í fyrirtækið gæti orðið erfitt vegna takmarkaðs 

framboðs af starfsfólki. Það er, fólk með réttu hæfileikanna sem einnig myndi 

passa inn í fyrirtækið. 

• Ógnanir  

o Ein ógnun í framtíðinni er að ég veit ekki hvernig ég á að koma til fólks að við 

séum með besta vatn í heimi. Þar koma inn aðrir þættir eins og mismunandi 

smekkur fólks. Ég er samt á því að Ieland Spring sé besta vatn sem er á 

markaðnum og það eigi bara eftir að kynna það fyrir fólki. Þetta er ákveðin 

ógnun sem er stærð markaðarinns og hversu erfitt er að koma vörunni til 

viðskiptavinanna. Krana vatn kostar nánast ekkert og við erum í raun að keppa 

við það auk alla aðra sem setja flöskuvatn á markað. Annað, við erum háð því 

að lindin okkar haldist hrein. Það getur náttúrulega eitthvað komið fyrir og 

lindin gæti meingast og þá er hráefnið ónýtt. Þetta á bæði við um slys eða 

skemmdarverk. Einnig væri Ógnun fyrir fyrirtækið einhver breyting á 

regluverki sem gerði það að verkum að við færum að borga auka 

auðlindargjald eða skatta sem gætu komið á okkur mjög illa.  

• Tækifæri 



 

49 

 

o Tækifæri væri ímynd landsins sem að við erum á. Ímynd landsins er hrein og 

vatnið okkar er hreint og við getum nýtt okkur þetta í markaðsetningu. Það er 

ekkert annað sem er í raun sérstök tækifæri. 

SWOT greining með starfsmönnum Ölgerðarinnar 

 

Viðmælendur: Einar Örn Þrastarson og Hilmar Örn Karlsson 

 

Styrkleikar: 

• Góð vara. Yfirburða starfsmenn í framleiðslu. Mikið vatn á Íslandi. 

Veikleiki 

• Öðrum háðir með framleiðsluna. Þeir eru hérna innanborðs en við erum ekki þeirra 

starfsmenn. Þeir hafa ekki þá stjórn sem að þeir gætu viljað hafa. Fleiri hlutir sem að 

snúa að þessu er t.d. að þeir geta ekki beðið okkur að vinna á laugardegi. Eins ef að 

þeim liggur kanski á þá gæti bara verið að þeir þurfi að bíða. 

Ógnanir 

• Skemmdarverk og mengun. Út frá því þá er það orðspor vörumerkisins. 

Vatnsmarkaðurinn er stór og sterkur og það er erfitt að byggja markaðshlutdeild og 

auðvelt að missa það niður. 

Tækifæri 

• Í raun og veru það sama og styrkleikurinn. Þeir eru með besta vatnið. Ef þeim tekst að 

nýta það vel þá er heilmikið af tækifærum.  

 

Fundargerð 

 

11. September 2017 

Fundur með rekstrarstjóra Iceland Spring 

 

Fundargestir: 
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Hinrik Stefánsson, nemandi. 

Halldór Björnsson, rekstrarstjóri Iceland Spring. 

 

Staðsettning: Fundarherbergi Malt&Appelsín - Ölgerðinni 

 

Á fundinum var rætt um skrif á BS ritgerð í formi viðskiptaáætlunar. Farið var yfir áætlaða 

fjárfestingu fyrirtækisins og rætt einnig stuttlega um stöðu Iceland Spring. 

 

Umræðuefni 

• Viðskiptaáætlun og rammi hennar. 

• Staða fyrirtækisins. 

 

 

25. September 2017 

Fundur með rekstrarstjóra Iceland Spring 

 

Fundargestir: 

Hinrik Stefánsson, nemandi. 

Halldór Björnsson, rekstrarstjóri Iceland Spring. 

 

Staðsettning: Fundarherbergi Malt&Appelsín - Ölgerðinni 

 

Farið var yfir þau gögn sem notuð verða við skrif á viðskiptaáætlun. Einnig var rætt um kafla 2 

(aðferðafræði), 3 (Fyrirtækið í nýu húsnæði) og 4 (Viðskiptaáætlun) 

 

Umræðuefni: 

• Hvaða gögn verða notuð 

• Kafli 2 

• Kafli 3 

• Kafli 4 
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10. Október 2017 

Fundur með rekstrarstjóra Iceland Spring 

 

Fundargestir: 

Hinrik Stefánsson, nemandi. 

Halldór Björnsson, rekstrarstjóri Iceland Spring. 

 

Staðsettning: Fundarherbergi Malt&Appelsín - Ölgerðinni 

 

Rætt var um gang mála hjá fyrirtækinu og hver staðan væri á fluttningum. Farið var yfir kafla 

5 í ritgerðinni og viðtölin sem tekin verða. Í kjölfarið var tekið viðtal við Halldór sem notað 

verður í uppbyggingu ritgerðar. 

 

Umræðuefni 

• Staða fluttninga. 

• Kafli 5 

• Viðtöl sem tekin verða fyrir viðskiptaáætlun. 

• Annað af tveimur viðtölum tekið. 

 

 

27. Október 2017 

Fundur með rekstrarstjóra Iceland Spring 

 

Fundargestir: 

Hinrik Stefánsson, nemandi. 

Halldór Björnsson, rekstrarstjóri Iceland Spring. 

 

Staðsettning: Fundarherbergi Malt&Appelsín - Ölgerðinni 

 

Á fundinum var rætt um stöðu flutninga og afhverju ákveðið var að hætta við áætlaðann flutning 

í Víkurhvarf. Einnig var farið yfir Kafla 6 (Markaðsáætlun), 7 (Sölu- og Tekjuáætlun), 8 

(Fjárhagsáætlun) og 9 (Núllpunktagreining). Í kjölfarið var farið yfir hvaða gögn væru 

nauðsinleg til þess að fá betri mynd á ritgerðina. 
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Umræðuefni: 

• Afhverju hætt var við fluttninga. 

• Kafli 6 

• Kafli 7  

• Kafli 8 

• Kafli 9 

• Nauðslinleg gögn. 

 

 

 

7. Nóvember 2017 

Fundur með Starfsmönnum Ölgerðarinnar 

 

Fundargestir: 

Hinrik Stefánsson, nemandi. 

Hilmar Karl Arnarsson, Starfsmaður í framleiðslu. 

Einar Örn Þrastarsson, Vaktstjóri í framleiðslu. 

 

Staðsettning: Fundarherbergi Malt&Appelsín - Ölgerðinni 

 

Á fundinum var farið stuttlega yfir það hvernig viðtalið yrði tekið og hvernig það yrði svo notað 

í ritgerðinni. Í kjölfarið á því var tekið viðtal við Hilmar og Einar. 

 

 


