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Yfirlýsing höfundar 

Ég undirrituð lýsi því hér með yfir að B.Sc. ritgerð þessi er sköpun höfundar að öllu 

leyti. Undirrituð vann einsömul að viðskiptaáætluninni og þar sem vitnað er í verk 

annarra höfunda er vísað í heimildir. Er það gert eftir reglum skólans eftir bestu vitund.  

 
 
 
 
 
 
Akureyri 10. desember 2018 
 

 
_________________________________________ 
Silley Hrönn Ásgeirsdóttir 

  



 

2 

 

Útdráttur 

Markmið þessarar ritgerðar er að svara rannsóknarspurningunni „Er grundvöllur fyrir 

rekstri á Bað- og þvottavélaaðstöðu á Akureyri“. Til að svara spurningunni er sett upp 

viðskiptaáætlun. Notast er við aðferðafræðina um sex þrepa feril Kotlers. Gerð er 

markaðsgreining og markaðsumhverfið er skoðað. Þá er gerð markaðsáætlun þar sem 

farið er yfir verð, vöru, dreifingu og kynningu. Styrkleikar, veikleikar, ógnanir og 

tækifæri eru könnuð með SVÓT greiningartólinu. Gerð er framkvæmdaáætlun sem nær 

yfir 22 vikna tímabil þar sem undirbúningur fyrir stofnun og opnun fyrirtækisins er 

skipulagður. Rekstraráætlun er gerð þar sem reiknaður er stofnkostnaður, 

rekstrarkostnaður, rekstrartekjur og afskriftir. Reiknaður er núllpunktur fyrir helstu 

sölueiningar. Einnig eru gerðar fjórar næmnigreiningar.  

Niðurstöður rekstraráætlana, miðað við þær forsendur sem höfundur gefur sér, sýna að 

arðbært geti verið að fara út í rekstur á bað- og þvottavélaaðstöðu. Rekstraráætlanir 

sýna að hagnaður verði af rekstrinum fyrstu þrjú árin sem könnuð voru. 
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Formáli 

Þessi ritgerð er lokaverkefni í B.Sc. námi höfundar við viðskiptadeild háskólans á 

Bifröst, með áherslu á þjónustu. Verkefni þetta eru samtals 14 ECTS einingar. Við gerð 

verkefnisins var unnið frá september til desember 2018. 

Höfundur vill koma á framfæri þökkum til allra sem aðstoðuðu við gerð ritgerðarinnar. 

Sérstakar þakkir fær leiðbeinandi minn Ingólfur Arnarson fyrir bæði gagnlegar 

ábendingar og leiðbeiningar. Fjölskylda og vinir höfundar fá þakkir fyrir hvatningu og 

stuðning á meðan vinnslu verkefnisins stóð. Höfundur þakkar sérstaklega Helgu 

Þóreyju Júlíudóttur og Sigrúnu Ellu Meldal fyrir yfirlestur og góðar ábendingar. 

Að lokum vil höfundur þakka Tryggva Má Meldal eiginmanni sínum fyrir alla hjálp og 

stuðning á meðan vinnslu á verkefninu stóð. Án hans hjálpar og hvatningar hefði þetta 

ekki tekist. 

 

 

  



 

4 

 

Efnisyfirlit 
Útdráttur .................................................................................................................... 2 

Formáli ..................................................................................................................... 3 

Myndaskrá ................................................................................................................ 6 

Töfluskrá ................................................................................................................... 7 

1. Inngangur ........................................................................................................... 8 

2. Fyrirtækið BaðÞvottur ehf. ................................................................................. 9 

3. Aðferðafræði. ..................................................................................................... 9 

3.1. Rannsóknarferill Kotlers. ............................................................................ 9 

3.2. Viðskiptaáætlun ........................................................................................ 11 

4. Markaðsgreining .............................................................................................. 11 

4.1. Markaðstækifæri ....................................................................................... 12 

4.2. Markhópur ................................................................................................ 13 

4.3. Markaðsumhverfi ...................................................................................... 13 

4.4. Innra umhverfi .......................................................................................... 13 

4.4.1. Starfsmenn ......................................................................................... 13 

4.4.2. Birgjar ................................................................................................ 14 

4.4.3. Viðskiptavinir .................................................................................... 14 

4.4.4. Samkeppnisaðilar ............................................................................... 14 

4.5. Ytra umhverfi ............................................................................................ 14 

4.5.1. Stjórnmálaumhverfi ............................................................................ 15 

4.5.2. Efnahagslegt umhverfi ....................................................................... 15 

4.5.3. Félags og menningarlegt umhverfi ..................................................... 15 

4.5.4. Tæknilegt umhverfi ............................................................................ 16 

4.5.5. Umhverfisþættir ................................................................................. 16 

4.5.6. Lagalegt umhverfi .............................................................................. 17 

5. Markaðsáætlun ................................................................................................. 17 

5.1. Vara .......................................................................................................... 17 

5.2. Verð .......................................................................................................... 18 

5.3. Dreifing..................................................................................................... 18 

5.4. Kynning .................................................................................................... 19 

6. SVÓT greining ................................................................................................. 21 

6.1. SVÓT greining BaðÞvottar ....................................................................... 22 



 

5 

 

6.1.1. Styrkleikar ......................................................................................... 22 

6.1.2. Veikleikar .......................................................................................... 23 

6.1.3. Ógnanir .............................................................................................. 23 

6.1.4. Tækifæri ............................................................................................ 23 

7. Framkvæmdaáætlun ......................................................................................... 25 

8. Rekstraráætlun ................................................................................................. 26 

8.1. Rekstrarform ............................................................................................. 26 

8.2. Stofnkostnaður .......................................................................................... 28 

8.3. Rekstrartekjur ............................................................................................ 29 

8.4. Núllpunktsgreining .................................................................................... 33 

8.4.1. Núllpunktur fyrir þvottavélaþvott ....................................................... 33 

8.4.2. Núllpunktur fyrir þurrkun ................................................................... 35 

8.4.3. Núllpunktur fyrir sturtu ...................................................................... 37 

8.5. Launakostnaður ......................................................................................... 38 

8.6. Breytilegur kostnaður ................................................................................ 39 

8.7. Fastur kostnaður ........................................................................................ 40 

8.8. Næmnigreiningar ...................................................................................... 42 

8.9. Áætluð rekstrarafkoma .............................................................................. 47 

9. Niðurstöður ...................................................................................................... 50 

10. Lokaorð ........................................................................................................... 51 

Heimildaskrá ........................................................................................................... 52 

Viðaukar ................................................................................................................. 55 

 

  



 

6 

 

Myndaskrá 

Mynd 1- Rannsóknarferill Kotler. Útg. höfundar ..................................................... 10 

Mynd 2 - Fjöldi erlendra ferðamanna á Íslandi. ....................................................... 12 

Mynd 3 Samfélagsmiðlanotkun Íslendinga. ............................................................. 20 

Mynd 4 - SVÓT greining  BaðÞvottar. .................................................................... 22 

Mynd 5 Nýskráðir bílaleigubílar 2010-2018 ............................................................ 24 

Mynd 6 Formúla fyrir núllpunkt .............................................................................. 33 

Mynd 7 Núllpunktur þvottvélar þvottar ................................................................... 35 

Mynd 8 Núllpunktur fyrir þurrkun ........................................................................... 36 

Mynd 9 Núllpunktur sturta ...................................................................................... 38 

Mynd 10 Næmnigreining - 1 ................................................................................... 43 

Mynd 11 Næmnigreining - 2 ................................................................................... 44 

Mynd 12 Næmnigreining - 3 ................................................................................... 45 

Mynd 13 Næmnigreining - 4 ................................................................................... 46 

Mynd 14 Lykilstærðir frá 1. ári ................................................................................ 48 

Mynd 15 Lykilstærðir frá 2. ári ................................................................................ 49 

Mynd 16 Lykilstærðir frá 3. ári ................................................................................ 49 

Mynd 17 Rekstraráætlun 1. árs ................................................................................ 58 

Mynd 18 Rekstraráætlun 2. árs ................................................................................ 59 

Mynd 19 Rekstraráætlun 3. árs ................................................................................ 60 

 

  



 

7 

 

Töfluskrá 

Tafla 1 Aðgangseyrir að sundlaugum. ..................................................................... 18 

Tafla 2 Framkvæmdaáætlun .................................................................................... 25 

Tafla 3 Stofnkostnaður og skýringar ........................................................................ 29 

Tafla 4 Rekstrartekjur eftir atvinnugreinum ............................................................. 30 

Tafla 5 Hlutfall ferðamanna á Norðurlandi .............................................................. 31 

Tafla 6 Einingafjölda útreikningur ........................................................................... 32 

Tafla 7 Þvottavélar þvottur – kostnaður ................................................................... 34 

Tafla 8 Þurrkari – kostnaður .................................................................................... 36 

Tafla 9 Kostnaður – sturta ....................................................................................... 37 

Tafla 10 Laun og launakostnaður ............................................................................. 39 

Tafla 11 Breytilegur kostnaður ................................................................................ 39 

Tafla 12 Fastur mánaðarlegur kostnaður .................................................................. 40 

Tafla 13 Rekstrarreikningur BaðÞvotts fyrstu þrjú árin ............................................ 47 

Tafla 14 Lánaútreikningur ....................................................................................... 56 

Tafla 15 Launaútreikningur ..................................................................................... 57 

Tafla 16 Útreikningur afskrifta ................................................................................ 61 

 



 

8 

 

1. Inngangur 

Það var margt í námi höfundar við Háskólann á Bifröst sem vakti hjá honum áhuga, þar 

á meðal hugmynd í einu námskeiði sem hann sótti á sínu öðru ári við viðskiptadeildina. 

Námskeiðið fjallaði um nýsköpun í ferðaþjónustu, í því var unnið með hugmynd um 

stofnun nýsköpunarfyrirtækis í ferðaþjónustu. 

Höfundi fannst hugmyndin að fyrirtækinu, sem var bað- og þvottavélaaðstaða fyrir 

almenning, áhugaverð og spennandi. Fyrirtækið ætlar að veita þannig þjónustu að 

ferðamenn og almenningur geti komið og sett í þvottavél og á meðan beðið er eftir 

þvottavélinni er hægt að fara í sturtu í einkaklefum eða slappað af yfir kaffibolla. 

Höfundi fannst vanta slíka þjónustu í sínum heimabæ, Akureyri. Því hefur höfundur 

ákveðið að viðfangsefni þessarar ritgerðar verði viðskiptaáætlun fyrir fyrirtæki sem 

nefnt hefur verið BaðÞvottur.  

Höfundur hefur ákveðið að spyrja rannsóknarspurningarinnar:  

„Er grundvöllur fyrir rekstri á Bað- og þvottavélaaðstöðu á Akureyri?“  

Við gerð þessar ritgerðar er notast við sex þrepa rannsóknarferil Kotlers. Hann snýst 

um velja rannsóknarefni, móta rannsóknaráætlun, afla upplýsinga, vinna úr 

upplýsingunum og heimildunum og að lokum kynna niðurstöðurnar. Í upphafi ritgerðar 

er viðskiptahugmyndin kynnt. Síðan við gerð viðskiptáætlunar er markaður greindur 

með því að kanna markaðstækifærið, markhópinn og markaðsumhverfið bæði innra 

umhverfið og hið ytra með PESTEL greiningu. Markaðsáætlun er gerð þar sem notast 

er við markaðstólið um söluráðanna fjóra, vöru, verð, dreifingu og kynningu. Til að 

greina ógnanir og tækifæri og einnig styrkleika og veikleika er notast við SVÓT 

greiningartólið. Framkvæmdaáætlun er gerð sem nær yfir 22 vikna 

undirbúningstímabil. Rekstraráætlun fyrir fyrirtækið er gerð þar sem reiknaður er 

stofnkostnaður, rekstrartekjur, rekstrarkostnaður og afskriftir. Gerðar eru 

núllpunktsgreiningar fyrir helstu sölueiningar. Einnig eru gerðar næmnigreiningar og 

að loknum öllum útreikningum úr rekstraráætlunum eru niðurstöður kynntar. 
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2. Fyrirtækið BaðÞvottur ehf. 

Hugmyndin með þjónustufyrirtækinu BaðÞvotti ehf. er að veita þjónustu á sviði 

almennings- og ferðaþjónustu. Því er ætlað að gefa almenningi og ferðafólki kost á að 

geta þvegið þvott sinn í sjálfsafgreiðslu, svokallað laundromat. Einnig verður notendum 

gert kleift að geta farið í sturtu í einkaklefa án þess að þurfa að borga aðgangseyri inn í 

sundlaugar. Tækjakostur BaðÞvottar verða þrjár iðnaðarþvottavélar og þrír 

iðnaðarþurrkarar. Í boði verða einnig þrír sturtuklefar í einkaklefum. Hugmyndin er, að 

við fyrirtækið starfi þrír starfsmenn við afgreiðslu og þjónustu við viðskiptavini. 

Biðaðstaða verður til staðar fyrir viðskiptavini þar sem þeir geta sest niður og fengið 

sér drykki og snakk úr sjálfsölum. Gert er ráð fyrir að viðskiptavinir getið komið inn í 

þvottaaðstöðuna og sett í þvottavél og farið síðan í sturtu á meðan á þvotti stendur eða 

sest niður í rólegheitum í biðaðstöðu. Áætlað er að bjóða viðskiptavinum upp á frítt 

þráðlaust net.  

3. Aðferðafræði. 

Að lokinni athugun á því hvaða aðferðafræði væri best að nota við gerð þessarar 

viðskiptaáætlunar, var ákveðið að nota sex þrepa rannsóknarferill Kotlers. 

3.1.  Rannsóknarferill Kotlers. 
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Mynd 1- Rannsóknarferill Kotler. Útg. höfundar. 

Við val á rannsóknarefni þarf að gæta að því að efni rannsóknarinnar sé ekki of þröngt 

skilgreint jafnframt því þarf einnig að passa upp á að það sé ekki of víðfeðmt. Gæta 

þarf þess að ekki sé aflað of víðtækra upplýsingar sem geti reynst málinu óviðkomandi 

eða að líta á efnið frá of þröngu sjónarhorni þannig að það gefi ekki nægilega stóra 

heildarmynd af efninu. Allt framangreint er hluti af fyrsta skrefinu í rannsóknarferlinu. 

Við val á rannsóknarefni var ákveðið að kanna hvort grundvöllur væri fyrir opnum 

fyrirtækis einungis á Akureyri, en ekki á fleiri stöðum á landinu til þess að afmarka 

viðfangsefnið. 

Annað skrefið fjallar um það hvernig rannsóknaráætlunin er mótuð. Þegar 

rannsóknaráætlun er gerð þarf að taka ákvarðanir um það, til dæmis, hvaða 

rannsóknaraðferðum á að beita og hvaða og hvernig gögn á að nýta. Skilgreina þörfina 

og tilgreina markmiðin með rannsóknaráætluninni. Við gerð slíkra rannsóknaráætlana 

geta rannsakendur nýtt sér tvær gerðir gagna. Þessar tvær gerðir gagna skiptast í 

frumgögn (e. primary data), sem skilgreind eru þannig að það eru gögn sem þú aflar 

sjálfur fyrir sérsniðið verkefni. Hins vegar eru það almenn gögn (e. secondary data), 

það er gögn sem eru til staðar og liggja frammi á opinberum vettvangi. Gerð var 

rannsóknaráætlun í upphafi um hvernig vinna ætti verkið. Við gerð verkefnisins var 

notast við báðar tegundir gagna. Á meðan vinnslu verkefnisins stóð yfir breyttust kaflar 

í rannsóknaráætlun eftir því sem lengra leið á vinnu við verkefnið. 

Þriðja skrefið fjallar um gagnaöflun. Í þessu skrefi er mesta hættan á gera mistök og að 

auki getur þetta skref verið kostnaðarsamast. Mesta hindrunin, við öflun gagna, liggur 

í því að gæta samræmis. Hópar geta brugðist mismunandi við sömu aðferð við 

gagnaöflunina. Við gerð verkefnisins var gagna aflað úr ýmsum áttum eins og til dæmis 

frá fasteignasölum til að finna út leiguverð á svæðinu, því engin opinber gögn eru til 

um það. Leitað var gagna í skýrslum og einnig úr opinberum gögnum. 

Skref fjögur snýst um að meta heimildirnar og greina gögnin og sem aflað hefur verið, 

þannig að hægt sé að nýta þau við svarið á rannsóknarspurningunni. Tekin voru saman 

öll þau gögn sem aflað var og gerð var rekstraráætlun byggð á þeim gögnum. 
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Í fimmta skrefinu eru upplýsingar sem aflað hefur verið, heimildum og gögn 

rannsakaðar frekar og unnið úr þeim. Heimildar voru fengnar úr bókum og af 

Internetinu. 

Í sjötta skrefinu er rannsóknarspurningunni svarað út frá þeim gögnum sem aflað hefur 

verið og unnið hefur verið úr. Niðurstöður eru fengnar og kynntar í lokaskýrslu sem 

verður að vera skýr og skilmerkilega fram sett (Kotler og Keller, 2016). Að loknum 

útreikningum úr rekstrarreikningi og þeim greiningum sem áætlað er að gera verða 

niðurstöður og svarið við rannsóknarspurningunni kynntar. 

3.2.  Viðskiptaáætlun 

Þegar komið er fram með einhverja viðskiptahugmynd er mikilvægt að geta formað 

hana á þann hátt að hún verði auðskiljanleg fyrir aðra. Einnig er gott að geta sett upp 

áætlun til þess að kanna það hvort hægt sé að koma hugmyndinni í framkvæmd og 

einnig til að kanna hvort hún geti reynst arðbær. 

Besta aðferð frumkvöðla til að rannsaka viðskiptahugmynd sína er gerð viðskipta-

áætlunar. Við gerð viðskiptaáætlunar og rannsóknir tengdum henni koma fram 

upplýsingar sem hægt er að nýta við gerð markaðs- og söluáætlana. Sem og gerð 

rekstraráætlunar. Allar þessar upplýsingar er hægt að nýta til þess að kynna 

viðskiptatækifærið til dæmis fyrir fjárfestum til þess að afla fjármagns til framkvæmdar 

viðskiptahugmyndarinnar. Frumkvöðullinn getur lært mikið af gerð viðskipta-

áætlunarinnar og í leiðinni getur hann gert sér grein fyrir göllum og kostum 

viðskiptahugmyndarinnar. Það sem getur litið vel út huga frumkvöðulsins getur reynst 

óframkvæmanlegt þegar rannsóknarvinnu vegna viðskiptaáætlunarinnar er lokið. Betra 

er að það komi í ljós fyrr en síðar, áður en haldið er af stað í framkvæmdir. Mikilvægt 

er að gera sér grein fyrir að tilgangur viðskiptaáætlunar er ekki ætlað til þess að fegra 

ímynd viðskiptahugmyndarinnar, heldur til þess að sannreyna að hún geti gengið upp 

(Ársæll Valfells, e.d.). 

4. Markaðsgreining 

Markaðssetning getur verið skilgreind á margan hátt. Margir vilja meina svo, að 

markaðssetning snúist eingöngu um auglýsingar og sölumennsku. Hvað sem því líður 
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eru auglýsingar og sölumennska aðeins toppurinn á ísjakanum. Nútíma markaðssetning 

snýst um að uppfylla þarfir viðskiptavinarins. Það er því hægt að skilgreina 

markaðssetningu sem svo, að það sé ferli sem snúist um að fyrirtæki byggi upp sterkt 

viðskiptasamband við viðskiptavini sína, tengist viðskiptavinum sínum, og skapi virði 

fyrir viðskiptavini til þess að fyrirtækið geti fengið virðið tilbaka sem þeir sköpuðu fyrir 

viðskiptavininn í formi arðs af sölu og hagnaðar til langs tíma (Armstrong, Kotler og 

Opresnik, 2017). Til þess að ná þessu markmiði er vandlega unninn markaðsgreining 

lykilatriði. Mikilvægt er að kanna allt markaðsumhverfið til þess að styrkja 

rekstrargrunn fyrirtækisins áður en farið er út í rekstur. 

4.1. Markaðstækifæri 

Talin eru tækifæri í þeirri þjónustu sem BaðÞvottur ætlar að veita. Vegna umtalsverðar 

fjölgunar á komu ferðamanna til Íslands, eins og tölur frá Ferðamálastofu sýna, sjá 

mynd 2 (Ferðamálastofa, e.d.). Þar sem ferðamennirnir ferðast í vaxandi mæli um á 

eigin vegum hringinn í kringum landið, telur höfundur að vöntun sé á þeirri þjónustu 

sem felst í því að hafa aðgang að þvottavélaaðstöðu og baðaðstöðu í einkaklefum. 

 

Mynd 2 - Fjöldi erlendra ferðamanna á Íslandi. Heimild (Ferðamálastofa, e.d.) 

Fjöldi ferðamanna ferðast um Ísland á húsbílum, en innan þeirra er takmörkuð 

þvottaaðstaða og því telur höfundur að tækifæri sé í að meðal annars að þjónusta þessa 

ferðamenn. 
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4.2. Markhópur 

Höfundur hefur ígrundað vel hverjir aðalmarkhópar fyrirtækisins munu verða. Vegna 

þess fjölda ferðamanna sem ferðast um á húsbílum um landið telur höfundur að það sé 

einn helsti markhópur fyrirtækisins. Það að bjóða upp á einkasturtuklefa telst einnig 

geta laðað að þá ferðamenn sem kunna ekki við að baða sig í almenningssturtum. Á 

Akureyri eru þrír stórir skólar sem fjöldi námsmanna sækir. Annar markhópur 

fyrirtækisins er því námsmenn sem hafa ekki aðgang að þvottavélaaðstöðu. Þriðji 

markhópurinn getur verið fólk á leigumarkaði sem hefur ekki aðgang að þvottavél og 

þurrkara. Að öðru leiti getur allur almenningur nýtt sér þá þjónustu sem BaðÞvottur 

ætlar að bjóða upp á. 

4.3. Markaðsumhverfi 

Það sem hefur áhrif á markaðsumhverfi fyrirtækja, er hægt að skipta upp í tvo megin 

hluta. Annars vegar eru það innri þættir og hins vegar eru það ytri þættirnir. Innri þættir 

eru þeir þættir sem snúa beint að fyrirtækinu eins og starfsmenn, viðskiptavinir, birgjar 

og samkeppnisaðilar. Ytri þættir eru þeir þættir sem fyrirtæki hafa ekki bein áhrif á eins 

og lög, pólitískir þættir, samfélagslegir þættir og efnahagslegir þættir sem fyrirtæki 

þurfa að aðlaga sig að (Businessjargons, e.d.).  

4.4. Innra umhverfi 

Eins og áður sagði eru það meðal annars starfsmenn, viðskiptavinir, birgjar og 

samkeppnisaðilar sem falla undir innra umhverfi og snúa beint að rekstri fyrirtækisins. 

4.4.1. Starfsmenn 

Þegar kom að því að ákveða hversu marga starfsmenn fyrirtækið ætlaði að hafa var 

tekið tillit til þess hvaða störf þurfti að inna af hendi. Því er ákveðið að það þurfi þrjá 

starfsmenn við rekstur fyrirtækisins að meðtöldum eiganda þess. Eigandi ætlar að starfa 

sem framkvæmdastjóri. Undir hans starf falla markaðsmáls, bókhald og skipulagning 

vinnu. Auk þess ætlar eigandi að sinna öllum tilfallandi störfum sem geta komið upp. 

Þau störf sem þarf að helst að sinna eru afgreiðsla viðskiptavina og þrif. Áætlaður 

opnunartími fyrirtækisins er frá klukkan 10:00 til 21:00 alla virka daga og frá klukkan 
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10:00 til 18:00 á laugardögum en hafa lokað á sunnudögum. Því þarf að hafa tvo 

starfmenn í 100% starfi auk eiganda. 

4.4.2. Birgjar 

Helstu birgjar sem fyrirtækið þarf að hafa eru söluaðilar þeirrar rekstrarvöru sem 

þarfnast við rekstur bað- og þvottaaðstöðu. Þeir aðilar sem starfa á 

rekstrarvörumarkaðinum á Akureyri eru Rekstrarland, Papco og Þrif og ræstivörur. 

Áætlað er að leita tilboða í rekstrarvörupakkann, sem inniheldur meðal annars sápur og 

pappír auk þrifaáhalda. Gert er ráð fyrir því að selja kaffi úr sjálfsala og þarf því að fá 

birgja sem útvegar slíkar vélar og vörur. 

4.4.3. Viðskiptavinir 

Viðskiptavinir eru hverju fyrirtæki nauðsynlegir. Án þeirra eru lítill grundvöllur fyrir 

rekstrinum. Þeir viðskiptavinir sem BaðÞvottur ætlar sér helst að sækja eru ferðamenn 

sem eru á ferð um landið á eigin vegum. Þá er gert ráð fyrir því að annar markhópur 

gæti verið ungt fólk á leigumarkaði sem hefur ekki aðgang að þvottavél. Einn möguleiki 

er einnig sá að námsfólk gæti einnig verið einn markhópur. 

4.4.4. Samkeppnisaðilar 

Þrátt fyrir að BaðÞvottur bjóði upp á nýja þjónustu á markaði eru samt aðilar sem hægt 

er að líta á sem keppinauta sem bjóða upp á svipaða eða sambærilega þjónustu. Þegar 

kemur að þvottahluta starfseminnar þá eru helstu keppinautarnir efnalaugar sem bjóða 

fólki upp á að þvo fyrir það þvott. Þá er rukkað fyrir hvert kíló af þvotti sem þveginn 

er. Eitt gistiheimili býður fólki upp á laundromat þjónustu, því telst hann til keppinauta 

BaðÞvottar. Á tjaldstæðum Akureyrar er í boði að þvo þvott í þvottavélum á svæðinu. 

Þegar kemur að sturtuaðstöðu eru helstu samkeppnisaðilar BaðÞvottar sundlaugarnar á 

svæðinu. Einnig er ein sólbaðsstofa starfandi í bænum, það er einnig hægt að líta á hana 

sem keppinaut. 

4.5. Ytra umhverfi 

Við greiningu á ytra umhverfi fyrirtækja er notað svokallað PESTEL greiningartól. Það 

er notað til greina þá ytri þætti sem hafa áhrif á rekstur fyrirtækisins. PESTEL er 
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skammstöfun sem stendur fyrir stjórnmálaumhverfi (e. Political), efnahagslegt ástand 

(e. Economic), félags- og menningarlegir þættir (e. Sociocultural), tæknilegir þættir (e. 

Technological), umhverfisþættir (e. Environmental), lögfræðilegir þættir (e. Legal) 

(Professionalacademy, e.d.). 

4.5.1. Stjórnmálaumhverfi 

Þau áhrif sem stjórnmálaumhverfi getur haft á rekstur fyrirtækis eru meðal annars sú 

stefna sem stjórnvöld fylgja hverju sinni, reglugerðir stjórnvalda eða hverjar þær 

sérsniðnu reglur sem gilda um þann rekstur sem fyrirtækið stendur í. Um þær 

skattastefnur sem stjórnvöld hafa hverju sinni, sú vinnulöggjöf sem gildir hverju sinni 

(Professionalacademy, e.d.).  

Hvað varðandi rekstur BaðÞvotts, þarf rekstaraðili að vera vel upplýstur um hvaða 

stefnu stjórnvöld reka, verðandi breytingar á reglugerðum sem hafa áhrif á rekstur 

fyrirtækisins. 

4.5.2. Efnahagslegt umhverfi 

Efnahagslegir þættir hafa mikið að segja þegar kemur að rekstri fyrirtækja. Þeir geta 

haft áhrif á það hvernig fyrirtækið hagar sínum viðskiptum og hvort einhver hagnaður 

verði af rekstrinum. Þeir efnahagslegu þættir innihalda meðal annars hagvöxt, 

verðbólgu, vaxtastig og hversu mikil kaupgeta er hjá viðskiptavinum 

(Professionalacademy, e.d.). 

Efnahagslegir þættir geta haft hvað mest áhrif á rekstur fyrirtækisins. Þá helst hvort 

verðbólga haldist áfram lág og að vextir hækki ekki um of. Einnig að gengið styrkist 

ekki um of, þar sem áætlað er að einn helsti markhópur fyrirtækisins verði ferðamenn 

og ef gengið styrkist um of eru meiri líkur á að ferðamenn eyði minna fé á ferðum sínum 

og það getur haft áhrif á rekstraráætlanir.  

4.5.3. Félags og menningarlegt umhverfi 

Þeir þættir innan félags- og menningarlegs umhverfis og geta haft áhrif rekstur 

fyrirtækisins eru meðal annars aldursdreifing samfélagsins, heilsufar fólks og 

fólksfjölgun. Félags- og menningarlegir þættir eru mikilvægir í því tilliti að með því að 
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greina þá, eiga markaðsmenn auðveldara með að skilja hvað það er sem hvetur 

neytendur áfram (Professionalacademy, e.d.). 

Höfundur telur að félags- og menningarþættir hafi lítil áhrif á fyrirtækið. Allur aldur á 

að geta nýtt sér þjónustuna. Það getur þó haft áhrif á rekstur fyrirtækisins hvort 

háskólinn á svæðinu stækki, þar sem einn markhópur fyrirtækisins eru námsmenn sem 

hafa ekki aðgang að þvottavélaaðstöðu. 

4.5.4. Tæknilegt umhverfi 

Tæknileg framþróun nú á tímum er ör. Nýjungar eru reglulega að koma fram sem geta 

breytt því hvernig fyrirtæki þurfa að haga sínum rekstri. Þessar tækniframfarir hafa 

áhrif á það hvernig vörur eru framleiddar, hvernig þeim er dreift og hvernig samskipti 

við neytendur fara fram (Professionalacademy, e.d.). 

Það er mjög mikilvægt að fylgst sé vel með tækniframförum. Það hvernig hægt er að 

kynna og markaðssetja fyrirtækið og hvernig nálgast má viðskiptavini getur breyst á 

stuttum tíma. Einnig er mikilvægt að fylgjast með tækninýjungum í greiðsluleiðum, því 

erlendir ferðamenn geta verið að nýta sér allra nýjustu greiðsluaðferðir, eins og að geta 

greitt fyrir þjónustu og vörur með snjallsímanum. 

4.5.5. Umhverfisþættir 

Krafan um að framleiðsla sé sjálfbær og framleidd á siðrænan hátt, verður sífellt sterkari 

í hugum neytenda. Þessir þættir hafa orðið sífellt mikilvægari í rekstri fyrirtækja því 

náttúruauðlindir minnka og allir bera ábyrgð á því að vernda umhverfið. Því verða 

fyrirtæki að uppfylla þessar sívaxandi kröfur viðskiptavina sinna 

(Professionalacademy, e.d.). 

Fyrirtækið starfar í því umhverfi þar sem krafist er flokkunar á öllu sorpi og fyrirtækið 

mun taka þátt í því. Þá ætlar fyrirtækið að nota umhverfisvottaðar vörur þar sem þær 

eru í boði. Í biðsal er fyrirhugað að endurnýta notuð húsgögn, sófa, borð og stóla og 

spara þar með kolefnisfótspor. 
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4.5.6. Lagalegt umhverfi 

Þeir lagalegu þættir sem hafa áhrif á rekstur eru meðal annars vinnuverndarlöggjöf, lög 

um jafnrétti og neytendalöggjöf. Fyrirtæki þurfa að uppfylla alls kyns kröfur og 

reglugerðir til þess að mega standa í rekstri. Fyrirtæki þurfa að vera vakandi fyrir nýjum 

lögum og reglugerðum sem geta haft áhrif á reksturinn (Professionalacademy, e.d.). 

Mikilvægt er að fylgjast með að fyrirtækið uppfylli allar reglugerðir ásamt lagalegum 

skyldum sínum. Fyrirtækið þarf að uppfylla öll þau leyfi sem þarf að fá til að rekstur 

geti hafist. Sækja þarf um starfsleyfi til heilbrigðisnefndar vegna reksturs á baðstað og 

einnig þarf að sækja um leyfi til byggingafulltrúa (Umhverfisstofnun, 2012) 

5. Markaðsáætlun 

Gera þarf markaðsáætlun áður en farið er út í rekstur nýs fyrirtækis. Það er gert til þess 

að greina og skilja betur markaðinn sem fyrirtækið ætlar að sækja inn á. Í því skjali 

kemur fram það sem fyrirtækið ætlar að gera til þess að ná markaðsmarkmiðum sínum. 

Markaðsáætlun er einn af mikilvægustu þáttum í markaðsstarfi fyrirtækja, hún hjálpar 

til við að marka skýra sýn og stefnu fyrir fyrirtækið þegar kemur að markaðsmálum. 

Markaðsáætlun örvar og upplýsir alla lykilaðila um hver markmiðin eru í 

markaðsmálum og hvernig má ná þeim (Kotler og Keller, 2016). 

Við gerð markaðsáætlunar ætlar höfundur að nota markaðstólið um söluráðanna fjóra 

eða hin fjögur P markaðsfræðinnar sem eru, vara (e. product), verð (e. price), dreifing 

(e. place) og kynning (e. promotion).  

5.1. Vara  

Svo fyrirtækið hafi eitthvað að bjóða viðskiptavinum sínum þarf það að skapa vöru eða 

þjónustu sem uppfyllir þarfir þeirra (Armstrong, Kotler og Opresnik, 2017). Varan sem 

fyrirtækið býður fram er í raun þjónusta. Það sem fyrirtækið ætlar að bjóða upp á er 

þvottaaðstaða fyrir almenning og ferðamenn sem og baðaðstöðu. Hægt verður að koma 

með óhreinan þvott og setja hann í þvottavélar sem verða til staðar. Boðið verður upp 

á að kaupa þvottaefni í þvottavélarnar. Að þvotti loknum verður hægt að setja hreinan 

þvott í þurrkara. Á meðan beðið er eftir því að þvotti ljúki verður hægt að fara í sturtu 

í einkaklefum eða bíða í þægilegu umhverfi í biðsal fyrirtækisins. Hægt verður að leigja 
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handklæði. Viðskiptavinum verður boðið upp á gjaldfrjálsan aðgang að Internetinu 

þeim til afþreyingar. 

5.2. Verð  

Fyrirtækið verður að ákveða hversu hátt gjald það vill fá fyrir það virði sem það skapar 

fyrir viðskiptavininn (Armstrong, Kotler og Opresnik, 2017). Höfundur hefur ákveðið 

þau verð sem hann ætlar að innheimta fyrir þjónustuna sem í boði verður. Gert er ráð 

fyrir að verð fyrir aðgang að sturtu verði 650 krónur. Við verðmyndun á sturtuaðgengi 

var kannað hversu hár aðgangseyrir er innheimtur að sundlaugum á svæðinu. 

Sundlaugar á 
svæðinu 

Verð í 
krónum 

Sundlaug Akureyrar 950 
Glerárlaug 900 
Sundlaugin á 
Hrafnagili 700 
Sundlaugin á 
Þelamörk 900 

Tafla 1 Aðgangseyrir að sundlaugum. 

Sendar voru fyrirspurnir í tölvupósti á þrjú þvottahús þar sem spurt var um hvað það 

kosti að þvo eitt kíló af almennum þvotti í þvottahúsi. Hjá þvottahúsinu Fönn kostar 

1.019 krónur með virðisaukaskatti að þvo eitt kíló af þvotti. Hjá Grandþvotti kostar 

1.058 krónur með virðisaukaskatti að þvo sama magn af þvotti. Miðað við þessar 

upplýsingar var í kjölfarið ákveðið hvaða verð yrðu innheimt fyrir einn þvott og fyrir 

eina þurrkun í vélum fyrirtækisins. Verð fyrir einn þvott í þvottavél mun kosta 1000 

krónur og verð fyrir þurrkun mun verða 550 krónur. Ákveðið er að verð fyrir einn 

skammt af þvottaefni verði 150 krónur . Verð fyrir einn kaffibolla er ákveðið að verði 

200 krónur. Könnuð voru verð á handklæðaleigu í sundlaugum á Akureyri og í nágrenni 

og komst að því að verð fyrir það lá á bilinu 700-800 krónur. Út frá þessum 

upplýsingum er ákveðið að leiguverð fyrir handklæði skuli verða 450 krónur. 

5.3. Dreifing  

Dreifing eru þær leiðir sem fyrirtækið kemur vöru sinni á framfæri til viðskiptavina 

sinna þar sem þeir geta keypt þær. Við mótun stefnu markaðssetningar skiptir það miklu 

máli að velja réttar leiðir til dreifingar (Pride og Ferrell, 2015). Við framleiðslu vöru 
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eða að bjóða þjónustu og að gera hana aðgengilega fyrir viðskiptavini, krefst þess að 

byggja upp viðskiptasamband ekki einungis við viðskiptavininn heldur einnig birgja og 

milliliða (Kotler, Armstrong, Wong og Saunders, 2008). 

Skipulag þeirrar þjónustu og framboð þess sem BaðÞvottur býður upp á, krefst þess 

ekki að nýta sér dreifileiðir í formi milliliða eða endursöluaðila. Viðskiptavinir nálgast 

þjónustu BaðÞvotts beint. Ekki verður krafist þess að panta þurfi þjónustu fyrirfram 

heldur geta viðskiptavinir gengið inn, beint af götunni. 

5.4. Kynning 

Að byggja upp gott viðskiptasamband snýst um meira en þróun frambærilegrar vöru, 

að koma henni á framfæri við markhópana og að verðleggja hana á aðlaðandi hátt. 

Fyrirtæki verða einnig að leggja áherslu á kynningu vörurnar og samskipti við 

viðskiptavini. Þær aðferðir sem fyrirtæki nýta sér við kynningu saman standa af 

nokkrum mismunandi þáttum sem eru nýttir saman. Þessir þættir eru meðal annars 

auglýsingar, sölukynningar og beinar söluaðferðir (Kotler, Armstrong, Wong og 

Saunders, 2008). Stafrænir miðlar og Internetið hafa gjörbylt því hvernig viðskiptum 

og markaðssetningu er háttað síðan að fyrsta vefsíðan fór í loftið árið 1991. Til þess að 

fyrirtæki geti öðlast farsæld verða þau að vita hvernig nýta á stafræna miðla Chaffey 

og Ellis-Chadwick, 2012). 

Nú til dags fer mikill hluti kynningar fyrirtækja fram á stafrænum miðlum eins og á 

Facebook, Instagram og Snapchat. Samkvæmt könnun Gallup, sem gerð var í maí 2017, 

notar 9 af hverjum 10 Íslendingum 18 ára og eldri Facebook og aukningu hefur orðið 

vart á notkun annarra samfélagsmiðla eins og Instagram og Snapchat (Gallup, 2017). 
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Mynd 3 Samfélagsmiðlanotkun Íslendinga (Gallup, 2017). 

Þær aðferðir sem fyrirtækið ætlar að nýta sér helst við kynningar á starfseminni eru á 

stafrænum miðlum. Fyrirtækið ætlar að stofna heimasíðu þar sem starfsemin verður 

kynnt og auglýst. Einnig er áætlað að opna Facebook síðu fyrir fyrirtækið og kaupa 

auglýsingar þar. Þá er áformað að fyrirtækið skrái sig í Google My Buisness. Þar með 

verður það sýnilegt á miðlum Google eins og á leitarvélinni og á kortavef Google. Í 

gegnum það forrit auglýsist starfsemin þegar leitað er að líkri starfsemi. Þar er einnig 

hægt að sjá hvernig fólk finnur þig á Google og hvaðan það kemur (Google.com, e.d.). 

Þessar upplýsingar er svo hægt að nýta í frekari markaðssetningu. Þá er einnig áformað 

að stofna aðgang á Instagram og auglýsa starfsemina þar. Fjölmargir aðrir stafrænir 

miðlar en þeir stærstu eru í boði og hefur höfundur hug á að fylgjast vel með nýjungum 

á því sviði til að koma fyrirtækinu á framfæri sem víðast á sem hagkvæmastan hátt. 

Fyrirtækið áformar einnig að nýta sér gömlu hefðbundu miðlana eins og að koma 

kynningu í ferðaþjónustubæklinga ásamt því að hafa samband við blaðið Reykjavik 

Grapevine og falast eftir því að fá umfjöllun um starfsemi fyrirtækisins í blaðinu. Þá 

hefur fyrirtækið hug á því að hafa samband við húsbílaleigur og fá að skilja eftir 

auglýsingabækling í bílaleigubílunum til kynningar á fyrirtækinu. 

 



 

21 

 

6. SVÓT greining 

SVÓT greiningin dregur fram mikilvæga þætti úr stefnumótandi úttekt sem hafa áhrif 

á reksturinn. SVÓT er skammstöfun á þessum þáttum sem eru: styrkleikar og 

veikleikar annars vegar og ógnanir og tækifæri hinsvegar (Kotler, Armstrong, Wong 

og Saunders, 2008). 

Greiningartólið er fyrirtaks leið til að þess að gefa ytri og innra markaðsumhverfi 

fyrirtækisins gaum (Kotler og Keller, 2016). 

Ógnanir og tækifæri eru hluti af ytra markaðsumhverfinu og hafa mest áhrif á 

samkeppnisstöðu þess. Það eru þættir eins og verð, birgjar og samkeppnisaðilar sem 

fyrirtækið hefur lítil sem engin áhrif á. Styrkleikar og veikleikar eru hins vegar hluti 

af innra umhverfi fyrirtækisins. Undir það geta til dæmis fallið þættir eins og orðspor, 

mannauður og staðsetning, sem eru þeir þættir sem fyrirtæki geta haft meiri áhrif á 

(Berry, e.d.). 

SVÓT greininguna er gott að nota til að átta sig á því hvar fyrirtækið skarar fram úr 

og hvaða kosti það hefur fram yfir aðra samkeppnisaðila og halda áfram að átta sig á 

fleiri styrkleikum. SVÓT tólið er einnig gott til að finna út hverjir veikleikarnir eru 

áður en þeir koma óvænt aftan að stjórnendum. Þegar búið er að komast að 

veikleikunum er hægt að vinna í því að útrýma þeim og byggja þar með upp traustari 

rekstur. Með því að leggja höfuðið aðeins í bleyti er hægt að uppgötva ný tækifæri 

sem gera verkefnið arðbærara. Greiningartólið hjálpar einnig til við að uppgötva þær 

ógnanir sem mögulega steðja að fyrirtækinu. Með því að gera sér grein fyrir hverjar 

ógnirnar eru, er hægt að finna leiðir fram hjá þeim og renna enn traustari stoðum 

undir uppbyggingu fyrirtækisins.  
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6.1. SVÓT greining BaðÞvottar 

 

Mynd 4 - SVÓT greining  BaðÞvottar. 

6.1.1. Styrkleikar 

Þeir styrkleikar sem fyrirtækið sér fyrir sér eru þeir að þetta er ný þjónusta á markaði. 

Ekki er vitað til þess að þjónusta, þar sem boðið er upp á að fara í sturtu í einkaklefum 

á sama stað og hægt er að þvo þvott, sé fyrir hendi hér á landi. Það er talið til styrkleika 

fyrir fyrirtækið að bjóða upp á að viðskiptavinir geti þvegið sér í einkaklefum, þar sem 

mörgum finnst óþægilegt að baða sig í almenningssturtum. Einnig getur það talist til 

styrkleika að hægt sé að bjóða upp á þá þjónustu geta farið í sturtu á meðan þvottur er 

þveginn. Einn af styrkleikunum er að bjóða upp á hlýlegt og notalegt umhverfi þar sem 

viðskiptavinurinn getur sest niður í rólegheitum og fengið sér hressingu á meðan beðið 

er eftir því að þvottur er þveginn og þurrkaður. Áætlað er að bjóða viðskiptavinum upp 

á frían þráðlausan aðgang að Internetinu. 
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6.1.2. Veikleikar 

Telja má það til veikleika fyrirtækisins að það er nýtt á markaði og reynsla af rekstri 

slíkar þjónustu er ekki fyrir hendi. Einnig er hægt að telja það til veikleika að fyrirtækið 

er staðsett utan höfuðborgarsvæðisins þar sem áætlað er að ferðamenn verði stór hluti 

viðskiptavina. Og það háttar þannig til að flestir ferðamenn sem koma til landsins koma 

til höfuðborgarsvæðisins. Því getur það talist til veikleika að fyrirtækið verði staðsett á 

Akureyri. Einn veikleiki getur verið að fyrirtækið er óþekkt og því mikilvægt að 

markaðssetning takist vel til.  

6.1.3. Ógnanir 

Það sem telja má til ógnana er samkeppni frá aðilum sem selja svipaða þjónustu. Þar 

má telja sundlaugar, sólbaðsstofur, efnalaugar, tjaldstæði og gistiheimili sem bjóða upp 

á þvottavélaaðstöðu. Þá getur það talist til ógnar að önnur fyrirtæki sæki inná sama 

markað og BaðÞvottur ætlar sér að vinna á. Vegna þess hversu stöðuleiki efnahags 

landsins getur verið sveiflukenndur og þar af leiðandi getur gengi krónunnar sveiflast 

með sem getur haft áhrif á það hversu margir ferðamenn koma til landsins og einnig 

haft áhrif á það hvernig þeir haga sínum ferðum um landið. Að lokum telur höfundur 

að það hversu algeng þvottavélaeign er á Íslandi geti það talist til ógnar við rekstur 

fyrirtækisins. 

6.1.4. Tækifæri 

Talið er það til tækifæris fyrir rekstur fyrirtækisins, hversu mikil aukning hefur verið á 

komu ferðamanna til landsins. Þrátt fyrir að dregið hafi úr aukningunni fjölgar 

ferðamönnum enn á hverju ári (Oddný Þóra Óladóttir, 2018). Tækifæri liggja einnig í 

því að fjöldi ferðamanna sem ferðast um landið á eigin vegum á litlum og stórum 

húsbílum. 
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Mynd 5 Nýskráðir bílaleigubílar 2010-2018 (Hagstofa Íslands, e.d.) 

Í bílunum er takmörkuð þvottaaðstaða og því gæti þjónusta BaðÞvottar uppfyllt þeirra 

þarfir. Ef reksturinn gengur vel væri hægt að færa út kvíarnar og opna aðra staði annars 

staðar á landinu til að þjónusta ferðamenn og almenning betur. Einnig að auka 

þjónustuna og bjóða fólki á að fara í heita potta á meðan beðið er eftir því að þvottavél 

klári að þvo. Þá sér höfundur möguleika á samstarfi við aðra aðila svo sem birgja er vel 

hugsanlegt. 
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7. Framkvæmdaáætlun 

 
Tafla 2 Framkvæmdaáætlun 

Gert er ráð fyrir að það taki um 22 vikur að undirbúa stofnun fyrirtækisins. Á töflu 2 

má sjá grófa tímaáætlun framkvæmdaáætlunar. Ákveðið er að farinn verði sú leið að 

leigja húsnæði undir starfsemina. Talið er það að 120 fermetra húsnæði sé ákjósanleg 

stærð undir reksturinn. Sú stærð mun nægja fyrir þann búnað og aðstöðu sem fyrirhugað 

er að bjóða upp á.  

Vika 1-5 Gert er ráð fyrir að semja við leigusala um að hann geri húsnæðið klárt undir 

starfsemina og fyrirtækið greiðir hærri leigu í stað þess að standa sjálft í breytingum á 

húsnæði til þess að gera það klárt undir starfsemina. Gert er ráð fyrir að lengd 

leigusamnings verði þrjú ár með ákvæði um áframhaldandi leigu að þeim tíma loknum. 

Þegar samningar hafa náðst um leiguverð verður farið í að sækja um starfsleyfi til 

Heilbrigðiseftirlits Norðurlands-eystra og greiða þau gjöld sem nauðsynleg eru. Fundað 

verður með Heilbrigðiseftirlit í kjölfarið.  

Vika 6-9 Næst á dagskrá er að afla tilboða í þann búnað sem reksturinn þarfnast. Fengið 

verður tilboð í iðnaðarþvottavélar, iðnaðarþurrkara sem og sturtuklefa. Haft verður 
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samband við söluaðila rekstrarvöru og leitað eftir tilboðum. Til að kynningar fyrir 

fyrirtækið verður stofnuð Facebook síða með keyptum auglýsingum. Það verður einnig 

stofnaður aðgangur á Instagram. Þá verður einnig stofnaður aðgangur á Google My 

Buisness til þess að koma fyrirtækinu á framfæri á Goggle leitarvélinni og vefjum sem 

Google stendur að eins og kortavefnum Google Maps. 

Vika 10-14 Leitað verður eftir tilboðum í kaup á kaffivél fyrir veitingasöluhluta 

rekstrarins. Samið verður við vefhýsingarfyrirtæki og vefsíða hönnuð.  

Vika 15-18 Húsnæði fæst afhent frá leigusala. Uppsetning búnaðar hefst, þvottavélar, 

þurrkarar og sturtuklefar eru settir upp. Farið verður í að finna borð og stóla í Hertex 

og Fjölsmiðjunni. Auglýst verður eftir starfsfólki og umsækjendur teknir í viðtöl og 

starfsfólk ráðið í kjölfarið. Haft samband við útgefendur ferðabæklinga um að koma 

kynningu og auglýsingu frá fyrirtækinu í þá. Einnig verður haft samband við 

húsbílaleigur, svokallaðra kamperbíla, til að fá að setja auglýsingabæklinga inn í 

bílanna. Hafa samband við útgefendur Reykjavik Grapevine og biðja um kynningu eða 

umfjöllun um fyrirtækið í blaðinu. 

Vika 19-22 Síðustu vikurnar fyrir opnun fara í að þjálfa nýráðna starfsmenn. Kaupa inn 

þá smávöru sem þarf fyrir reksturinn áður en fyrirtækið opnar. Stefnt er að opna 

fyrirtækið um miðjan maí 2019 áður enn háannatími í ferðaþjónustu skellur á. 

8. Rekstraráætlun 

Í þessum kafla verður farið yfir allar forsendur sem höfundur gefur sér. Farið verður 

yfir áreiðanleika allra talna sem höfundur setur fram í rekstraráætluninni, hvernig og 

hvaðan þær voru fengnar. Fundinn verður núllpunktur og gerðar næmnigreiningar. 

Einnig verður farið yfir hvaða rekstrarform hentar rekstri BaðÞvottar best. 

8.1. Rekstrarform 

Til eru ýmis rekstarform til að reka atvinnufyrirtæki á Íslandi. Þau eru meðal annars 

hlutafélagaform, samvinnufélagaform, einstaklingsfélagaform, sameignarfélagaform 

og einkahlutafélagsform (Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið, 2014). 
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 Fyrir svona lítið fyrirtæki, með fáa eigendur stendur valið á milli þess að haga 

rekstrinum eftir formi einstaklingsfélags, sameignarfélags eða einkahlutafélags. 

Hlutafélög, þetta form hentar fyrir rekstur á stærri fyrirtækjum, sem hafa jafnvel hug á 

að starfa á verðbréfamarkaði. Hærra hlutafé er krafist í hlutafélagaforminu eða fjórar 

milljónir króna. Minnst þurfa hluthafar að vera tveir einnig þarf að minnsta kosti tvo 

stofnendur að félaginu, þá verða að lágmarki þrír að sitja í stjórn. Gjald fyrir skráningu 

hlutafélags er 256.000 krónur og skatthlutfall er 20% (Atvinnuvega- og 

nýsköpunarráðuneytið, 2014).  

Samvinnufélög, þetta form hentar þegar margir aðilar koma að rekstrinum. Að 

samvinnufélagi þarf að minnsta kosti fimmtán stofnendur. Til að standast ábyrgð, þurfa 

aðilar að greiða aðildargjald og hafa eignaraðild að sjóðum félagsins. Gjald fyrir 

skráningu hlutafélags er 256.000 krónur og skatthlutfall er 20% (Atvinnuvega- og 

nýsköpunarráðuneytið, 2014).  

Einstaklingsfélög, þá er reksturinn skráður á kennitölu eiganda og ber hann 

ótakmarkaða ábyrgð. Skráningargjald fyrir einstaklingsfyrirtæki er 67.500 krónur. 

Félagið er skattlagt eins og um einstakling væri að ræða eða frá 37,3% til 46,24%, fer 

eftir tekjum (Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið, 2014).  

Sameignarfélög, er félag tveggja eða fleiri aðila þar sem félagsformið byggir á 

persónulegu og nánu sambandi á milli aðila. Félagsmenn bera almennt beina, 

ótakmarkaða og óskipta ábyrgð. Gjald fyrir skráningu er 89.000 krónur. Skatthlutfall 

sameignarfélaga er 36% (Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið, 2014).  

Einkahlutafélög, þar má einn aðili stofna til félags og einnig þarf einungis einn maður 

að sitja í stjórn. Hlutafé í einkahlutafélagi skal að lágmarki vera 500.000 krónur. Hlutafé 

hvers og eins hluthafa takmarkar ábyrgð hans. Skráningargjald einkahlutafélags er 

130.500 krónur og skatthlutfallið er 20% (Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið, 

2014).  

Þegar búið er að fara yfir hvaða form fellur best að rekstri BaðÞvottar, þá hefur 

höfundur ákveðið að einkahlutafélagsformið sé það form sem henti best að rekstri 

fyrirtækisins, þar sem hann ætlar ekki að gangast undir persónulegar ábyrgðir fyrir 
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fyrirtækið. Einnig er ekki krafist, við stofnun einkahlutafélags, að lagt sé fram hátt 

hlutafé. Einkahlutafélagsformið er því tilvalið fyrir stofnun lítils fyrirtækis. 

8.2. Stofnkostnaður 

Að mörgu er að huga þegar stofna á fyrirtæki. Kostnaður við stofnun getur verið 

töluverður og jafnvel hlaupið á tugum milljóna. Höfundur hafði hugsað sér að leggja til 

stofnhlutafé upp á krónur eina og hálfa milljón. Eins og fyrr segir er áætlað að reka 

fyrirtækið sem einkahlutafélag, þar er krafist þess að lágmarksstofnfé sé hálf milljón 

króna (Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið, 2014). Fyrir það fyrsta þarf að greiða 

gjald til ríkisskattstjóra fyrir stofnun einkahlutafélags upp á 131.000 krónur. Næst þarf 

að afla starfsleyfis frá Heilbrigðiseftirliti Norðurlands. Gjaldið sem Heilbrigðiseftirlitið 

tekur fyrir starfsleyfi samsvarar einu og hálfu tímagjaldi og samkvæmt því kostar það 

21.000 krónur.  

Könnuð voru verð á iðnaðartækjum fyrir reksturinn. Talið er farsælast fyrir reksturinn 

að búnaðurinn verði vandaður og endingagóður. Því urðu fyrir valinu tæki frá 

fyrirtækinu Eirvík. Valdar voru þrjár þvottavélar, tvær vélar sem þvo þvott upp á 6,5 

kg og ein þvottavél sem þvær 8 kg af þvotti. Verðið á þeim var samtals 1.752.400 

krónur. Einnig þarfnast reksturinn þurrkara og voru valdir þrír iðnaðarþurrkarar. Tveir 

þurrka 6,5 kg af þvotti og einn þurrkar 8 kg af þvotti. Verðið á þessum þrem þurrkurum 

er samtals 1.379.070 krónur.  

Könnuð voru verð á sturtuklefum hjá nokkrum aðilum og eftir vandlegt val voru valdir 

sturtuklefar frá fyrirtækinu sturta.is. Verðið á hverjum klefa var 249.000 krónur og er 

því kostnaðurinn við þrjá sturtuklefa 747.000 krónur.  

Annar búnaður sem reksturinn þarfnast er sjóðsvél. Ákveðið er að keypt verði sjóðsvél 

frá Ormsson upp á krónur 75.000. Einn hluti starfseminnar er að leigja handklæði og 

ákveðið er að kaupa fjörtíu handklæði í upphafi rekstrar, þar sem gert er ráð fyrir að 

hluti viðskiptavina verði með sín eigin handklæði. Fundin voru handklæði í 

Rúmfatalagernum á 1.690 krónur stykkið og er kostnaðurinn við handklæðin því 

samtals 67.800 krónur. Ákveðið er að leggja til 70.000 krónur í auglýsingakostnað í 

upphafi rekstrar. Ákveðið er að kaupa tölvu fyrir reksturinn upp á 120.000 krónur í 

Tölvutek. Kostnaður við gerð heimasíðu er samkvæmt tilboði frá Stefnu 



 

29 

 

hugbúnaðarhúsi er 120.000 krónur. Leitað var tilboða í rekstrarvörur og var tilboði frá 

Rekstrarlandi, sem hljóðaði upp á samtals 40.000 krónur í upphafskostnað, tekið. Borð 

og stóla er ákveðið að verði útvegaðir notaðir úr Hertex og Fjölsmiðjunni og gert er ráð 

fyrir að það þurfi að leggja fram kostnað upp á samtals 100.000 krónur vegna þess. 

Samtals hljóðar áætlaður stofnkostnaður BaðÞvottar upp á 4.624.870 krónur.  

Stofnkostnaður Skýring Upphæð í kr.  Skýringar    
Stofnun félags 1 131.000  1 https://www.rsk.is/fyrirtaekjaskra/gjaldskra/ 
Leyfi heilbrigðiseftirlits 2 22.600  2 https://haust.is/index.php/gjaldskra 
Þvottavélar 3 1.752.400  3 http://www.eirvik.is/?pageid=158 

Þurrkarar 4 1.379.070  4 http://www.eirvik.is/?pageid=158 
Sturtuklefar 5 747.000  5 https://sturta.notando.is/ 
Sjóðsvél 6 75.000  6 https://ormsson.is/products/sjodsvelar 
Borð 7 50.000  7 Hertex og fjölsmiðjan 
Stólar 8 50.000  8 Hertex og fjölsmiðjan 
Handklæði 9 67.800  9 https://www.rumfatalagerinn.is/badvara/handklaedi/ 
Rekstarvörur 10 40.000  10 Rekstrarland 
Heimasíða 11 120.000  11 Stefna Hugbúnaðarhús. 
Auglýsingakostnaður 12 70.000  12   
Tölva 13 120.000  13 https://www.tolvutek.is/vorur/fartolvur 

 Samtals 4.624.870    
Tafla 3 Stofnkostnaður og skýringar 

Til að fjármagna stofnkostnað að hluta, er áætlað að fá lán í banka upp á 5.000.000 

króna til 5 ára, mánaðarlegar jafngreiðslur. Fengin voru tilboð frá þrem bönkum og þeir 

vextir sem bankinn bíður upp á eru 9%. Afborganir reiknast þannig að það þarf að 

greiða mánaðarlega 104.000 krónur. Sjá lánaútreikning í töflu 13 í viðauka. 

8.3. Rekstrartekjur 

Við gerð rekstraráætlunar gaf höfundur sér nokkrar forsendur fyrir útreikningum. 

Kannaðar voru heimildir um fjölda ferðamanna á markaðssvæði fyrirtækisins til þess 

að reyna að gera sér grein fyrir þeim fjölda sem gætu nýtt sér þjónustu fyrirtækisins. 

Kannaðir voru kauptaxtar hjá stéttarfélögum til að getað reiknað út launakostnað 

fyrirtækisins. Einnig var gerð lausleg verðkönnun hjá væntanlegum keppinautum 

fyrirtækisins. Einnig voru borin saman verð á þeim búnaði sem til þurfti til rekstursins. 

Þar sem ekkert sambærilegt fyrirtæki er í rekstri á Íslandi fundust engin verðdæmi sem 

hægt var að miða við. Gerð var lausleg könnun á Internetinu, á því hvað fyrirtæki í 

sambærilegum rekstri erlendis eru að innheimta fyrir þjónustuna. 



 

30 

 

Þær forsendur sem gefnar eru við útreikning á fjölda seldra eininga voru þær að 

samkvæmt skýrslu frá fyrirtækinu Rannsóknir og ráðgjöf ferðaþjónustunnar, sem gerð 

var fyrir Markaðsstofu Norðurlands, má áætla að það hafi komið 573 þúsund erlendir 

ferðamenn á Norðurland á árinu 2017 (Rögnvaldur Guðmundsson, 2018). Til þess að 

geta áætlað þann fjölda sem sækja myndi þjónustu BaðÞvottar gaf höfundur sér að 

markaðshlutdeild fyrirtækisins yrði til að byrja með 4% af þeim erlendu ferðamönnum 

sem sækja Norðurland heim.  

Á vef Hagstofu Íslands er hægt að sjá rekstrartekjur fyrirtækja eftir atvinnugreinum frá 

2012 til 2014 (Hagstofa Íslands, e.d.).  

Atvinnugrein Fjöldi fyrirtækja 
Rekstrartekjur 
í milljónum kr 

Meðal rekstrartekjur 
Hlutfall af 
sölutekjum 

Veitingasala- og þjónusta 700 61.970.002.892 88.528.576 40% 

Önnur þjónustustarfsemi 1.325 11.665.906.555 8.804.458 60% 

   Samtals 40.694.105 
Tafla 4 Rekstrartekjur eftir atvinnugreinum (Hagstofa Íslands, e.d.) 

Hægt er að setja starfsemi fyrirtækisins undir flokk tveggja atvinnugreina. Flokkur 56 

innihalda fyrirtæki í veitingasölu- og þjónustu, þar innan er hluti starfseminnar. Hin 

starfsemi fyrirtækisins fellur undir flokk 95 og 96 um aðra þjónustustarfsemi, þar sem 

enginn annar flokkur fellur undir þá starfsemi sem fyrirtækið býður upp á. Um 40% 

starfseminnar falla undir veitingasölu- og þjónustu og um 60% starfseminnar er hægt 

að flokka undir aðra þjónsustustarfsemi. Meðalrekstrartekjur fyrirtækja í veitingasölu- 

og þjónustu árið 2014 voru 88.528.576 milljónir og af annarri þjónustustarfsemi voru 

rekstartekjur árið 2014 8.804.458 milljónir. Þegar teknar eru sama hlutfall sölutekna 

BaðÞvottar af meðalrekstrartekjum og þær lagðar saman er útkoman rúmlega 40 

milljónir í rekstrartekjur á ári. Því hefur höfundur áætlað út frá þessum upplýsingum að 

rekstrartekjur á á öðru ári verði rúmar 42 milljónir króna. Til að afla rekstrartekna upp 

á rúmar 42 milljónir þarf BaðÞvottur að þjónusta 22.920 viðskiptavini á ári sem eru 4% 

af fjölda ferðamanna á Norðurlandi. 
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Ferðamenn á norðurlandi 573.000 

4% hlutfall er því  22.920 

Fjöldi á dag sem fyrirtækið ætlar    

að þjónusta (opið 313 daga á ári) að meðaltali 73 

Fjöldi viðskiptavina á mánuði að meðaltali 2.050 
Tafla 5 Hlutfall ferðamanna á Norðurlandi 

Eins og sjá má á töflu 5 var reiknað út að meðaltali muni 2050 viðskiptavinir sækja 

fyrirtækið heim á mánuði á fyrsta ári eða um 73 á dag. Gert er ráð fyrir að aukning á 

milli fyrsta árs í rekstri og öðru ári yrði um 0,5% og á þriðja ári yrði markaðshlutdeild 

fyrirtækisins komin í 5% af þeim ferðamönnum sem heimsækja Norðurland.  

Allar gefnar tölur og hlutföll sem hér fara á eftir eru byggðar á ágiskunum, þar sem 

erfitt reyndist að afla upplýsinga um hvernig hlutfall skiptist á milli sölueininga innan 

fyrirtækisins. Því getur gætt ónákvæmni í áætlunum. Gerðar eru næmnigreiningar fyrir 

sölueiningar sem sjá má í kafla 8.8. Gert er ráð fyrir við útreikning á seldum einingum 

sem fyrirtækið ætlar sér að selja í hverjum mánuði að það muni selja hverjum 

viðskiptavini sem verslar við fyrirtækið eina þvottavélaþvottseiningu. Út frá þessari 

einingu voru aðrar einingar fundnar út (Sjá töflu 5). Þannig er gert ráð fyrir að jafn 

margir af viðskiptavinum fyrirtækisins muni kaupa þurrkun. Gert er ráð fyrir að 70% 

viðskiptavini muni kaupa sturtueiningu. Þá er gert ráð fyrir að 50% viðskiptavina leigi 

handklæði. Hlutfall viðskiptavina sem kaupir þvottaefni er gert ráð fyrir að sé 50%, að 

það séu tveir um hverja vél. Það hlutfall viðskiptavina sem gert er ráð fyrir að nýti sér 

veitingasölu er 50%. Að lokum er gert ráð fyrir að hlutfall þeirra sem kaupa sjampó af 

fyrirtækinu sé 40%, þar sem líklegt er að flestir viðskiptavina komi með sitt eigið 

sjampó. 
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Aukning 
um 0,5% 
á öðru 
ári 

Aukning 
um 
0,5% á 
þriðja 
ári 

Þvottavélaþvottur 2.050 Áætlaður fjöldi á mánuði   2.307 2.563 

Þurrkun 2.050 
100% af fjöldanum kaupir 
þessa þjónustu   2.307 2.563 

Sturta 1.435 
70% af fjöldanum kaupir 
þessa þjónustu   1.615 1.794 

Handklæðaleiga 1.025 
50% af fjöldanum kaupir 
þessa þjónustu   1.154 1.282 

Þvottaefni 1.025 

50% af fjöldanum kaupir 
þessa þjónustu (tveir um 
hverja vél)   1.154 1.282 

Kaffisala 1.025 
50% af fjöldanum kaupir 
þessa þjónustu   1.154 1.282 

Snakksala 1.025 
50% af fjöldanum kaupir 
þessa þjónustu   1.154 1.282 

Sjampósala 820 
40% af fjöldanum kaupir 
þessa þjónustu   923 1.025 

Tafla 6 Einingafjölda útreikningur 

Eins og kom fram hér að framan var verð á þvotti ákveðið út frá lauslegri verðkönnun 

sem gerð var á Internetinu á því hvað fyrirtæki í sambærilegum rekstri væru að 

innheimta fyrir slíka þjónustu. Samkvæmt könnuninni er verið að greiða frá 5-8 evrur 

á þvott, sem eru um 700-1100 krónur samkvæmt núverandi gengi. Talið er að 1000 

krónur væru hæfilegt verð fyrir þvottavélaafnot. Samkvæmt könnuninni var algengt 

verð á þurrkun 1-3 evrur eða frá 140 til 415 krónur og því er talið sanngjarnt að 

innheimta 550 krónur fyrir þurrkun. 

Könnuð voru verð á aðgangseyri að sundlaugum á svæðinu (sjá töflu 1) og út frá þeirri 

verðkönnun er talið að 650 krónur væri sanngjarnt verð fyrir aðgang að sturtu með 

einkaklefa.  

Gerð var verðkönnun á handklæðaleigu sundlauganna og var algengt verð 800 krónur 

hjá þeim. Út frá því var ákveðið að innheimta 450 krónur fyrir leigu á handklæði. 

Ákveðið er að selja þvottaefni fyrir þvottavélarnar. Verð á stórri einingu af þvottaefni 

er á 3500 krónur, innifalið í henni eru 158 þvottaefnispúðar því er kostnaðarverðið 23 

krónur. Því er talið sanngjarnt að selja þvottaefnið á 150 krónur. 
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Seldar verða hársápur fyrir sturtuþjónustuna og er kostnaðarverð á einni einingu 23 

krónur. Sanngjarnt útsöluverð á því er talið vera 150 krónur.  

Selt verður kaffi úr baunakaffivél. Útreiknað kostnaðarverð er 27 krónur og ákveðið er 

að selja kaffibollan á 200 krónur. Einnig verður snakksala úr sjálfsala og ákveðið er að 

meðalverð á snakkinu yrði 450 krónur. Ákveðið er að á þriðja rekstrarári munu verð 

verða hækkuð um 10% að meðaltali. 

8.4. Núllpunktsgreining 

Núllpunktur er sá staður í rekstri fyrirtækja þar sem tekjur er jafnar heildarkostnaði þess 

sem þarf til að framleiða vöruna eða til að bjóða fram þjónustuna sem er til sölu. Þegar 

tekjurnar eru orðnar hærri en núllpunkturinn fer að myndast hagnaður. Núllpunktur er 

þannig reiknaður að föstum kostaði er deilt með söluverði einingar mínus breytilegum 

kostnaði einingar, sjá mynd 6. 

 

 

Mynd 6 Formúla fyrir núllpunkt 

Núllpunktur var reiknaður út fyrir þrjár helstu sölueiningar BaðÞvottar. Það eru þær 

einingar sem ætlað er að skili mestu tekjunum í rekstrinum. Reiknað var út fyrir 

þvottavélaþvott, þurrkun og aðgang að sturtu. Við núllpunktsútreikning voru notaðar 

tölur úr öðru rekstrarári þar sem það var fyrsta heila rekstrarárið. 

8.4.1. Núllpunktur fyrir þvottavélaþvott 

Til þess að finna út núllpunkt fyrir þvottavélaþvott var hlutfall þess af áætlaðri 

heildarsölu fundið út með því að deila áætluðum sölueiningum með 

heildarsölueiningum. Útreikningur sýndi að hlutfallið er 19,6% af heildarsölueiningum. 

Þetta hlutfall var síðan notað til að finna út hlutfall fasta kostnaðarins sem og breytilega 

kostnaðarins. Söluverð þvottavélar þvotts er 1.000 krónur á einingu og áætlað er að 

Núllpunktur = 
(Söluverð einingar - Breytilegur kostnaður einingar)

Fastur kostnaður
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selja 16.195 einingar á ári. Tekjur á ári af þvottavélum er áætlaður 16.195.000 krónur. 

Fastur kostnaður á ári fyrir þvottavélaþvott er samtals 1.512.018 krónur.  

 

Þvottavéla þvottur 
     
Verð  1.000 

Einingar  16.195 

Sala  16.195.000 

Breytilegur kostnaður  5.042.047 

á einingu:  311 

     

Framlegð  11.152.953 

     

Fastur kostnaður  1.512.018 

     

Hagnaður  9.640.935 
    

Núllpunktur   2.195 
 

Tafla 7 Þvottavélar þvottur – kostnaður 

Breytilegur kostnaður á ári er 5.042.047 krónur og er því breytilegur kostnaður á 

einingu 311 krónur. Framlegð er reiknuð 11.152.953 krónur. Hagnaður af þessari 

sölueiningu er 9.640.935 krónur. Með því að selja 2.195 einingar er núllpunktinum náð, 

og náð að hafa upp í fasta kostnaðinn. 
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Mynd 7 Núllpunktur þvottvélar þvottar 

Línuritið hér fyrir ofan sýnir að til að ná núllpunkti í þvottavélaþvotti þarf selja 6.112 

einingar. Samkvæmt söluáætlun er áætluð sala á þvottavélaþvotti 16.195 einingar á ári 

því er núllpunktur langt undir því sölumarkmiði. 

8.4.2. Núllpunktur fyrir þurrkun 

Í söluáætlun er gert ráð fyrir því að sama hlutfall nýti sér þurrkara og þvoi þvott í 

þvottavél. Því er hlutfallið 19,6% af heildinni. Söluverð fyrir að nýta sér þurrkara er 

550 krónur og er áætlað að selja 16.195 einingar af því á ári. Tekjur á ári af þurrkurum 

er áætlaður 8.907.250 krónur. Fastur kostnaður á ári fyrir rekstur þurrkara er samtals 

1.512.018 krónur. Breytilegur kostnaður á ári er 5.042.047 krónur og er því breytilegur 

kostnaður á einingu 311 krónur. 
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Þurrkun 
     
Verð  550 

Einingar  16.195 

Sala  8.907.250 

Breytilegur kostnaður  5.042.047 

á einingu:  311 

     

Framlegð  3.865.203 

     

Fastur kostnaður  1.512.018 

     

Hagnaður  2.353.185 

     

Núllpunktur   6.326 
Tafla 8 Þurrkari – kostnaður 

Framlegð á ári fyrir þurrkara er 3.865.203 krónur. Hagnaður af sölu aðgangs að 

þurrkara er 2.353.185 krónur. Til að ná núllpunkti og ná að greiða allan fasta kostnaðinn 

við rekstur á þurrkurum þarf að selja 6.326 einingar á ári. 

 

Mynd 8 Núllpunktur fyrir þurrkun 
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Á línuritinu hér fyrir ofan má sjá að núllpunktur fyrir þurrkun er 6.326 einingar. Það 

þarf því að selja 6.326 einingar til að ná upp í fasta kostnaðinn fyrir þurrkun. Áætluð 

sala á þurrkun er 16.195 einingar og því er núllpunktur undir því sölumarkmiði. 

8.4.3.  Núllpunktur fyrir sturtu 

Þriðja megin sölueiningin er að selja aðgang að sturtu. Aðgangseyrir fyrir sturtu er 650 

krónur. Hlutfall sturtu er 13,7% af áætlaðri heildarsölu. Áætluð sala á sturtueiningum 

er 11.337 einingar. Tekjur á ári af sturtum er áætlaður 7.369.050 krónur. Fasti 

kostnaðurinn af sturtunni er 1.058.478 krónur á ári. Breytilegi kostnaðurinn er 3.529.652 

krónur á ári og því er kostnaðurinn á einingu 311 krónur.  

 

Sturta 
     
Verð  650 

Einingar  11.337 

Sala  7.369.050 

Breytilegur kostnaður  3.529.652 

á einingu:  311 

     

Framlegð  3.839.398 

     

Fastur kostnaður  
1.058.478 

     

Hagnaður  2.780.920 

     

Núllpunktur   3.122 
Tafla 9 Kostnaður – sturta 

Framlegð á ári fyrir sturtu er 3.839.398 krónur. Hagnaður af sölu aðgangs að sturtu er 

2.780.920 krónur. Til að ná núllpunkti og ná að greiða allan fasta kostnaðinn við rekstur 

á sturtu þarf að selja 3.122 einingar á ári. 
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Mynd 9 Núllpunktur sturta 

Sjá má á línuritinu hér fyrir ofan að núllpunktur fyrir sturtu er 3.122 einingar. Það næst 

því upp í fastan kostnað með því að selja 3.122 einingar á ári. Samkvæmt söluáætlun 

er áætlað að selja 11.337 einingar af sturtu á ári og því er núllpunkturinn langt undir 

því. 

8.5. Launakostnaður 

Athugaðir voru launataxtar hjá stéttarfélagi verslunar og skrifstofufólks á Akureyri. Þar 

eru hæstu laun tæplega 310.000 krónur á mánuði (Félag verslunar- og skrifstofufólks 

Akureyri og nágrennis, 2018). Ákveðið er að borga hærri mánaðarlaun en það og áætlað 

er að byrja á því að greiða starfsfólki 330.000 krónur í mánaðarlaun. Gert var ráð fyrir 

að launin hækki um 3% milli fyrsta og annars rekstrarárs, og síðan hækka launin um 

2% milli annars og þriðja rekstrar árs. Áætlað er að greiða á fyrsta ári tímakaup í 

dagvinnu upp á 1.941 krónur og 3.494 krónur í yfirvinnu, sjá töflu 9 hér fyrir neðan. 
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  Dagvinnukaup Yfirvinnukaup  

Tímakaup á klukkustund   1.941 3.494  
Laun eins starfsmann fyrir 8 klst. vinnu 8 15.528 17.469 5 klst í 

Laun tveggja starfsmanna fyrir 8 klst. vinnu 31.056 34.938 yfirvinnu 
Launakostnaður m.v. 2 starfsm.   40.727 45.818  

Launakostnaður á starfsm. á mán.  1.140.351 1.282.895  
Launakostn. á mán m.v. 4 starfsmenn    2.423.247  
Launakostn. á mán m.v. 3 starfsmenn    1.781.799  

Tafla 10 Laun og launakostnaður 

Samkvæmt útreikningi miðað við þær forsendur að tveir starfsmenn vinni átta 

klukkustundir á dagvinnukaupi og einn í fimm klukkustundir á yfirvinnukaupi verður 

heildarlaunakostnaður fyrirtækisins á mánuði, þar sem innifaldar eru 

lífeyrissjóðgreiðslur, orlof, tryggingagjald og greiðsla til stéttarfélags 1.781.799 krónur 

á mánuði. Miðað við að greiða 330.000 krónur í laun á mánuði er launakostnaður 

fyrirtækisins alls 432.765 krónur á mánuði fyrir einn starfsmann í dagvinnu. 

Launakostnaður er flokkaður sem breytilegur kostnaður í útreikningum. Sjá 

launaútreikning í töflu 14 í viðauka. 

8.6. Breytilegur kostnaður 

Áætlaður breytilegur kostnaður 

1. ári 2. ári 3. ári 

18.526.931 
kr 

25.719.467 
kr 

26.745.529 
kr 

Tafla 11 Breytilegur kostnaður 

Breytilegur kostnaður er sá kostnaður sem tengist framleiðslu vörunnar eða þau 

vörukaup sem þarf til að veita þá þjónustu sem að fyrirtækið er að selja og breytist því 

eftir hversu mikil salan er hverju sinni (Ársæll Valfells, e.d.).  

Þau vörukaup sem fyrirtækið þarf að standa í vegna þjónustunnar sem það veitir eru 

aðallega kaup á rekstrarvörum og hreinlætisvörum og hins vegar vörur tengdar kaffi- 

og snakksölu. Innifalið í útreikningum um breytilegan kostnað er kostnaður vegna launa 

og launatengdra gjalda. Einnig er viðhaldskostnaður vegna tækjabúnaðar innifalinn í 

breytilega kostnaðinum. Haft var samband við rafverktaka og fengnar upplýsingar á því 
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hvaða einn útseld klukkustund í vinnu kostaði. Algengt verð er 8.500 krónur á 

klukkustund, því er reiknað með að Áætlað er að breytilegur kostnaður á fyrsta ári verði 

samtals 18.526.931 krónur, á öðru ári verði hann 25.719.467 krónur og á þriðja ári er 

áætlað að hann verði 26.745.529 krónur. 

8.7. Fastur kostnaður 

Fastur kostnaður   
Upphæð á 

mánuði 
     
Húsaleiga   330.000 

Rafmagn   67.000 

Heitt vatn   57.000 

Sími + nettenging   7.400 

Posaleiga   4.550 

Tryggingar   25.000 

Afborgun af lánum   104.000 

Vefhýsing   10.000 

Kaffivélaleiga/Sjálfsalaleiga   43.000 
Tafla 12 Fastur mánaðarlegur kostnaður 

Fastur kostnaður er sá kostnaður sem breytist lítið yfir rekstrarárið, það er til dæmis 

húsaleiga, skrifstofukostnaður og launakostnaður. Fastur kostnaður breytist lítið þó að 

sala minnki eða aukist (Ársæll Valfells, e.d.). Í útreikningum þessarar 

viðskiptaáætlunar er þó launakostnaður flokkaður undir breytilegan kostnað. 

Áætlað er að leigja húsnæði undir starfsemina. Þar sem illa gekk að finna opinberar 

tölur um leiguverð á fermetra á atvinnuhúsnæði á Akureyri var haft samband við 

nokkrar fasteignasölur á Akureyri. Tvær fasteignasölur svöruðu fyrirspurninni og í 

svörum þeirra kom fram að á Akureyri væri leiguverð á fermetra í atvinnuhúsnæði um 

1.700 til 2000 krónur. Reiknað er með því að 120 m2 nægi undir reksturinn. Gera 

áætlanir ráð fyrir því að semja við leigusala um að hann standsetji húsnæðið fyrir 

reksturinn og komi sá kostnaður inn í leiguverðið. Áætlað er að gera leigusamning til 

þriggja ára, með ákvæði um framlengingu. Að þessum forsendum gefnum er áætlað að 

grunnleiga verði 204.000 krónur á mánuði miðað við 1.700 krónu fermetraverð og síðan 

er áætlað að hluti standsetningar sé um 130.000 krónur af leiguverðinu á mánuði því er 
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áætlað greiða þurfi 330.000 krónur í leigu á mánuði. Leiga á ári yrði því samkvæmt 

þessum forsendum tæpar 4.000.000 á ári. 

Annar stór þáttur í föstum kostnaði er rafmagn. Rafvirki var fenginn til að reikna út 

hversu mikið rafmagn þvottavélarnar og þurrkararnir notuðu. Farið var eftir því hversu 

mikið afl vélarnar eru gefnar upp fyrir og fundið var út hversu margar kílóvattstundir 

(kWh) vélarnar nota. Þeir útreikningar voru síðan nýttir að finna út rafmagnsnotkunina. 

Niðurstöðurnar urðu þær að samkvæmt uppgefnu afli vélanna og því rafmagnsverði 

sem er í gjaldskrá Norðurorku (Norðurorka hf, 2018) þá yrði rafmagnsreikningurinn 

um 55.000 krónur á mánuði miðað við að vélarnar væru í stöðugri notkun allan 

opnunartímann. Áætlað er að þvottavélar og þurrkarar verði í notkun 70% af 

opnunartíma. 

Heitt vatn er annar stór liður í föstum kostnaði. Samkvæmt Vísindavefnum er 

vatnsnotkun með sturtuhaus um 12 lítrar á mínútu (Emilía Dagný Sveinbjörnsdóttir; 

Þorsteinn Vilhjálmsson, 2007). Reiknað er með því að hver viðskiptavinur í sturtu verði 

10 mínútur í sturtu, þar af leiðandi er notkuninn um 120 lítrar á hvern viðskiptavin. 

Reiknað er með því að fjórir geti notað hverja sturtu á klukkutíma og að það verði þrjár 

sturtur í boði. Samkvæmt gjaldskrá Norðurorku (Norðurorka, 2018) kostar einn 

rúmmetri af heitu vatni rúmar 128 krónur eða 0,128 krónur hver lítri. Reiknað var út að 

heitavatnsnotkun miðað við fulla nýtingu yrði um 443 m3 á mánuði. Að gefnum þessum 

forsendum er áætlað að heitavatnsreikningur verði um 57.000 krónur á mánuði.  

Kalt vatn er einnig hluti fasta kostnaðarins. Samkvæmt verðskrá Vatnsveitu 

Norðurorku er árlegt vatnsgjald af atvinnuhúsnæði 17.768 krónur og síðan eru lagðar 

133,3 krónur á hvern fermetra. Þar sem húsnæðið er 120 m2 gerir það 15.996 krónur á 

ári. Norðurorka innheimtir 23,88 krónur á einn rúmmetra af köldu vatni (Norðurorka, 

2018). Samkvæmt fræðsluvef Mannvirkastofnunnar notar þvottavél sem tekur sex til 

sjö kg af þvotti um 44 lítra af vatni á ári og þvottavél sem tekur átta kg af þvotti notar 

56 lítra af vatni á ári (Mannvirkjastofnun, 2017). Því má áætla að vatnsnotkun vegna 

þvottavéla sé um 0,14 m3 á ári. Reiknað er með að vatnsnotkun vegna sturta verði 222 

m3 á ári sem er helmingur af heitavatnsnotkuninni. Því er kostnaður vegna kalda 

vatnsins á ári um 40.000 krónur. 
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Skrifstofukostnaður er áætlað að verði um 25.000 krónur á mánuði, innifalið í honum 

er síma og nettenging upp á um 8000 krónur samkvæmt tilboði frá Símanum, posaleiga 

samkvæmt verðskrá frá Borgun og vefhýsing fyrir heimasíðu fyrirtækisins samkvæmt 

tilboði frá Stefnu hugbúnaðarhúsi. 

Einn hluti fasts kostnaðar eru tryggingar. Leitað var eftir tilboðum í tryggingar á litlu 

fyrirtæki og svar fékkst frá Tryggingamiðstöðinni. Samkvæmt upplýsingum frá þeim 

kosta tryggingar á litlu fyrirtæki frá 300.000 krónum á ári. Innifalið í þeim tryggingum 

er, brunatrygging, rekstrarstöðvunartrygging, slysatrygging launþega og 

ábyrgðartrygging Út frá þeim upplýsingum sem Tryggingamiðstöðin gefur upp er gert 

ráð fyrir því að greiða um 25.000 krónur á mánuði í tryggingar. 

Lán sem fyrirtæki taka og borga mánaðarlega af fer inn í fastan kostnað. Áætlað er að 

taka 5.000.000 króna lán til 5 ára á 9% vöxtum. Mánaðarleg afborgun á láninu er um 

það bil 104.000 krónur. Vaxtagreiðslur af láninu eru um það bil 30.000 krónur á mánuði 

fyrstu þrjú árin. Sjá má útreikning lánsins á töflu 13 í viðauka. Fyrirhugað er að taka á 

leigu kaffivél og sjálfsala undir snakk. Leitað var eftir tilboðum frá nokkrum 

söluaðilum og var Ölgerðin hlutskörpust. Að leigja baunakaffivél kostar 13.000 krónur 

á mánuði. Að leigja sjálfsala undir snakkið kostar 30.000 krónur á mánuði. 

Rekstraráætlanir fyrir fyrstu þrjú árin og útreikninga má sjá á myndum 17 til 19 í 

viðauka. 

Þann búnað sem þarf að kaupa og fyrirtækið á, þarf að afskrifa. Ákveðið er að afskrifa 

sjóðsvél, handklæði og tölvu um 100% á fyrsta ári. Stærstu eignirnar eru þvottavélar, 

þurrkarar og sturtuklefar sem eru afskrifaðir með línulegri afskriftaaðferð. Hrakvirði 

þvottavéla og þurrkara er 626.294 krónur og er virði þeirra afskrifað um 20% á ári eða 

í fimm ár. Hrakvirði sturtuklefa er 186.750 krónur og eru þeir afskrifaðir um 25% á ári 

eða á fjórum árum. Útreikning afskrifta má sjá á töflu 15 í viðauka. 

8.8. Næmnigreiningar 

Næmnigreiningar eru gerðar til þess að sjá hvaða áhrif breytingar á ákveðnum breytum 

hafa á útkomuna eins og til dæmis hvernig mismunandi vextir hafa áhrif á verð 

skuldabréfa (EduPristine, 2018).  
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Gerðar voru nokkrar næmnigreiningar á hvernig mismunandi breytingar á breytum 

hefðu áhrif á niðurstöðurnar. Notaðar voru þrjár sviðsmyndir, ein var svartsýn, önnur 

raunsæ og sú þriðja var bjartsýn. 

Í fyrstu næmnigreiningunni voru teknar fyrir áhrif seldra eininga á hagnað eftir skatt. 

Settar voru upp þrjár sviðsmyndir um árlega sölu á þvottavélaþvottseiningum. Verðið 

sem notað var í útreikningum var að það sama og áætlað verð eða 1000 krónur 

Svartsýna spáin spáði fyrir um sölu á 1.995 einingum og hvaða áhrif það hefði á 

hagnaðinn eftir skatt. Raunsæja spáin gerði ráð fyrir áætlaðri sölu upp á 16.195 

einingum. Bjartsýna spáin gerði ráð fyrir því að seldar yrðu 30.395 einingar. 

Niðurstöður svartsýnu spárinnar sýndu fram á tap upp á 109.970 krónur eftir skatt fyrir 

utan afskriftir. Raunsæja spáin gerði ráð fyrir að hagnaður af þvottavélaþvotti yrði 

7.717.070 krónur eftir skatt fyrir utan afskriftir og bjartsýna spáin gerði ráð fyrir því að 

hagnaðurinn yrði 15.544.110 krónur eftir skatt. 

 

Mynd 10 Næmnigreining - 1 

Línuritið sýnir að ef svartsýna spáin gengur eftir verður tap á rekstri þessarar 

sölueiningar. Samkvæmt núllpunktsgreiningunni á sölueiningunni verður fyrirtækið að 

selja að lágmarki 2.307 einingar til þess að eiga fyrir kostnaði annars verður tap eins og 

svartsýna spáin í næmnigreiningunni sýnir fram á. 

Í annarri næmnigreiningu voru áhrif verðlagningar á tekjur þvottavélaþvotts, kannaðar. 

Svartsýna spáin var sett upp þannig að sölueiningin var verðlögð á 500 krónur. 
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Raunsæja spáin var stillt þannig upp að hún er samhljóða áætlaðri verðlagningu 

sölueiningarinnar, það er hún er verðlögð á 1.000 krónur. Í bjartsýnu spánni er verðinu 

stillt þannig upp að það er 500 krónum hærra en áætlað söluverð eða 1.500 krónur. Í 

öllum þremur spánum er miðað við að seldar einingar séu 16.195 eins og áætluð sala 

verði á ári af þessari tilteknu einingu. Samkvæmt svartsýnu spánni yrðu rekstrartekjur 

alls 8.097.500 króna á ári. Raunsæa spáin sýnir fram á árlegar rekstrartekjur upp á 

16.195.000 krónur. Rekstrartekjur sölueiningarinnar yrðu 24.292.500 krónur ef að 

verðið á sölueiningunni væri stillt upp eins og bjartsýna spáin gerði ráð fyrir. 

 

 

Mynd 11 Næmnigreining - 2 

Sjá má á línuritinu hér að ofan að umtalsverður munur er á tekjum eftir því hvað 

sölueiningin yrði verðlögð á. Útreikningar sýna að ef að sölueiningin yrði verðlögð á 

500 krónur þá yrði hagnaður ef sölueiningunni aðeins rúmlega 700.000 krónur 

samanborið yrði rúmlega 7.000.000 króna hagnað ef einingin yrði verðlögð á þúsund 

krónur. Sem sýnir að ef að sölueiningin yrði seld á 500 krónur mætti ekki mikið bera 

út af. 

 

Í þriðju næmnigreiningunni voru áhrif fjölda starfsmanna á launakostnað fyrirtækisins 

á mánuði, fyrir dagvinnu, könnuð. Miðað var við það hvort starfsmenn væru einn, þrír 

eða fimm. Ef að aðeins yrði einn starfsmaður og hann fengi greitt eins og fyrirtækið 
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ætlar sér yrði launakostnaður fyrirtækisins 432.735 krónur á mánuði, innifalin væru öll 

launatengd gjöld. Væru starfsmenn þrír yrði launakostnaður fyrirtækisins 1.298.205 

krónur á mánuði. Ef fyrirtækið væri með fimm starfsmenn í vinnu hjá sér yrði 

launakostnaðurinn 2.163.675 krónur á mánuði. 

 

  
Mynd 12 Næmnigreining - 3  

Línuritið hér að ofan sýnir áhrif þess hversu hár launakostnaður er miðað við fjölda 

starfsmanna. Samkvæmt útreikningum er munurinn á launakostnaði eftir því að hafa 

einn starfsmann í vinnu miðað við að hafa fimm starfsmenn í vinnu rúmlegar 

20.000.000 milljónir á ári. Árlegur launakostnaður fyrir einn starfsmann er rúmlega 

5.000.000 króna. Fyrir þrjá starfsmenn er árlegur launakostnaður fyrirtækisins rúmlega 

15.000.000 króna og fyrir fimm starfsmenn er launakostnaðurinn tæplega 26.000.000 

króna. Þetta sýnir að ef að bæta þarf við starfsfólki þurfa tekjur að aukast umtalsvert 

svo að það standi undir sér. Launakostnaður er stærsti kostnaðarliðurinn í rekstri 

fyrirtækisins. 

Í fjórðu næmnigreiningunni voru áhrif mismunandi markaðshlutdeilda á tekjur af þvotti 

og þurrkun á mánuði kannaðar. Samkvæmt skýrslu Markaðsstofu Norðurlands koma 

573.000 ferðamenn til Norðurlands. Fyrirtækið hefur sett stefnuna á að fá 4% þeirra 

ferðamanna sem heimsækja Norðurland heim, í viðskipti. Svartsýna spáin gekk út á að 

markaðshlutdeild fyrirtækisins yrði 2%, sem gefa tekjur upp á 1.589.022 krónur á 

mánuði. Raunsæja spáin gengur út á að markaðshlutdeild yrði 4% sem gefa tekjur upp 
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á 3.178.045 krónur á mánuði. Bjartsýna spáin gengur út á að fyrirtækið nái 6% 

markaðshlutdeild sem myndu gefa tekjur upp á 4.767.067 krónur á mánuði. 

 

Mynd 13 Næmnigreining - 4 

Samkvæmt rekstrarreikningi er fastur kostnaður á mánuði 2.973.753 krónur á mánuði. 

Sjá má á línuritinu hér fyrir ofan að ef markaðshlutdeild yrði 2% myndu tekjur ekki 

nægja fyrir föstum kostnaði af þessum sölueiningum. En markaðshlutdeild upp á 4% 

skilar nægum tekjum til að standa undir föstum kostnaði. Því telur höfundur að 

næmnigreiningin rökstyðji þá markaðshlutdeild sem stefnt er að. 
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8.9. Áætluð rekstrarafkoma 

Rekstrarreikningur  1. ár 2. ár 3. ár 
      

Rekstrartekjur 31.644.620 42.354.819 51.768.709 

KSV 2.490.740 3.696.432 4.282.033 

Framlegð 29.153.880 38.658.387 47.486.676 

      

Laun og launatengd gjöld 16.036.191 22.023.036 22.463.497 

      

Húsaleiga 3.300.000 3.960.000 3.960.000 

Rafmagn 432.500 660.000 684.000 

Heitt vatn 437.500 684.000 684.000 

Kalt vatn 40.000 40.000 40.000 

Sími + nettenging 66.600 96.000 99.600 

Posaleiga 36.400 58.800 59.400 

Tryggingar 225.000 330.000 348.000 

Afborgun af lánum 1.040.000 1.248.000 1.248.000 

Vefhýsing 100.000 120.000 132.000 

Kaffivélaleiga/Sjálfsalaleiga 344.000 516.000 516.000 

      

Samtals rekstrarkostnaður 22.058.191 29.735.836 30.234.497 
Hagnaður fyrir skatta, afskriftir og 
fjármagnsliði 7.095.689 8.922.551 17.252.179 

      

Afskriftir 903.898 641.098 641.098 

Fjármagnsgjöld 0 0 0 

      

Hagnaður fyrir skatt 6.191.791 8.281.454 16.661.081 

      

Skattur 20% 1.238.358 1.656.291 3.332.216 

      

Hagnaður eftir skatt 4.953.433 6.625.163 13.328.865 
Tafla 13 Rekstrarreikningur BaðÞvotts fyrstu þrjú árin 

Í töflu 12 hér að ofan, má sjá áætlaðan rekstrarreikning BaðÞvottar. Í henni má sjá 

áætlaðar tekjur fyrir fyrstu þrjú árin. Þar kemur fram einnig kostnaðarverð seldra vara 

eða sá breytilegi kostnaður sem áætlaður er. Í töflunni má einnig sjá áætlaða framlegð 

miðað við gefnar forsendur. Launakostnaður fyrirtækisins kemur þar fram. Fyrirtækið 

er með þrjá starfsmenn á launum og munu laun þeirra hækka um samtals 5% á þessum 
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þremur árum. Allur fastur kostnaður kemur fram svo sem húsaleiga, hiti og rafmagn, 

ýmis skrifstofukostnaður og tryggingar. Fram kemur í töflunni þær afskriftir sem gerðar 

eru á búnaði fyrirtækisins. Sjá má í töflunni að samkvæmt áætluðum rekstrarreikningi 

skilar fyrirtækið hagnaði öll árin. Hann er fundin út þannig að rekstrarkostnaður eru 

dregin frá framlegð. Þá er dregnar frá afskriftir og skattur upp á 20%.  

Áætlað er að fyrirtækið skili hagnaði eftir skatta upp á 4.953.433 króna fyrsta árið. 

Annað árið skilar fyrirtækið hagnaði upp á 6.625.163 króna og þriðja árið er áætlað að 

það skili hagnaði upp á 13.328.865 króna. 

 

 
Mynd 14 Lykilstærðir frá 1. ári 

Á línuritinu hér að ofan má sjá hvernig lykilstærðir þróast milli mánaða á fyrsta ári 

rekstrar. Starfsemi byrjar í mars og áætlaðar tekjur byrja að koma inn í maí þegar 

fyrirtækið opnar. Gert er ráð fyrir árstíðarsveiflum í rekstrinum þar sem minna er um 

ferðamenn á svæðinu utan háannatíma í júní, júlí og ágúst. 
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Mynd 15 Lykilstærðir frá 2. ári 

Sjá má á línuriti á mynd 15 þar sem sýndar eru lykilstærðir á öðru ári, sem er fyrsta 

heila árið í rekstri að tekjur dragast saman utan háanna tíma ferðaþjónustunnar en 

hækka svo töluvert yfir sumartímann þegar flestir ferðamenn eru á landinu. 

 

Mynd 16 Lykilstærðir frá 3. ári 

Á mynd 16, sem sýnir lykiltölur á þriðja ári, sést að tekjur hafa hækkað í kjölfar þess 

að verð voru hækkuð á þriðja ári.  

  



 

50 

 

9. Niðurstöður 

Viðfangsefni ritgerðarinnar var að kanna hvort grundvöllur væri fyrir rekstri fyrirtækis 

sem byði upp á bað- og þvottavélaaðstöðu fyrir ferðamenn og almenning á Akureyri. 

Hlutfall þeirra ferðamanna sem ferðast um landið á eigin vegum hefur aukist. Þá hefur 

einnig orðið aukning á að þeir ferðamenn sem ferðast um á eigin vegum fari um landið 

á húsbílum, svo kölluðum kamperbílum. Ætlunin er að reyna að meðal annars að ná til 

þeirra ferðamanna. Sett var upp viðskipta- og rekstraráætlun þar sem kannað var 

hvernig slíkur rekstur gæti gengið miðað við gefnar forsendur. Sett var það markmið 

að fá 4% þeirra ferðamanna sem sækja Norðurland heim á hverju ári í viðskipti, en þeir 

eru 573.000 samkvæmt skýrslu sem Markaðsstofa Norðurlands lét gera fyrir sig árið 

2018. Að lokinni næmnigreiningu kom í ljós að markmiðið um að fá 4% ferðamanna í 

viðskipti er ákjósanlegt markmið. Næmnigreiningin sýndi að tekjur af 4% ferðamanna 

myndi standa undir rekstrinum en ef að markmiðið hefði verið sett á 2% myndi 

fyrirtækið ekki standa undir sér. Miðað við það hvernig fyrirtækið er sett upp og þær 

sölueiningar sem í sölu verða sýnir rekstraráætlun það að hagnaður verði af fyrirtækinu 

öll þrjú árin sem könnuð voru.  

Fyrsta árið í rekstri sýnir rekstraráætlun fram á hagnað upp á 4.953.433 króna eftir 

afskriftir og skatta. Annað árið sem fyrirtækið er í rekstri, sem er fyrsta heila árið sem 

það er í rekstri, sýna rekstaráætlanir fram á hagnað upp á 6.625.163 króna eftir afskriftir 

og skatta sem er aukning um 25% milli ára. Gert var ráð fyrir í rekstraráætlun að 

fyrirtækið fengi 4,5% ferðamanna sem heimsækja Norðurland í viðskipti á öðru ári. 

Þriðja rekstrarárið sýna rekstraráætlanir fram á hagnað upp á 13.288.865 króna eftir 

afskriftir og skatta sem er aftur aukning um 50% á hagnaði. Gert var ráð fyrir að á þriðja 

ári yrði markaðshlutdeild af ferðamönnunum komin í 5% og einnig að verð á 

sölueiningum yrði hækkað um að meðaltali 10%.  

Höfundur setti fram þá spurningu um hvort grundvöllur væri fyrir rekstri á bað- og 

þvottavélaaðstöðu á Akureyri. Rekstraráætlanir sýna að miðað við þær forsendur sem 

gefnar eru gæti það reynst arðbært að fara út í rekstur á fyrirtæki sem myndi bjóða upp 

á slíka þjónustu. 
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10. Lokaorð 

Höfundur lærði margt við gerð þessa lokaverkefnis. Einnig nýttist margt af því sem 

höfundur lærði við viðskiptafræðinámið á Bifröst vel við vinnu verkefnisins, svo sem 

markaðsfræðinámið, nám í rekstraráætlunum, nám í fjármálum og margt fleira. Sú 

þekking sem höfundur hefur aflað sér í náminu nýttist á margþættan og fjölbreyttan 

máta við vinnslu og úrlausn verkefnisins. 

Það virðist ekki flókið að stofna fyrirtæki á Íslandi, sérstaklega ekki einkahlutafélag. 

Það sem þarf til er einungis að fylla út umsókn, sem má gera rafrænt, greiða þarf 

skráningargjald og leggja til 500.000 krónur í hlutafé. Þrátt fyrir að auðvelt sé að skrá 

fyrirtækið, er að mörgu að huga þegar kemur að stofnun þess, og það er ekki einfalt mál 

að koma viðskiptahugmynd í framkvæmd. Það þarf að gefa sér góðan tíma og gera 

góðar og vel ígrundaðar framkvæmda- og viðskiptaáætlanir og huga vel að 

markaðsmálum. 

Við gerð þessarar viðskiptaáætlunar var notast við sex þrepa rannsóknarferil Kotlers. 

Þá var einnig gerð markaðsgreining. Markaðstækifærið, markhópurinn og 

markaðsumhverfið var skilgreint. Gerð var markaðsáætlun þar sem notast var við 

söluráðanna fjóra. Gerð var SVÓT greining til að greina ógnir, tækifæri, styrkleika og 

veikleika. Framkvæmdaáætlun var gerð sem náði yfir 22 vikna undirbúningstímabil. 

Rekstraráætlun fyrir fyrirtækið var gerð, þar sem farið var yfir stofnkostnað, 

rekstrartekjur, rekstrarkostnað og afskriftir. Gerðar voru núllpunktsgreiningar fyrir 

helstu sölueiningar. Þá voru einnig gerðar næmnigreiningar þar sem kannaðar voru 

áhrif nokkurra breyta á niðurstöður. 

 Það sem kom höfundi mest á óvart var það hversu launakostnaður er hátt hlutfall af 

rekstrarkostnaði fyrirtækja. Höfundur hafði ekki gert sér grein því fyrir hversu hátt 

hlutfall kostnaðar kemur ofan á launagreiðslur starfsmanns. 

Ekkert fyrirtæki á Íslandi býður upp á svipaða þjónustu og BaðÞvottur ætlar sér að 

bjóða upp á. Niðurstöður lokaverkefnisins sýna að það geti reynst arðbært að stofna 

fyrirtæki um slíka þjónustu. 
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Viðaukar 

 Jafngreiðslulán      
Höfuðstóll 5.000.000       
Vextir 9% 0,75%      
Fjöldi 
gjalddaga 60       

        
Gjalddagi Höfuðstóll  Vextir  Afborgun  Greiðsla 

1 5.000.000  37.500  66.292  103.792 
2 4.933.708  37.003  66.789  103.792 
3 4.866.919  36.502  67.290  103.792 
4 4.799.629  35.997  67.795  103.792 
5 4.731.835  35.489  68.303  103.792 
6 4.663.532  34.976  68.815  103.792 
7 4.594.717  34.460  69.331  103.792 
8 4.525.385  33.940  69.851  103.792 
9 4.455.534  33.417  70.375  103.792 

10 4.385.158  32.889  70.903  103.792 
11 4.314.255  32.357  71.435  103.792 
12 4.242.821  31.821  71.971  103.792 
13 4.170.850  31.281  72.510  103.792 
14 4.098.339  30.738  73.054  103.792 
15 4.025.285  30.190  73.602  103.792 
16 3.951.683  29.638  74.154  103.792 
17 3.877.529  29.081  74.710  103.792 
18 3.802.819  28.521  75.271  103.792 
19 3.727.548  27.957  75.835  103.792 
20 3.651.713  27.388  76.404  103.792 
21 3.575.309  26.815  76.977  103.792 
22 3.498.332  26.237  77.554  103.792 
23 3.420.778  25.656  78.136  103.792 
24 3.342.642  25.070  78.722  103.792 
25 3.263.920  24.479  79.312  103.792 
26 3.184.607  23.885  79.907  103.792 
27 3.104.700  23.285  80.507  103.792 
28 3.024.194  22.681  81.110  103.792 
29 2.943.083  22.073  81.719  103.792 
30 2.861.365  21.460  82.332  103.792 
31 2.779.033  20.843  82.949  103.792 
32 2.696.084  20.221  83.571  103.792 
33 2.612.513  19.594  84.198  103.792 
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34 2.528.315  18.962  84.829  103.792 
35 2.443.486  18.326  85.466  103.792 
36 2.358.020  17.685  86.107  103.792 
37 2.271.913  17.039  86.752  103.792 
38 2.185.161  16.389  87.403  103.792 
39 2.097.758  15.733  88.059  103.792 
40 2.009.699  15.073  88.719  103.792 
41 1.920.980  14.407  89.384  103.792 
42 1.831.596  13.737  90.055  103.792 
43 1.741.541  13.062  90.730  103.792 
44 1.650.811  12.381  91.411  103.792 
45 1.559.400  11.696  92.096  103.792 
46 1.467.304  11.005  92.787  103.792 
47 1.374.517  10.309  93.483  103.792 
48 1.281.034  9.608  94.184  103.792 
49 1.186.850  8.901  94.890  103.792 
50 1.091.959  8.190  95.602  103.792 
51 996.357  7.473  96.319  103.792 
52 900.038  6.750  97.041  103.792 
53 802.997  6.022  97.769  103.792 
54 705.228  5.289  98.503  103.792 
55 606.725  4.550  99.241  103.792 
56 507.484  3.806  99.986  103.792 
57 407.498  3.056  100.736  103.792 
58 306.762  2.301  101.491  103.792 
59 205.271  1.540  102.252  103.792 
60 103.019  773  103.019  103.792 

Tafla 14 Lánaútreikningur 
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Launakostnaður á starfsmann 
 

Þar sem snýr að launþeganum: 

Launaútreikningur Apríl 2019    
Laun 330.000     
Orlof 33.561 10,17%    
        
Lífeyrissjóður 14.542 4%    
Viðbótarlífeyrir 7.271 2%    
Stéttafélag 3.636 1%    
Orlof lagt í banka 33.561     

Staðgreiðsla 126.241 36,94% 
0 - 
834.707 

Staðgreiðsla 0 46,24% 
Yfir 
834.707 

Persónuafsl 53.895     
Nettó staðgreiðsla 72.346     
Samtals frádráttur 97.796     
Útborgað 232.204       

     
Þetta er kostnaður vinnuveitandans   

Mótframlag lífeyrissjóð 29.085 8%   
Mótframlag viðbótarlífeyrissp 7.271 2%   
Sjóðir stéttafélag 5.453 1,5%   
Tryggingagjald 27.394 6,85%   
       
  432.765 31,14%   

Tafla 15 Launaútreikningur  
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Mynd 17 Rekstraráætlun 1. árs  

Fjöldi Janúar Febrúar Mars Apríl Maí Júní Júlí Ágúst September Október Nóvember Desember
Þvottavélaþvottur 0 0 0 0 1.025 2.050 2.091 2.071 2.050 1.640 677 615
Þurrkun 0 0 0 0 1.025 2.050 2.091 2.071 2.050 1.640 677 615
Sturta 0 0 0 0 718 1.435 1.464 1.449 1.435 1.148 474 431
Handklæðaleiga 0 0 0 0 513 1.025 1.046 1.035 1.025 820 338 308
Þvottaefni 0 0 0 0 513 1.025 1.046 1.035 1.025 820 338 308
Kaffisala 0 0 0 0 513 1.025 1.046 1.035 1.025 820 338 308
Snakksala 0 0 0 0 513 1.025 1.046 1.035 1.025 820 338 308
Sjampósala 0 0 0 0 410 820 836 828 820 656 271 246

Seld þjónusta Verð Janúar Febrúar Mars Apríl Maí Júní Júlí Ágúst September Október Nóvember Desember
Þvottavélaþvottur 1000 0 0 0 0 1.025.000 2.050.000 2.091.000 2.070.500 2.050.000 1.640.000 676.500 615.000
Þurrkun 550 0 0 0 0 563.750 1.127.500 1.150.050 1.138.775 1.127.500 902.000 372.075 338.250
Sturta 650 0 0 0 0 466.375 932.750 951.405 942.078 932.750 746.200 307.808 279.825
Handklæðaleiga 450 0 0 0 0 230.625 461.250 470.475 465.863 461.250 369.000 152.213 138.375
Þvottaefni 150 0 0 0 0 76.875 153.750 156.825 155.288 153.750 123.000 50.738 46.125
Kaffisala 200 0 0 0 0 102.500 205.000 209.100 207.050 205.000 164.000 67.650 61.500
Snakksala 250 0 0 0 0 128.125 256.250 261.375 258.813 256.250 205.000 84.563 76.875
Sjampósala 150 0 0 0 0 61.500 123.000 125.460 124.230 123.000 98.400 40.590 36.900

Samtals seld þjónusta 0 0 0 0 2.654.750 5.309.500 5.415.690 5.362.595 5.309.500 4.247.600 1.752.135 1.592.850

Launakostnaður Janúar Febrúar Mars Apríl Maí Júní Júlí Ágúst September Október Nóvember Desember
Laun 3 stöðugildi +launat. gjöld 0 0 0 1.781.799 1.781.799 1.781.799 1.781.799 1.781.799 1.781.799 1.781.799 1.781.799 1.781.799

Breytilegur kostnaður Verð Janúar Febrúar Mars Apríl Maí Júní Júlí Ágúst September Október Nóvember Desember
Kaffikaup 50 0 0 0 0 25.625 51.250 52.275 51.763 51.250 41.000 16.913 15.375
Snakkkaup 150 0 0 0 0 76.875 153.750 156.825 155.288 153.750 123.000 50.738 46.125
Hreinlætisvörur 200 0 0 0 0 82.000 164.000 167.280 165.640 164.000 131.200 54.120 49.200
Viðhald tækja 0 0 0 0 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500
Endurnýjun handklæða 15 0 0 0 0 25.500 25.500 25.500 25.500 25.500 25.500 25.500 25.500

Samtals breytilegur kostnaður 0 0 0 0 210.000 407.000 414.380 410.690 407.000 333.200 159.770 148.700
Framlegð 0 0 0 0 2.444.750 4.902.500 5.001.310 4.951.905 4.902.500 3.914.400 1.592.365 1.444.150

Fastur kostnaður Verð Janúar Febrúar Mars Apríl Maí Júní Júlí Ágúst September Október Nóvember Desember
Húsaleiga 0 0 330.000 330.000 330.000 330.000 330.000 330.000 330.000 330.000 330.000 330.000
Rafmagn 0 0 7.500 7.500 32.500 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000
Heitt vatn 0 0 5.500 5.500 27.500 57.000 57.000 57.000 57.000 57.000 57.000 57.000
Kalt vatn 40.000
Sími + nettenging 0 0 0 7.400 7.400 7.400 7.400 7.400 7.400 7.400 7.400 7.400
Posaleiga 0 0 0 4.550 4.550 4.550 4.550 4.550 4.550 4.550 4.550
Tryggingar 0 0 0 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000
Afborgun af lánum 0 0 104.000 104.000 104.000 104.000 104.000 104.000 104.000 104.000 104.000 104.000
Vefhýsing 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Kaffivélaleiga/Sjálfsalaleiga 43.000 43.000 43.000 43.000 43.000 43.000 43.000 43.000

Samtals fastur kostnaður 0 0 457.000 489.400 583.950 635.950 635.950 635.950 635.950 635.950 635.950 675.950
Rekstrarafkoma (EBITDA) 0 0 -457.000 -2.271.199 79.001 2.484.751 2.583.561 2.534.156 2.484.751 1.496.651 -825.384 -1.013.599

Rekstarafkoma eftir 1. árið 7.095.689

Afskriftir 903.898
Hagnaður eftir afskriftir 6.191.791

Skattur 1.238.358
Hagnaður eftir skatta 4.953.433

 Rekstraráætlun 1. ár 
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Mynd 18 Rekstraráætlun 2. árs  

Fjöldi Janúar Febrúar Mars Apríl Maí Júní Júlí Ágúst September Október Nóvember Desember
Þvottavélaþvottur 577 577 761 923 1.154 2.307 2.330 2.307 2.076 1.846 761 577
Þurrkun 577 577 761 923 1.154 2.307 2.330 2.307 2.076 1.846 761 577
Sturta 404 404 533 646 808 1.615 1.631 1.615 1.454 1.292 533 404
Handklæðaleiga 289 289 381 462 577 1.154 1.166 1.154 1.039 923 381 289
Þvottaefni 289 289 381 462 577 1.154 1.166 1.154 1.039 923 381 289
Kaffisala 289 289 381 462 577 1.154 1.166 1.154 1.039 923 381 289
Snakksala 289 289 381 462 577 1.154 1.166 1.154 1.039 923 381 289
Sjampósala 231 231 305 369 462 923 932 923 831 738 305 231

Seld þjónusta Verð Janúar Febrúar Mars Apríl Maí Júní Júlí Ágúst September Október Nóvember Desember
Þvottavélarþvottur 1000 576.750 576.750 761.310 922.800 1.153.500 2.307.000 2.330.070 2.307.000 2.076.300 1.845.600 761.310 576.750
Þurrkun 550 317.213 317.213 418.721 507.540 634.425 1.268.850 1.281.539 1.268.850 1.141.965 1.015.080 418.721 317.213
Sturta 650 262.438 262.438 346.418 419.900 524.875 1.049.750 1.060.248 1.049.750 944.775 839.800 346.418 262.438
Handklæðaleiga 450 129.825 129.825 171.369 207.720 259.650 519.300 524.493 519.300 467.370 415.440 171.369 129.825
Þvottaefni 200 57.700 57.700 76.164 92.320 115.400 230.800 233.108 230.800 207.720 184.640 76.164 57.700
Kaffisala 200 57.700 57.700 76.164 92.320 115.400 230.800 233.108 230.800 207.720 184.640 76.164 57.700
Snakksala 250 72.125 72.125 95.205 115.400 144.250 288.500 291.385 288.500 259.650 230.800 95.205 72.125
Sjampósala 150 34.613 34.613 45.689 55.380 69.225 138.450 139.835 138.450 124.605 110.760 45.689 34.613

431,25
Samtals seld þjónusta 1.508.363 1.508.363 1.991.039 2.413.380 3.016.725 6.033.450 6.093.785 6.033.450 5.430.105 4.826.760 1.991.039 1.508.363

Launakostnaður Janúar Febrúar Mars Apríl Maí Júní Júlí Ágúst September Október Nóvember Desember
Laun 3 stöðugildi +launat. gjöld 1.835.253 1.835.253 1.835.253 1.835.253 1.835.253 1.835.253 1.835.253 1.835.253 1.835.253 1.835.253 1.835.253 1.835.253

Breytilegur kostnaður Verð Janúar Febrúar Mars Apríl Maí Júní Júlí Ágúst September Október Nóvember Desember
Kaffikaup 50 14.425 14.425 19.041 23.080 28.850 57.700 58.277 57.700 51.930 46.160 19.041 14.425
Snakkkaup 150 43.275 43.275 57.123 69.240 86.550 173.100 174.831 173.100 155.790 138.480 57.123 43.275
Hreinlætisvörur 200 57.700 57.700 76.164 92.320 115.400 230.800 233.108 230.800 207.720 184.640 76.164 57.700
Viðhald tækja 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500
Endurnýjun handklæða 15 25.500 25.500 25.500 25.500 25.500 25.500 25.500 25.500 25.500 25.500 25.500 25.500

Samtals breytilegur kostnaður 153.400 153.400 190.328 222.640 268.800 499.600 504.216 499.600 453.440 407.280 190.328 153.400
Framlegð 1.354.963 1.354.963 1.800.711 2.190.740 2.747.925 5.533.850 5.589.569 5.533.850 4.976.665 4.419.480 1.800.711 1.354.963

Fastur kostnaður Verð Janúar Febrúar Mars Apríl Maí Júní Júlí Ágúst September Október Nóvember Desember
Húsaleiga 330.000 330.000 330.000 330.000 330.000 330.000 330.000 330.000 330.000 330.000 330.000 330.000
Rafmagn 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000
Heitt vatn 57.000 57.000 57.000 57.000 57.000 57.000 57.000 57.000 57.000 57.000 57.000 57.000
Kalt vatn 40.000
Sími + nettenging 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
Posaleiga 4.900 4.900 4.900 4.900 4.900 4.900 4.900 4.900 4.900 4.900 4.900 4.900
Tryggingar 27.500 27.500 27.500 27.500 27.500 27.500 27.500 27.500 27.500 27.500 27.500 27.500
Afborgun af lánum 104.000 104.000 104.000 104.000 104.000 104.000 104.000 104.000 104.000 104.000 104.000 104.000
Vefhýsing 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Kaffivélaleiga/Sjálfsalaleiga 43.000 43.000 43.000 43.000 43.000 43.000 43.000 43.000 43.000 43.000 43.000 43.000

Samtals fastur kostnaður 639.400 639.400 639.400 639.400 639.400 639.400 639.400 639.400 639.400 639.400 639.400 679.400
Rekstrarafkoma (EBITDA) -1.119.690 -1.119.690 -673.942 -283.913 273.272 3.059.197 3.114.916 3.059.197 2.502.012 1.944.827 -673.942 -1.159.690

Rekstarafkoma eftir 2. árið 8.922.551

Afskriftir 641.098
Hagnaður eftir afskriftir 8.281.454

Skattur 1.656.291
Hagnaður eftir skatta 6.625.163

Rekstraráætlun 2. ár 
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Mynd 19 Rekstraráætlun 3. árs  

Fjöldi Janúar Febrúar Mars Apríl Maí Júní Júlí Ágúst September Október Nóvember Desember
Þvottavélaþvottur 641 641 846 1.025 1.282 2.563 2.589 2.589 2.307 2.050 846 641
Þurrkun 641 641 846 1.025 1.282 2.563 2.589 2.589 2.307 2.050 846 641
Sturta 449 449 592 718 897 1.794 1.812 1.812 1.615 1.435 592 449
Handklæðaleiga 321 321 423 513 641 1.282 1.295 1.295 1.154 1.026 423 321
Þvottaefni 321 321 423 513 641 1.282 1.295 1.295 1.154 1.026 423 321
Kaffisala 321 321 423 513 641 1.282 1.295 1.295 1.154 1.026 423 321
Snakksala 321 321 423 513 641 1.282 1.295 1.295 1.154 1.026 423 321
Sjampósala 256 256 338 410 513 1.025 1.035 1.035 923 820 338 256

Seld þjónusta Verð Janúar Febrúar Mars Apríl Maí Júní Júlí Ágúst September Október Nóvember Desember
Þvottavélaþvottur 1100 704.825 704.825 930.369 1.127.720 1.409.650 2.819.300 2.847.493 2.847.493 2.537.370 2.255.440 930.369 704.825
Þurrkun 600 384.450 384.450 507.474 615.120 768.900 1.537.800 1.553.178 1.553.178 1.384.020 1.230.240 507.474 384.450
Sturta 750 336.375 336.375 444.015 538.200 672.750 1.345.500 1.358.955 1.358.955 1.210.950 1.076.400 444.015 336.375
Handklæðaleiga 500 160.250 160.250 211.530 256.400 320.500 641.000 647.410 647.410 576.900 512.800 211.530 160.250
Þvottaefni 170 54.485 54.485 71.920 87.176 108.970 217.940 220.119 220.119 196.146 174.352 71.920 54.485
Kaffisala 220 70.510 70.510 93.073 112.816 141.020 282.040 284.860 284.860 253.836 225.632 93.073 70.510
Snakksala 270 86.535 86.535 114.226 138.456 173.070 346.140 349.601 349.601 311.526 276.912 114.226 86.535
Sjampósala 170 43.563 43.563 57.503 69.700 87.125 174.250 175.993 175.993 156.825 139.400 57.503 43.563

Samtals seld þjónusta 1.840.993 1.840.993 2.430.110 2.945.588 3.681.985 7.363.970 7.437.610 7.437.610 6.627.573 5.891.176 2.430.110 1.840.993

Launakostnaður Janúar Febrúar Mars Apríl Maí Júní Júlí Ágúst September Október Nóvember Desember
Laun 3 stöðugildi +launat. gjöld 1.871.958 1.871.958 1.871.958 1.871.958 1.871.958 1.871.958 1.871.958 1.871.958 1.871.958 1.871.958 1.871.958 1.871.958

Breytilegur kostnaður Verð Janúar Febrúar Mars Apríl Maí Júní Júlí Ágúst September Október Nóvember Desember
Kaffikaup 50 16.025 16.025 21.153 25.640 32.050 64.100 64.741 64.741 57.690 51.280 21.153 16.025
Snakkkaup 150 48.075 48.075 63.459 76.920 96.150 192.300 194.223 194.223 173.070 153.840 63.459 48.075
Hreinlætisvörur 220 70.510 70.510 93.073 112.816 141.020 282.040 284.860 284.860 253.836 225.632 93.073 70.510
Viðhald tækja 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500
Endurnýjun handklæða 17 28.900 28.900 28.900 28.900 28.900 28.900 28.900 28.900 28.900 28.900 28.900 28.900

Samtals breytilegur kostnaður 176.010 176.010 219.085 256.776 310.620 579.840 585.224 585.224 525.996 472.152 219.085 176.010
Framlegð 1.664.983 1.664.983 2.211.025 2.688.812 3.371.365 6.784.130 6.852.385 6.852.385 6.101.577 5.419.024 2.211.025 1.664.983

Fastur kostnaður Verð Janúar Febrúar Mars Apríl Maí Júní Júlí Ágúst September Október Nóvember Desember
Húsaleiga 330.000 330.000 330.000 330.000 330.000 330.000 330.000 330.000 330.000 330.000 330.000 330.000
Rafmagn 57.000 57.000 57.000 57.000 57.000 57.000 57.000 57.000 57.000 57.000 57.000 57.000
Heitt vatn 57.000 57.000 57.000 57.000 57.000 57.000 57.000 57.000 57.000 57.000 57.000 57.000
Kalt vatn 40.000
Sími + nettenging 8.300 8.300 8.300 8.300 8.300 8.300 8.300 8.300 8.300 8.300 8.300 8.300
Posaleiga 4.950 4.950 4.950 4.950 4.950 4.950 4.950 4.950 4.950 4.950 4.950 4.950
Tryggingar 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000
Afborgun af lánum 104.000 104.000 104.000 104.000 104.000 104.000 104.000 104.000 104.000 104.000 104.000 104.000
Vefhýsing 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000
Kaffivélaleiga/Sjálfsalaleiga 43.000 43.000 43.000 43.000 43.000 43.000 43.000 43.000 43.000 43.000 43.000 43.000

Samtals fastur kostnaður 644.250 644.250 644.250 644.250 644.250 644.250 644.250 644.250 644.250 644.250 644.250 684.250
Rekstrar afkoma (EBITDA) -851.226 -851.226 -305.183 172.604 855.157 4.267.922 4.336.177 4.336.177 3.585.369 2.902.816 -305.183 -891.226

Rekstarafkoma eftir 2. árið 17.252.179

Afskriftir 641.098
Hagnaður eftir afskriftir 16.611.081

Skattur 3.322.216
Hagnaður eftir skatt 13.288.865

 Rekstraráætlun 3. ár 
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Afskriftir     

   Hrakvirði 626.294 
Þvottavélar og þurrkarar    

Ár Bókfært verð í upphafi árs Afskriftir Uppsafnaðar afskriftir 
Bókfært verð í lok 

árs 
    20%     

2019 3.131.470 501.035 501.035 2.630.435 
2020 2.630.435 501.035 1.002.070 2.129.400 
2021 2.129.400 501.035 1.503.106 1.628.364 
2022 1.628.364 501.035 2.004.141 1.127.329 
2023 1.127.329 501.035 2.505.176 626.294 

 

   Hrakvirði 186.750 
Sturtuklefar     

Ár Bókfært verð í upphafi árs Afskriftir Uppsafnaðar afskriftir 
Bókfært verð í lok 

árs 
    25%     

2019 747.000 140.063 140.063 606.938 
2020 606.938 140.063 280.125 466.875 
2021 466.875 140.063 420.188 326.813 
2022 326.813 140.063 560.250 186.750 

Tafla 16 Útreikningur afskrifta 

 

 

 

 


