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I. Inngangur  

Verkefni þetta er viðskiptaáætlun og er unnið sem lokaverkefni við Háskólann á Bifröst vorið 

2010. Viðfangsefnið verkefnis er eins og fyrr segir að gera viðskiptaáætlun og með henni að 

kanna hvort vænlegt sé að opna barnafataverslun á höfuðborgarsvæðinu þegar fram líða 

stundir.  Höfundur áætlunarinnar hefur lengi langað til þess að skoða verkefni sem þetta og 

fannst því kjörið að nýta hugmyndina sem BS verkefni þar sem hann hefur gengið með hana í 

kollinum í nokkur ár.  Á tímum sem þessum þar sem efnahagskreppa geysir og mikið 

atvinnuleysi ríkir telur skýrsluhöfundur að einnig liggi tækifæri og langar að kanna hvort eitt 

þeirra tækifæra kunni að liggja í áætlun sem þessari.  

Markmiðið er að vinna ýtarlega að viðskiptaáætlun sem nýta má til þess að kanna þann farveg 

sem þarf að kanna áður en farið er í opnun verslunar af þessu tagi. 

Verkefninu er skipt upp í tvo megin hluta eins og sjá má á efnisyfirliti.  Í fyrri hluta 

verkefnisins er byrjað á því að fjalla um tilgang viðskiptaáætlunar almennt og svo verður farið 

í efni hennar.  Hvaða efnisþættir eru það sem þurfa að vera til staðar þegar vinna á 

viðskiptaáætlun og hvað skulu þeir þættir innihalda. 

Í seinni hluta verkefnisins verður farið í innihald viðskiptaáætlunarinnar og uppsetningu en 

byggt verður á þeim gögnum sem unnið verður með og lúta að rekstri verslunarinnar.  

Hugmyndin verður kynnt og henni lýst, einnig verður farið yfir þætti eins og rekstrarform og 

framtíðarsýn.  Varan og þjónustan verður kynnt ásamt markaðsgreiningu sem gerð hefur verið 

á markaði.   

Að lokum verður farið yfir helstu tölur, rekstrar og fjárhagsáætlun verður kynnt, 

niðurstöðurnar verða dregnar saman og birtar.  
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1.0 Tilgangur viðskiptaáætlunar 

Margir fá viðskiptahugmynd og oft á tíðum góða.  Stundum eru þessar hugmyndir sprottnar út 

frá áhuga en aðrar út frá tækifærum sem fólk telur sig sjá og vill nýta.  Það er þó alls ekki 

samasem merki á milli þess að fá góða viðskiptahugmynd og framkvæma góða 

viðskiptahugmynd.  Margir stökkva til og byrja að framkvæma og vilja ólmir hefjast handa 

við nýtt og spennandi verkefni, aðrir halda hugmyndinni volgri innra með sér í góðan tíma en 

láta aldrei verða að framkvæmd.  Enn aðrir fara út í mikla greiningarvinnu og vinna 

viðskiptaáætlun, en þær geta einmitt stuðlað að árangri við framkvæmd.  Það skiptir miklu 

máli að þegar vinna á að viðskiptahugmynd að nákvæm og greinagóð viðskiptaáætlun sé 

unnin áður en farið er af stað með verkefnið.  Það getur verið viðskiptaáætlunin sem skilur á 

milli árangurs og ófara. 

Það þarf að byrja á því að fara vel yfir viðskiptahugmyndina, hver er tilgangur hennar og er 

hún raunhæf.  Passa þarf að markmiðin séu mælanleg og tímasett og eins að þau séu skiljanleg 

og samræmd.  Markmiðið þarf fyrst og fremst að stuðla að því að uppfylla þarfir neytandans 

og mætti segja að það væri grunnur allrar starfsemi.  Því meira sem unnið er með hugmyndina 

því meiri líkur eru á því að hún skili árangri í framtíðinni.   

Til að auka líkurnar á því að viðskiptahugmyndin heppnist skal passa að einn þáttur af 

eftirfarandi sé til staðar: 

- Sértæk hugmynd, ný vara, þjónusta eða tækni 

- Betri gæði, endurbætt vara eða þjónusta  

- Nýr markaður, til að skapa sér sérstöðu er mikilvægt að einbeita sér að 

afmörkuðum hluta markaðarins.  Þetta getur einnig átt við þegar eftirspurn á 

markaði er meiri en framboðið. 

- Nýjar dreifileiðir, ný tækni t.d. Internetið, gefur kost á því að ná betur til 

viðskiptavina. 

- Aukin samþætting, vara framleidd og seld af sama fyrirtækinu eða það býður 

uppá fleiri en eina vöru eða þjónustu á sama stað.
1
 

Markaðinn þarf að kanna vel áður en farið er út í að framkvæma hugmynd.  Það þarf að ganga 

úr skugga um að eftirspurn neytenda sé til staðar og að hugmyndin sé í takt við þá þróun sem 

á sér stað í atvinnugreininni í heild sinni. 

                                                 
1
 Abrams, 2003 
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1.1 Efni viðskiptaáætlunar 

Efni viðskiptaáætlunar byggir á því að setja upp á markvissann og greinagóðan hátt þá þætti 

sem góð viðskiptaáætlun þarf að hafa.  Hér munum við sjá þá efnisþætti ásamt því að fá 

nánari útlistun á hverjum þætti fyrir sig.  Það sem hér er sett niður er góður almennur grunnur 

að gerð viðskiptaáætlunar. 

Efni viðskiptaáætlunarinnar mun byggjast upp á eftirfarandi hátt:
2
 

1. Samantekt  

2. Viðskiptahugmynd  

3. Stofnendur, eigendur og stjórnskipulag 

4. Vara/þjónusta og sérstaða hennar 

5. Markaðsgreining 

6. Markaðsáætlun 

7. Rekstrar og fjárhagsáætlun  

8. Stofnkostnaðaráætlun  

9. Framkvæmdaáætlun  

10. Viðaukar 

1.2 Samantekt  

Mikilvægt er að samantekt viðskiptaáætlunarinnar sé vel unnin, hér skal farið yfir það sem 

unnið hefur verið úr í viðskiptaáætluninni, innihaldi hennar gerð góð skil og niðurstöðurnar 

birtar.  Vanda þarf alla framsögn í samantekt því þessi kafli áætlunarinnar er sá fyrsti sem 

menn líta yfir þegar viðskiptaáætlunin er skoðuð.   

Hér skal passa að gefa viðskiptahugmyndinni góð skil, möguleika hennar, markaðsáætlun, 

rekstrar og fjárhagsáætlun og framleiðsluáætlun.  Samantektin er ávallt unnin síðust en er birt 

fremst.  Hér á viðkomandi að fá góða mynd af því sem farið hefur verið yfir í áætluninni  í 

heild sinni.
3
 

1.3 Viðskiptahugmynd 

Útskýra þarf viðskiptahugmyndina vel og gera sér grein fyrir markmiðum hennar.  Mun 

hugmyndin uppfylla þarfir neytandans og ef svo er hvert er notagildi hennar.  Markmiðin 

                                                 
2
 Gerð viðskiptaáætlana, Impra 

3
 Ingvi Þór Elliðason, Nýsköpunarsjóður  
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þurfa að vera skýr, hvert er haldið og hver á ávinningurinn að vera.  Mikilvægt er að setja 

fram þá áætlun sem mun hjálpa til við að komast að settur markmiði. 

Þegar fjallað er um viðskiptahugmyndina þarf að lýsa henni vel og hvernig fyrirtækið sem 

slíkt er hugsað og hér kemur markmiðasetningin aftur sterk inn.  Ekkert verkefni er líklegt til 

að skila árangri án skilmerkilegrar markmiðasetningar og þarf hún því að koma skýrt fram 

strax í upphafi ferilsins.  Það má þó ekki gleyma því að markmiðin þurfa að vera raunhæf, 

best er ef þau eru vel mælanleg og jafnvel tímasett.  Hvetjandi markmið munu ávallt vinna 

með manni. 

Þar sem fjallað er um viðskiptahugmyndina þarf jafnframt að koma fram hvaða vinna hefur 

verið unnin fram að þessu og þá hver staða hugmyndarinnar er.  Hvað hefur verið gert og 

hvað er talið að sé eftir svo hægt sé að hefjast handa við stofnun nýs félags.  Gera þarf skýra 

grein fyrir því hvernig rekstri fyrirtækisins er háttað m.a hvort það sé nú þegar í rekstri, er það 

ný stofnað eða hefur það ekki verið stofnað. Á hvaða rekstrarformi mun félagið vera rekið og 

hvaða kröfur eru gerðar til þesskonar rekstrarforms m.a frá stjórnvöldum. 

1.4 Stofnendur, eigendur og stjórnskipulag 

Gerð skal ítarleg grein fyrir hverjir standa á bak við hugmyndina.  Hverjir stofnendur eru, 

menntun þeirra og reynsla. Gerð skal grein fyrir hlutverkum stofnenda innan félagsins í 

daglegum rekstri þess og hverjir hugsanlegir fyrirhugaðir samstarfsmenn eru.  Einnig mun 

þurfa að gera ítarlega grein fyrir þeim samstarfsmönnum, menntun þeirra og reynslu. 
4
 

Hér mun í einhverjum tilvikum einnig vera gerð krafa um uppsett stjórnskipulag. 

Tilgangur þessara upplýsinga er fyrst og fremst að gera væntanlegum fjárfestum verkefnisins 

ítarlega grein fyrir því hverjir það eru sem standa að baki fyrirtækisins og hverjir 

ábyrgðaraðilar fjármögnunar og framkvæmda eru.   

1.5 Varan og/eða þjónustan og sérstaða hennar 

Hér er markmiðið að segja frá og gera grein fyrir þeirri vöru og þjónustu sem fyrirtækið ætlar 

að bjóða uppá.  Gera þarf grein fyrir sérstöðu hennar á markaði og hvað það er sem gerir hana 

frábrugðna annarri þjónustu sem boðið er uppá.  Hér þarf að draga fram helstu einkenni 

vörunnar eða þjónustu og greina frá því hvernig henni er ætlað að ná athygli fólks.  Hér þarf 

að setja sig aðeins í spor neytandans og greina frá því af hverju hann mun væntanlega veita 

viðkomandi vöru/þjónustu eftirtekt sem nýjum eða breyttum aðila á markaði. 

                                                 
4
 Impra – Þjónustumiðstöð frumkvöðla og fyrirtækja 
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Sýna þarf í samanburði hvar ný vara/þjónusta er borin saman við núverandi vöru eða hver 

veitt þjónusta er.  Hér mun vera hægt að benda á hvers vegna viðkomandi vara/þjónusta mun 

takast að uppfylla þarfir neytandans.  Greina skal þætti líkt og vöru og þjónustu, framleiðslu 

og þjónustu, sérstöðu vöru og þjónustu og ytri aðstæðum sem hugsanlega hafa áhrif. 

1.6 Markaðsgreining  

Þáttur markaðsgreiningar skiptir miklu máli og er litið á hana sem lykilþátt í góðri 

viðskiptaáætlun.  Markaðsgreiningin er oft lengsti kafli áætlunarinnar þar sem hún er 

grunnurinn að áætlunum fyrirtækisins í framtíðinni.
5
  Hér mun vera greint frá þeim þáttum 

sem fyrirtækið mun nýta sér til þess að ná árangri á markaði. 

Tilgangur markaðgreininga er m.a að greina hversu stór væntanlegur markaður er, hverjir eru 

væntanlegir viðskiptavinir, markaðshlutdeild og verðstefna félagsins.   

1.7 Markaðsáætlun 

Markaðsáætlun er áætun sem vinna verður með viðskiptaáætlun og má alls ekki vera á skjön 

við aðrar áætlanir í ferlinu.  Markaðsáætlunin er ásamt markaðsgreiningunni einn af 

mikilvægustu þáttum áætlunarinnar.  Þekking á markaðsmálum og viðhorf neytenda gangvart 

þeirri vöru eða þjónustu sem boðið er uppá getur skorið úr um hversu vel tekst til við 

áætlunargerðina.
6
 

1.7.1 Skilgreining á markaði og möguleikum  

Eitt af markmiðunum er að skilgreina markaðinn og möguleika þar.  Kanna eftirspurn og 

skilgreina kröfur þeirrar eftirspurnar.  Möguleikar fyrirtækja til markaðssóknar má sjá líst hér 

í mynd 1. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5
 Þórður Víkingur Friðgeirsson, 2003. 

6
 Markaðsáætlanir, markviss sókn til árangurs. Impra 
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Mynd 1. Valkostir í þróun vöru og vali á mörkuðum 

1. Er stefna fyrirtækisins að vinna á þeim mörkuðum sem það starfar á í dag með 

óbreyttu vöruframboði  

2. Er stefnt að þróun nýrra vöruflokka fyrir núverandi markað eða markhóp  

3. Er stefnt að markaðssetningu á núverandi vöruflokk á nýjum markaði  

4. Er stefnt að markassetningu á nýrri vöru á nýjum markaði 
7
 

1.7.2 Samkeppni og aðrir áhrifavaldar  

Til þess að hægt sé að gera sér grein fyrir mögulegri markaðsstærð þarf að skilgreina 

samkeppnina.  Kanna þarf hvaða samkeppni er fyrir hendi og er það einn þeirra lykilþátta að 

kunna skil á samkeppnisumhverfi fyrirtækis að leggja mat á samkeppni.  Afla þarf upplýsinga 

um hugsanlega keppinauta m.a með því að skoða opinber gögn, ársreikninga og annað.   

Með því að stilla vörum upp í tveggja þátta líkani eins og sjá má hér á mynd 2 er hægt að 

meta hvernig vörur fyrirtækisins eru í samanburði við vörur samkeppnisaðila.
8
 

                                                 
7
 Markaðssáætlanir – Jhonson og Scholes, 2002 
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Mynd 2. Staðsetning vöru miðað við þjónustu og verð 

Þegar könnuð er samkeppni á markaði er ekki síður mikilvægt að kanna þætti líkt og:
9
 

- Hverjir eru samkeppnisaðilarnir  

- Hverjum gengur best á markaði  

- Hvernig er verðlagning á markaði  

- Hver eru gæði vöru á markaði  

- Hverjir eru viðskiptavinir  

- Hverjar eru sterku og veiku hliðar samkeppnisaðilans. 

1.7.3 Markaðsstefna  

Hér skal skilgreina markaðsstefnu fyrirtækisins og segja frá hvaða markaðsverkfærum verður 

beitt til þess að framfylgja þeirri stefnu sem tekin verður.  Líta má á markaðsstefnu 

fyrirtækisins sem nokkurskonar framkvæmdaáætlun fyrir þá markaðssetningu sem ákveðin 

hefur verið.  Hér verður gerð grein fyrir því magni fjármagns sem ákveðið hefur verið að nýta 

í markaðstengt verkefni og er því hér bein tenging í fjárhagsáætlun fyrirtækisins.   

Markaðsstefnan mun meðal annars taka til eftirfarandi þátta: 

- Vörustefnu  

- Verð og verðstefnu  

- Stefnu um vörudreifingu  

- Stefnu í kynningar og auglýsingarmálum  

 

                                                 
9
 Markaðsáætlanir, markviss sókn til árangurs. Impra 
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1.7.4 Söluáætlun 

Markaðsáætlun leggur grunn að söluáætlun félagsins og er söluáætlun grundvöllur annarra 

áætlana, enda gefur hún til kynna tekjumöguleika hugmyndarinnar.  Söluáætlun þarf að 

innihalda áætlað sölumagn vöru/þjónustu fyrirhugaðs fyrirtækis.  Henni  þarf að stilla upp 

samhliða fjárhagsáætlunum þar sem þær þurfa að innihalda sömu tímabil. Söluáætlunum má 

m.a skipta upp eftir sölu hverrar vörutegundar fyrir sig eða ákveðins sölutímabils.  Söluáætlun 

þarf að gera eins nákvæmlega og kostur er á og mikilvægt er að taka tillit til þátta eins og 

líftíma, árstíðarsveiflum, sölu og framleiðslugetu.  Mikilvægt er að söluáætlun sé bæði 

raunhæf og skynsamleg. 

1.8 Rekstraráætlun  

Hér skal sýna frammá áætlaðan rekstrarkostnað fyrirtækisins fyrir ákveðið tímabil, mánuð, 

ársfjórðung eða ár.  Enn frekar þarf það að sýna hversu mikið fyrirtækið þarf að selja af vöru 

eða þjónustu til þess að standa straum af föstum rekstrarkostnaði. Söluáætlunin myndar tekjur 

í rekstraráætlunina en gjöld skiptast í fastan og breytilegan kostnað, gera þarf skýran mun þar 

á milli þar sem breytilegur kostnaður eykst við aukna sölu. Ýmis kostnaður fylgir því að reka 

fyrirtæki.  Nauðsynlegt er að flokka allan kostnað. 

1.8.1 Núllpunktsgreining 

Núllpuntur er sú sala sem fyrirtækið þarf að ná til þess að standa undir rekstrarkostnaði 

þ.e.a.s. lágmarkssala til þess að hægt sé að borga allan breytilegan og fastan kostnað í 

fyrirtækinu.  Því hærri sem fastur kostnaður er því lengri tíma tekur að ná núllpunkti og síðan 

hagnaði.   

Með núllpunktsgreiningu er hægt að sýna með skilmerkilegum hætti hvenær tekjur og gjöld 

eru í jafnvægi, þá er rekstur félagsins á núllpunkti og hvorki hagnaður né tap.  

Rekstrarhagnaður er það sem stendur eftir þegar búið er að draga rekstrarkostnað frá 

sölutekjum.
10
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Jafna fyrir núllpunkt er: 

Núllpunktur =  

fastur kostnaður / (söluverð – 

breytilegur kostnaður) 

 

 

Hér má sjá núllpunktsgreiningu á myndrænu formi.  Núllpunkturinn er þar sem sölutekjurnar 

skera breytilegan kostnað.   

1.8.2 Stofnkostnaðaráætlun  

Í stofnkostnaðaráætlun skal setja fram áætlun um stofnkostnað þ.e.a.s. þann kostnað sem 

fellur til á meðan verið er að vinna að hugmyndinni  m.a vegna gerð viðskiptaáætlunar, 

markaðsathuganir og prófanir. 

Undir stofnkostnað flokkast m.a. eftirfarandi: 

- Undirbúningur  

- Þróunarkostnaður  

- Tæki og búnaður  

- Húsnæði og innréttingar 

- Markaðskostnaður  

- Skráningar- og leyfisgjöld  

- Kostnaður vegna sérfræðiaðstoðar 
 

Með öðrum orðum er stofnkostnaður allur kostnaður sem fellur til við að hrinda 

viðskiptahugmynd í framkvæmd.
11

 

1.9 Fjárhagsáætlun 

Þegar viðskiptaáætlunin hefur verið að mestu leyti útfærð og flestar forsendur settar fram er 

kominn tími til að huga að fjárhagsáætlun verkefnisins.  Tilgangur fjárhagsáætlunar er að setja 

saman rekstrar- og greiðsluáætlun fyrir hugmyndina.   

Þær forsendur sem gefnar eru í fjárhagsáætlun eru mikilvægar upplýsingar fyrir 

viðskiptaáætlunina í heild.  Þær þarf að setja fram að vel hugsuðu máli og í fullu samræmi við 

aðrar áætlanir í verkefninu.  Gera skal rekstraráætlun um sjóðstreymi og áætlaðan 

efnahagsreikning, stofnkostnaðaráætlun og núllpunktsgreiningu.  
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1.10 Fjármögnun 

Í kaflanum um fjármögnun þarf að fara yfir og sýna hversu mikið fjármagn þarf til þess að 

hægt sé að fara af stað með verkefnið.  Slíkar upplýsingar haldast í hendur við þær forsendur 

sem gengið er útfrá í áætluninni.  Hér skal fjalla um hvernig nálgast á þá fjármuni sem þarf til 

að koma verkefninu af stað, hversu mikið fé stofnandinn mun leggja til og hversu mikið fé 

skuli vera tekið að láni.   Í þessum kafla skal einnig fjalla um það lánsfjármagn sem fengið er, 

hvaða kjör það ber og hvaða ávöxtunarkrafa er gerð á hlutafé. 

1.11 Áhættu og næmnisgreining  

Nýjum verkefnum fylgir ávallt einhver áhætta og er því áhættu og næmnisgreining 

mikilvægur þáttur í gerð viðskiptaáætlunar.
12

  Með áhættugreiningu er hægt að fjalla um þá 

áhættuþætti sem eru í verkefninu og út frá því meta líkur hvers og eins þáttar fyrir sig.   

Með næmnisgreiningu er hægt að komast að þeim þáttum í rekstrinum sem hvað 

viðkvæmastir eru fyrir breytingum.  Næmnisgreining getur sýnt hvernig þættir eins og hærri 

fastur kostnaður eða breytilegur kostnaður hefur áhrif á rekstrarafkomu félagsins. 

Þegar horft er til þátta eins og áhættu og næmnisgreiningar þá er verið að leita að svörum við 

spurningum eins og hverjir eru viðkvæmustu þættirnir í rekstrinum ?  Hvaða áhrif hefur það ef 

meginforsendur áætlana breytast og hversu líklegt er að áætlunin standi ? 

1.11.1 SVÓT Greining  

Þegar farið er út í ný verkefni og unnið er að góðri vikskiptaáætlun er SVÓT greining eitt af 

þeim tólum sem nýtast vel til þess að greina helstu styrkleika verkefnisins.  Það er 

nauðsynlegt að vita hverjir helstu styrkleikar verkefnisins eru og nýta þá í að koma vöru eða 

þjónustu þess á framfæri.  Það er ekki síður mikilvægt að greina og vita af veikleikum hvers 

fyrirtækis svo hægt sé að nýta sér þær upplýsingar til þess að bæta og styrkja þann þátt 

vörunnar eða þjónustunnar.   

SVÓT er aðferðafræði sem eins og áður sagði nýtist vel við greiningarvinnu á nýjum 

verkefnum.
13

  SVÓT stendur fyrir: 
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 Ingvið Þór Elliðason, Nýsköpunarsjóður  
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 Þórður Víkingur Friðgeirsson, 2003 
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S  – styrkur  

V – veikleiki  

Ó – ógnanir  

T  – tækifæri 

 

 

 

Styrkleiki og veikleiki eru þættir sem snúa að verkefninu sjálfu t.d. verð og þjónusta.  Á 

meðan tækifæri og ógnanir eru utanaðkomandi þættir sem hafa bein áhrif á verkefnið í heild 

sinni, t.d. samkeppnisaðilar og stjórnvöld.  

1.12 Framkvæmdaáætlun  

Í framkvæmdaáætlun skal leggja fram raunhæft mat á það hversu langan tíma talið er að 

ákveðin verkefni munu taka.  Áætlun sem þessari er stillt upp í tímaröð t.d. mánuður í senn og 

þar með auvelt að fylgjast með hverjum verkþætti fyrir sig.  Það er mikilvægt að þegar 

viðskiptaáætlun er unnið sé tímasett framkvæmdaáætlun með.  Mögulegt er að setja 

framkvæmdaáætlun upp á grafískan hátt svo auðvelt sé að fylgjast með eða á töfluformi eins 

og dæmi er um hér.
14
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II. Englakroppar – Viðskiptaáætlun 

2.0 Samantekt  

Viðskiptaáætlunin var gerð til þess að kanna hvort raunhæft væri að opna barnafataverslun í 

Smáralind, janúar 2011.  Í versluninni verður boðið uppá fatnað fyrir börn á aldrinum 0 – 6 

ára, stærðir 56- 128. Samkvæmt Hagstofu Íslands fæðast að meðaltali um 4.720 börn á Íslandi 

á ári þegar tekið er meðaltal síðustu 20 ára. Samkvæmt þessu eru að meðaltali 28.320 börn á 

aldrinum 0 – 6 ára á Íslandi ár hvert.   

Stofnkostnaðaráætlun sýnir að stofnkostnaður við verslun sem þessa nemur rúmum 11,6 

milljónum króna.  Félagið er fjármagnað með 15,0 milljón króna láni frá Arion banka og 5,0 

milljónum í hlutafé. Taka skal fram að birgðir eru ekki teknar inn í stofnkostnaðaráætlun. 

Fjárhagsáætlun félagsins sýnir að hægt er að reka verslun sem þessa með hagnaði fyrstu þrjú 

ár rekstursins en lítið má útaf bera til þess að mögulega geti farið að halla undan og félagið 

orðið fjárþurfa.  Næmnigreiningin sýnir meðal annars að ef tekjurnar dragast saman um 5%, 

að öllu öðru óbreyttu þá mun vera mikil hætta á fjárþörf.   

Söluáætlun sýnir vörukaup uppá 6,0 milljónir ársfjórðungslega, með tollum, flutningsgjöldum 

og þeim afsláttum sem gert er ráð fyrir að veita við sölu vörunnar má ná fram álagningu uppá 

87,5%. Gert er ráð fyrir 20% söluaukningu á milli ára. Farið er yfir næmnigreiningu og 

núllpunktsaðferðina til þess að skoða hvar áhættan liggur og hversu næm áætlunin er fyrir 

breytingum í vöruinnkaupum og tekjum. 

Markaðsáætlun tekur mið að því að um 5,0 milljónir verði nýttar í markaðssetningu fyrir 

verslunina, en það nemur um 10% af heildar veltu félagsins. Undirbúningur og framkvæmdir 

eru áætlaðar að taka um 9 mánuði frá því að hafist og þar til verslunin opnar í janúar 2011.  

Niðurstaða áætlunarinnar sýnir að lítið má útaf bera í rekstri verslunarinnar til þess að hann 

þarfnist aukins fjármagns.  Hins vegar telur skýrsluhöfundur að tölur áætlunarinnar séu 

varlega áætlaðar og rekstur Englakroppa muni koma til með að vegna vel, ef af verður. 
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2.1 Viðskiptahugmynd  

Viðskiptahugmyndin er að opna barnafataverslunina Englakroppar á höfuðborgarsvæðinu. 

Markmiðið er að kanna hvort raunhæft sé að opna verslun sem þessa og hver lífsmöguleiki 

hennar myndi vera í því viðskiptaumhverfi sem lifir í dag.   

Stefnt er að því að opna verslunina í verslunarmiðstöðinni Smáralind í Kópavogi, ástæða þess 

að sú staðsetning varð fyrir valinu varð fyrst og fremst vegna þess að talið var að sá staður 

myndi henta best fyrir verslun sem þessa, rýmið er stórt, bjart og hentugt fyrir barnafólk.   

Viðskiptahugmyndin felur í sér að opna verslun með barnafötum í stærðinni 56 – 128 og þá 

með markhópinn börn á aldrinum 0 – 6 ára. Í versluninni verður lagt upp með að bjóða uppá 

vönduð barnaföt á góðu verði.  Verslunin mun vera björt og skemmtileg og boðið verður uppá 

afþreyingu fyrir börnin á meðan foreldrarnir njóta þess að skoða sig um.  Afþreyingin er 

hugsuð í formi leikhorns með þroskandi, litrík og skemmtilegum leikföngum fyrir börn á 

öllum aldri.  Boðið verður uppá vatn að drekka og jafnvel lítið snarl á meðan á dvölinni 

stendur t.d. popp eða kex.  Hér mun vera leitast eftir samstarfi við aðila eins og Frón eða 

Innnes. 

Þegar viðskiptahugmyndin var unnin var farið að stað með stutta en hnitmiðaða 

markaðskönnun sem send var út á 200 manns, nemendur við Háskólann á Bifröst.  Með 

könnuninni var leitast eftir þáttum eins og hvort staðsetning verslana skipti máli fyrir 

viðkomandi, hvar viðkomandi myndi helst kjósa að hafa verslunina staðsetta og hversu mikið 

viðkomandi telur sig eyða í barnaföt á ári hverju. Könnunin gaf greinilega til kynna að 

Smáralind væri mjög hentugur og góður staður fyrir verslun sem þessa. Spurningalistann má 

sjá hér nánar í viðauka 1.  Könnun þessi verður notuð hér í viðskiptaáætluninni til að styðjast 

við en ekki til þess að áætla út frá og munu helstu niðurstöður vera  birtar hér í 

neðangreindum köflum þar sem við á.   

2.1.1 Rekstrarform  

Einkahlutafélag verður stofnað utanum reksturinn og mun félagið heita Englakroppar ehf.  

Félagið mun vera í eigu Lovísu Önnu Pálmadóttur. 

Einkahlutafélag er skráð hjá Hlutafélagaskrá og er tekið 135 þúsund krónur fyrir slíka 

skráningu. Einn aðili minnst getur stofnað einkahlutafélag og verið hluthafi. 500 þúsund 

krónur hlutafé þarf að greiða inn til félagsins fyrir skráningu þess hjá Hlutafélagaskrá.  

Ábyrgð hluthafa í einkahlutafélagi er takmörkuð við hlutafé hvers og eins, tekjuskattur er 

18%. 
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2.1.2 Framtíðarsýn  

Verslunin Englakroppar mun vera einstaklega hlýleg, opin, litrík og skemmtileg verslun þar 

sem aðal markmiðið verður að byggja upp stóran og traustan viðskiptahóp.  Veitt verður góð 

þjónusta og seldar verða góðar vörur á samkeppnishæfu verði. Verslunin mun veita hverjum 

og einum kúnna framúrskarandi þjónustu á ýmsum sviðum.  Þar má fyrst og fremst nefna þá 

þjónustu sem viðskiptavinurinn fær þegar hann kemur í verslunina, þjónustu sem veitt verður 

þeim sem hringja til þess að fá upplýsingar eða aðstoð að öðru leyti og einnig þeim sem kjósa 

að fá sendar upplýsingar um vörur, nýjungar og afslætti í gegnum netið.  

Englakroppar munu bjóða viðskiptavinum sínum að skrá sig í netklúbb þar sem þeim verða 

sendar allar nýjustu upplýsingar, þegar koma nýjar vörur, þegar boðnir verða afslættir og 

einnig verða sérstakir netklúbbsdagar þar sem áskrifendum netklúbbsins verða boðin sérstök 

tilboð hverju sinni.  Með þessu er markmiðið að ná upp góðri viðskiptatryggð, láta 

viðskiptavini verslunarinnar finna fyrir því að þeir skipti máli og verslunin sé hér til þess að 

veita þeim eins góða þjónustu og kostur er á.  Þó svo að allir þeir sem koma inn í verslunina 

fari ekki út með poka þá fara þeir út með góða upplifun og munu vonandi koma aftur í 

verslunina síðar.  

Hér má sjá 5 helstu atriðin sem lúta að framtíðarsýn verslunarinnar: 

1. Hlýleg, opin, litrík og skemmtileg verslun  

2. Ná stórum og traustum viðskiptamannahóp 

3. Veita framúrskarandi þjónustu  

4. Selja góðar vörur á samkeppnishæfu verði  

5. Vera með virkan netklúbb 

Með skýrri framtíðarsýn er markmiðið að byggja upp eins og fyrr segir stóran og traustan 

viðskiptamannahóp.   

2.2 Stofnendur, eigendur og stjórnskipulag 

Stofnandi verslunarinnar er Lovísa Anna Pálmadóttir og verður hún jafnframt eigandi. 

Stofnandi og eigandi verslunarinnar mun vera sú sem fékk viðskiptahugmyndina og ákvað að 

vinna viðskiptaáætlun áður en farið var út í rekstur.   

Lovísa Anna er viðskiptafræðingur að mennt, hefur starfað í 8 ár hjá fjármálafyrirtæki við 

lánastarfsemi og gæðamál.  Síðastliðið ár hefur Lovísa starfað  sem verkefnastjóri í 
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markaðsdeild.  Reynsla hennar á atvinnumarkaðnum mun án efa koma henni að góðum notum 

við stofnun nýs fyrirtækis.   

Stofnandi mun vera mjög virkur í rekstri verslunarinnar, hann mun sinna öllum innkaupum, 

skipulagningu, bókhaldi og öllu því sem kemur að rekstri búðarinnar.  Stofnandi mun einnig 

starfa við afgreiðslu og þar af leiðandi mun hann ávallt vera með puttann á púlsinum og í 

beinum tengslum við viðskiptavini.  Fyrirhugað er að ráða 2-3 starfsmenn í verslunina til að 

byrja með.  Gert er ráð fyrir að einn þessara starfsmanna muni vinna alla virka daga vikunnar 

í versluninni ásamt stofnanda.  Starfsmenn munu svo deila með sér helgunum og lengri 

opnunartímum líkt og til kl: 21:00 á fimmtudögum, allar verslanir Smáralindar eru opnar til 

kl: 21:00 á fimmtudögum.
15

 

Stofnandi mun sjá um öll markaðsmál er lúta að versluninni ásamt auglýsingastofunni 

Ennemm í Brautarholti 10, 105 Rvk.  

Þeir starfsmenn sem ráðnir verða til viðbótar í verslunina verða að vera einstaklega 

þjónustulundaðir, kurteisir og verða að hafa gaman af þjónustu og verslunarstörfum.  Sóst 

verður eftir því að ráða starfsfólk á miðjum aldri  35 – 55 ára sem hafa gaman af börnum og 

því sem tengist þeim.  Kunna til verka þegar kemur að útstillingum og hafa smekk fyrir 

snyrtilegu og skemmtilegu útliti verslunar, starfsmenn þurfa einnig að sýna frumkvæði þegar 

kemur að verkefnum sem þarf að leysa eða vinna.  Engar sérstakar kröfur verða gerðar um 

menntun en reynsla á sviði þjónustu og verslunar mun vera nauðsynleg. 

2.3 Vara og þjónusta og sérstaða hennar 

Verslunin mun selja föt fyrir börn á aldrinum 0 – 6 ára, í stærðinni 56 – 128. Lagt verður 

uppúr því að selja góð föt á samkeppnishæfu verði.  Seld verða föt frá merkinu Carters, en 

þeir eru með breiða línu fyrir bæði stráka og stelpur og merkið Room Seven sem einnig er 

með föt fyrir stráka og stelpur.  Room Seven býður einnig uppá töskur og vörur í herbergi 

barna s.s.  rúmföt, kodda og fleira.  Slíkt mun ekki vera tekið inn í byrjun en boðið verður 

uppá að panta úr vörulista sem verður til staðar í versluninni.   

Áhersla verður lögð á að vöruúrvalið sé breytt og hægt verði að versla allt frá samfellum á 

yngstu börnin upp í úlpur og húfur fyrir þau eldri.   

Ekki er búið að ná endanlegu samkomulagi við birgja en unnið er að því. Vonast er til þess að 

samningar náist sem fyrst en í þeim verður einnig lagt upp með að verslunin Englakroppar 
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muni fá einkarétt á sölum þessara merkja á Íslandi. Einkaréttur á sölu þessara merkja mun 

verða til þess að engar aðrar verslanir á Íslandi geti boðið uppá sömu vöru og er þar af 

leiðandi mikill styrkur fyrir verslunina Englakroppa. 

Eigendur hafa nú þegar fengið allar upplýsingar um verð vörunnar í hendurnar og ljóst er að 

greiða þarf vöruna innan 30 daga frá staðfestingu pöntunar. 

2.3.1 Vara 

Fyrsta flokks föt þar sem notagildi og ending fara saman.  Eins og fyrr segir verður til að byrja 

með eingöngu boðið uppá tvö vörumerki en þessi vörumerki munu vinna vel saman þar sem 

annað er hversdagslegt, endingargott og á einstaklega góðu verði.  Hitt vörumerkið er 

litríkara, fínna en samt sem áður á góðu verði.  Bæði merkin bjóða uppá breiðar línur og 

mikið vöruúrval. 

Næst mun vera farið yfir nokkur atriði sem gera þessi merki eftirsóknarverðari en önnur. 

 

 

Carters eru gæða barnaföt fyrir stelpur og stráka á aldrinum 0 – 6 ára. Carters er leiðandi 

fyrirtæki í framleiðslu á barnafötum, gjöfum og fylgihlutum fyrir barnið frá Bandadíkjunum. 

Framleiðendur Carters hafa ávallt haft það að leiðarljósi að allur fatnaður þeirra sé sem 

auðveldastur fyrir mæðurnar og sem þægilegastur fyrir barnið.  Fatnaðurinn frá Carters er 

litríkur með skemmtilegum mynstrum og myndum til að gera fötin sem allra líflegust.
16

 

 

Room Seven eru barnaföt sem framleidd eru í Svíþjóð, þar er efnisval haft í fyrirrúmi. 

Blandað er saman miklum mynstrum og efnum til þess að gera fötin eins litrík og lifandi og 

hægt er.  Fyrirtækið var stofnað árið 1994 en þá var eingöngu hönnuð rúmföt  og fylgihlutir.  Í 

dag eru Room Seven komin með glæslega línu af barnafötum bæði á stráka og stelpur þar 

sem, eins og fyrr segir litir og skrautleg efni eru í fyrirrúmi.  Fötin frá Room Seven eru 

þægileg og skemmtileg föt hvort sem það er fyrir skólann eða afmælisveisluna.
17

 

                                                 
16
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2.3.1.1 Sérstaða vöru  

Sérstaða vörunnar sem í boði verður hjá Englakroppum verður fyrst og fremst sú að hvorug 

merkin er hægt að fá á Íslandi í dag og hafa aldrei verið til á Íslandi áður.  Eigandi telur að 

þörf sé á að koma með eitthvað nýtt og ferskt á markað fyrir foreldra þar sem mikið er um að 

sömu merkin séu í boði í þeim barnafataverslunum sem eru á markaði í dag.  Englakroppar 

mun þar af leiðandi hafa sérstöðu á markaði þar sem hún býður uppá þekkt merki sem ekki 

hafa verið til sölu áður hér á landi.   

Önnur sérstaða verslunarinnar mun vera sú að boðið verður uppá að kaupa vörur í gegnum 

vörulista hjá versluninni.  Þar verður eingöngu í boði rúmföt/teppi og fylgihlutir sem merkin 

hafa uppá að bjóða.  Þetta mun skapa versluninni algjöra sérstöðu á markaði þar sem engin 

barnafataverslun býður uppá það að versla einnig fylgihluti eins og rúmföt/teppi, töskur og 

aðrar vörur.  Verslunin mun geta boðið uppá þessa þjónustu þar sem bæði merkin framleiða 

fylgihluti sem þessa.  Afgreiðslutími pantanna verður u.þ.b. 1 mánuður.  Viðskiptavinir munu 

greiða fyrir vöruna fyrirfram, sendingarkostnaður verður reiknaður inn í verðið.  

2.3.2 Þjónusta 

Starfsfólk verslunar mun veita fyrsta flokks þjónustu, boðið verður uppá leikhorn fyrir börnin 

svo foreldrar geti fengið örlítið næði við að skoða vöruúrval verslunarinnar.  Í leikhorni mun 

vera boðið uppá þroskandi, litrík og skemmtileg leikföng sem börnin munu geta skoðað og 

leikið með á meðan á dvölinni stendur.  Einnig verður boðið uppá vatn að drekka fyrir 

minnstu viðskiptavinina okkar og létt snakk s.s. kex eða popp. Lítið sjónvarp verður á 

staðnum þar sem hægt verður að horfa að teiknimyndir. Eigendur munu sækjast eftir samstarfi 

við fyrirtæki eins og Frón eða Innnes.  Frón og Innnes munu geta komið inn í verkefnið sem 

styrktaraðilar með kex, popp og vatn og í staðinn fá að fljóta með í því kynningarefni sem gert 

verður fyrir verslunina.  Einnig munu samstarfsaðilar fá að koma að leikhorninu og fá á móti 

auglýsingu á vegg eða í því kynningarefni sem gefið verður út af verslun. 

Netklúbbur verslunarinnar mun vera einstaklega gott tól fyrir viðskiptavini til að fylgjast með 

öllu því sem gerist innan veggja verslunarinnar og einnig fyrir eigendur til að nálgast 

viðskiptavini sína fyrir utan verslunina.  Þeir sem skrá sig í netklúbbinn munu fá sendar 

reglulega upplýsingar um allt það sem er um að vera í versluninni.  Þegar nýjar vörur koma, 

útsala hefst, sérstök tilboð o.s.fv.  Einnig mun þeim sem skráðir eru í netklúbbinn verða boðið 

uppá sérstaka afslætti eða tilboð reglulega, t.d. fyrsta mánudag í hverjum mánuði fá 

netklúbbsfélagar 20% afslátt af öllum sokkum og sokkabuxum.   
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Verslunin mun veita saumaklúbbum, vinnustöðum og öðrum hópum þá þjónustu að koma og 

versla utan opnunartíma.  Sækja þarf um þessa þjónustu með því að senda póst á 

englakroppar@englakroppar.is og þarf hópurinn að innihalda 5 eða fleiri kúnna í einu.  

Verslunin mun senda í póstkröfu út á land og býður uppá 14. daga skilafrest gegn framvísun 

greiðslukvittunar eða skilamiða.   

Boðið verður uppá innpökkunarþjónustu fyrir þá sem kjósa svo, þeim að kostnaðarlausu.   

2.3.2.1 Sérstaða þjónustu 

Það mun vera sérstaða verslunarinnar að bjóða uppá eins glæsilegt leikhorn fyrir börnin eins 

og lagt er upp með. Engin verslun hér á landi býður uppá eins glæsilega leikaðstöðu og 

Englakroppar munu bjóða uppá.  Einnig verður boðið uppá hressingu í formi vatns og létt 

snakks, kex eða popp.   

Önnur sérstaða verslunarinnar munu vera sú þjónusta sem Englakroppar ætla að veita stærri 

hópum utan opnunartíma.  Þetta mun gefa mömmuklúbbum, saumaklúbbum, vinnustöðum og 

öðrum hópum færi á að versla þegar ekkert áreiti er til staðar.  Engin börn eru meðferðis, 

engir aðrir viðskiptavinir og starfsfólk sem eingöngu er til staðar fyrir þig og þinn hóp 

2.4 Markaðsgreining 

Samkvæmt tölum frá Hagstofu Íslands fæddust að meðaltali 4.411 börn á ári, frá árunum 2003 

– 2008
18

.  Þessar tölur segja að um 26.467 börn á aldrinum 0 – 6 ára voru búsett á landinu árið 

2008.  Hagstofan hefur enn ekki gefið út tölur fyrir árið 2009 en þegar litið er til undanfarinna 

ára má sjá að ekki mikil breyting er á fjölda fæðinga á ári.  Þess má einnig geta hér að 

meðaltal fæðinga á ári síðastliðin 10 ár eru 4.720 fæðingar og meðaltal síðastliðinna 20 ára er 

4.608 fæðingar á ári.
19

. 
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Ef greint er höfuðborgarsvæðið sérstaklega þá má sjá að meðaltali fæddust 2.894 börn á ári 

síðastliðin 6 ár, eða frá árunum 2003 -2008.  Þessar tölur gefa það að árið 2008 voru 17.365 

börn á aldrinum 0-6 ára sem bjuggu á höfuðborgarsvæðinu. 

 

Mynd 6. Meðalfjöldi fæddra barna á ári. 

Súluritið hér að ofan sýnir meðalfjölda fæddra barna frá árinu 2003 – 2006 á 

höfuðborgarsvæðinu og á landsbyggðinni.  Hér sést að rúmlega 65,6% barna sem fæðast á 

þessum árum eru búsett á höfuðborgarsvæðinu.   

 

Mynd 7. Hér má sjá fjölda fæddra barna í Reykjavík annars vegar og í Kópavogi, Garðabæ, Álftanesi og Hafnarfirði 

hins vegar.  

Súluritið hér að ofan sýnir hlutfallið á milli fæddra barna á ári í hverfum nálægt Smáralind, 

Kópavogur, Garðabær, Álftanes, Hafnarfjörður og Reykjavíkur.  Þessar tölur sýna að í 

þessum helstu hverfum nálægt Smáralind bjuggu um 5.845 börn á aldrinum 0 – 6 ára árið 

2008.   

Samkvæmt þessum tölum bjuggu 33% barna á aldrinum 0 – 6 ára í hverfum nálægt 

Smáralind, í Kópavogi, Garðabæ, Álftanesi eða Hafnarfirði á árunumum 2003 - 2008. Ástæða 

þess að litið er sérstaklega til þessara hverfa er sú að áætlað er að opna verslunina 

Englakroppa í Smáralind, eins og áður hefur komið fram og má áætla að hagstætt sé að opna 

verslun nálægt markhópnum. 

Á þessum tölum sést hversu stór væntanlegur markaður er í ljósi þess að viðskiptavinir okkar 

eru allir þeir sem koma að þessum börnum að einhverju leyti.  Þar geta verið á ferð foreldrar, 

ömmur og afar, frænkur og frændur og jafnvel vinir.  Allir þeir sem hugsanlega myndu versla 

föt eða fylgihluti fyrir barn á aldrinum 0 – 6 ára.   
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Ef við lítum til þess að flest allar barnafataverslanirnar sem eru í Smáralind eru einnig með 

verslun í Kringlunni eða á öðrum stöðum má áætla að reynst gæti erfiðara fyrir verslunina 

Englakroppa að ná ákveðinni markaðshlutdeild á markaði þar sem verslunin mun eingöngu 

vera staðsett í Smáralind.  

Samkvæmt þeim innflutningstölum sem fengnar voru hjá Tollstjóraembættinu má sjá að árið 

2008 var flutt inn barnafatnaður fyrir 2.032.871.607 kr. FOB. Hér er talað um innflutning 

barnafatnaðar fyrir börn á aldrinum 0 – 16 ára, samkvæmt skilgreiningum barnafatnaðar hjá 

tollstjóra. Samkvæmt þessum tölum má áætla að innflutningur Englakroppa sé um 1,167% af 

heildar innflutningi. 

2.4.1 Markaðskönnun 

Þegar farið var af stað með viðskiptaáætlunina var ákveðið að senda út stutta en hnitmiðaða 

markaðskönnun.  Könnunin var unnin í forritinu Question Pro
20

 og var send út á netinu á 200 

manns.  Það eru alls 119 sem svöruðu könnuninni, svarhlutfallið var því 59,9%. Könnunin var 

send út 7. apríl 2010 og var virk í 7 daga, eða til 14. apríl 2010. 

Könnunin mun eingöngu vera notuð til þess að styðjast við en ekki verður byggt á 

niðurstöðum hennar að neinu leyti. Ástæða þess er sú að könnunin þykir ekki nægjanlega 

marktæk til þess að hægt sé að byggja á henni með góðu móti.  Til þess hefði hún þurft að 

vera senda á stærri markhóp í lengri tíma og spurningar hefðu þurft að sumu leyti að vera 

ítarlegri. 

Könnunin gaf þó nokkur mjög afgerandi svör sem hægt er að styðjast við hér í áætluninni.  

75% þeirra sem svöruðu könnuninni voru konur og 21,1% þeirra sem svöruðu voru á 

aldrinum 30 – 34 ára.   

Hér mun vera farið yfir nokkur svör 

úr könnuninni: 

Eins og sést hér þá áttu yfir 55,46% 

þeirra sem svöruðu könnuninni 1 – 2 

börn eða eru með barn á aldrinum 0 – 

16 ára á sýnu framfæri.  26,89% þeirra 

sem svara eiga ekkert barn eða eru 

ekki með neitt barn á sínu framfæri og 

                                                 
20

 http://questionpro.com/ 

Mynd 8. Spurning 4 í markaðskönnun 
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15,13% þeirra sem svara eiga eða eru með á sýnu framfæri 3 – 4 börn.   

Í næstu spurningu er spurt hversu oft viðkomandi verslar barnaföt. 

Hér sést að 34,4% þeirra sem svara versla 

barnaföt 2 - 3 í mánuði. 21,85% versla oftar 

en 1 sinni í viku en 15,97% versla 

mánaðarlega. 

Út frá þessum svörum má áætla að það að 

versla barnaföt sé nokkuð tíður viðburður, 

72,27% þeirra sem svöruðu könnuninni 

versla föt á 2 – 3 mánaðarfresti eða 

oftar.  

Í næstu spurningu er spurt hver eftirtalin 

atriði höfða mest til þín þegar þú verslar 

barnaföt.  Talin eru upp atriði eins og 

merki, gæði, notagildi, verð, útlit eða 

annað.  Ákveðið var að spyrja þessara 

spurninga þar sem mikið verður lagt 

upp úr notagildi, gæðum og verði í 

versluninni og langaði mig að sjá hvert 

þessara atriða myndi skora hæst. 

Eins og sést hér á myndinni þá velja 35,29% þeirra sem svara, notagildi og 28,57% velja 

gæði.  Það er einnig fróðlegt að sjá að einungis 4,20% þeirra sem svara velja merki.  En það 

kemur sér vel fyrir verslun eins og þessa þar sem verið er að koma með ný merki á markað, 

merki sem ekki hafa fengist í verslunum á 

Íslandi áður en þó merki sem margir 

þekkja.   

Næsta spurning eða spurning 8 í 

markaðskönnuninni fjallaði um 

staðsetningu.  Þar var einfaldlega spurt 

hvort staðsetning skipti máli.   

61,34% þeirra sem svara, svara 

Mynd 9. Spurning 5 í markaðskönnun. 

Mynd 10. Spurning 7 í markaðskönnun. 

Mynd 11. Spurning 8 í markaðskönnun. 
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spurningunni játandi.  

Því næst er þá að spyrja hvaða valmöguleika um staðsetningu barnafataverslunar höfðar mest 

til þín. Valmöguleikarnir sem gefnir eru 

fimm: 

- Smáralind 

- Kringlan 

- Laugavegurinn 

- Annað 
 

Könnunin sýndi að 53,78% þeirra sem svara 

velja Smáralindina fram yfir aðra 

valmöguleika, þó svo að kostur sé gefinn á opnu 

svari.  26,05% velja Kringluna og aðeins 15,13% velja annað.  Þó svo að könnunin sé 

eingöngu gerð til þess að styðjast við en ekki til þess að byggja viðskiptaáætlunina á er óhætt 

að segja að yfir 53% þeirra sem svara velja Smáralind fram yfir aðrar staðsetningar sé 

áætluninni í hag. 

  Í síðustu spurningunni sem farið er yfir hér í þessum kafla var spurt hversu ánægð/ur 

viðkomandi væri með úrval 

barnafataverslana í dag.  Í ljós kom að 

61,34% þeirra sem svara eru hvorki né 

ánægðir eða ónánægðir með það úrval sem 

er í boði í dag. Það má því varlega áætla að 

ný verslun í þá flóru sem nú er til staða væri 

bara til þess að bæta það úrval sem er í dag.  

Fólk virðist ekki vera neitt sérstaklega 

óánægt með það sem í boði er en heldur ekkert sérlega ánægt og gæti því mjög líklega tekið 

vel í nýjungar á markaði.   

Þegar á heildina er litið og könnunin og niðurstöður hennar skoðaðar er ekkert sem gefur þar 

til kynna að neytendur myndu ekki taka vel í verslun sem þessa.  Þó svo að könnunin sé alls 

ekki marktæk fyrir viðskiptaáætlun sem þessa þá er hún ágætis gagn til þess að styðjast við 

eins og áður hefur komið fram.  

 

 

Mynd 12. Spurning 9 í markaðskönnun. 

Mynd 13. Spurning 11 í markaðskönnun. 
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2.4.4 Markhópur  

Markhópur verslunar sem þessarar eru allir þeir sem versla barnaföt eða fylgihluti því tengdu  

fyrir börn á aldrinum 0 - 6 ára.  Eins og sást hér í tölum frá Hagstofunni sem greint var frá í 

kaflanum markaðsgreining þá er fæðingartíðni hér á landi nokkuð jöfn ár hvert. 

Að meðaltali fæðast um 4.720 börn á ári ef tekið er meðaltal síðastliðinna 10 ára
21

. 

Aðstandendur þessara barna, vinir og ættingjar er sá markhópur sem verið er að horfa til.   

Það er hægt að skipta markhópnum upp í tvennt: 

- Í fyrsta lagi foreldrar sem þurfa að versla fyrir börnin sín klæðnað.   

- Í öðru lagi eru það aðrir aðstandendur eins og vinir og ættingjar sem versla 

jólagjafir og afmælisgjafir. 

2.4.5 Samkeppni  

Samkeppni á markaði er óumflýjanleg.  Hér þarf að passa að réttu tækin og tólin séu notuð til 

þess að greina samkeppnina á markaði og meta samkeppnisstöðu fyrirtækja.  Besta leiðin til 

þess að gera það er að nota kenningu Michael E. Porters, fimmkrafta líkan 

Porters eins og það er nefnt.   

Kenningin á bak við líkanið gengur út á það að allar 

atvinnugreinar  

eiga það sameiginlegt að sömu fimm 

grundvallarþættirnir stýra því hversu auðvelt það er 

að mynda hagnað umfram fjármagnskostnað. Fyrstu fjóru 

kúlurnar sem raðast hér utanum miðjuna eru utanaðkomandi þættir     

og eru í raun styrkur kaupenda, styrkur birgja, aðgengi nýrra aðila á 

markað og staðkvæmdavörur, þar sem nýjar vörur koma inn á markað í 

stað fyrir það sem er þar fyrir. Fimmti þátturinn, sá sem er í miðju líkaninu er í raun 

samkeppnisharkan innan atvinnugreinarinnar
22

. 

Hér er búið að setja fram líkan sem sniðið er til þess að greina samkeppnina frá 

fákeppnismörkuðunum.  Á fákeppnismörkuðum eru þátttakendur það fáir að aðgerðir eins 

aðila hafa bein áhrif á aðra aðila á markaði.   
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 Kotler, 2001 

Mynd 14. Fimmkrafta líkan Porters. 
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Styrkur birgja. 

Styrkur birgja er mikill og eflaust hefur hann eflst mikið eftir bankahrunið mikla. Lang flestur 

barnafatnaður er innfluttur og eru verslanir því háðar erlendum birgjum að miklu leyti. 

Samningsstaða okkar gagnvart birgjunum getur oft á tíðum verið erfið.  Í dag eru miklar 

kröfur um fyrirframgreiðslur og vörur ekki senda fyrr en fullgreiddar.  Þetta hefur reynst 

mörgum verslunum erfitt þar sem þær þurfa að eiga fyrir öllum vörum sem pantaðar eru.  Þó 

er þetta ekki alslæmt og íslenskir búðareigendur ekki endilega allir undir hælnum á birgum 

sínum.  Úrval merkja og birgja út um allan heim er einnig mikið og margir hverjir sem þiggja 

viðskipti með þökkum. 

Nýir samkeppnisaðilar  

Ógnunin vegna nýrra samkeppnisaðila er ávallt til staðar og erfitt er að sneiða framhjá slíkri 

ógn. Til þess að ná að taka á móti ógn sem þessari er nauðsynlegt að einbeita sér að því að 

byggja upp traustan og stórann viðskiptamanna hóp.  Bindast honum böndum að einhverju 

leyti svo ekki sé auðvelt að stela honum.  Reynt verður að sjá til þess að eftirspurn og 

væntingum neytenda sé ávallt sinnt og fullnægt þar sem vörumerkjatryggð er oft á tíðum ekki 

mikil.  Í þessu samhengi er einnig mikilvægt að bindast sterkum böndum við birgjana svo 

þeim sé ekki kippt burt af samkeppnisaðilum.  Gott viðskiptasamband við birgja getur oft á 

tíðum skipt miklu máli. 

Styrkur kaupenda 

Styrkur kaupenda er ávallt mikill og samningsstaða hans sterk.  Neytendur hafa mikil áhrif á 

verð og láta ekki bjóða sér hvað sem er.  Því er mikilvægt fyrir verslun sem kemur ný inná 

markað að verð og gæði séu boðleg neytendum því mjög auðvelt er fyrir viðskiptavini að leita 

annað sýnist þeim svo.   

Staðkvæmdarvörur  

Það er eflaust ekki auðvelt að koma með staðkvæmdarvöru á markað þegar verið er að fara út 

í verslun að þessu tagi.  Þó nokkuð er nú þegar til af barnafataverslunum, sumar hverjar mjög 

líkar á meðan aðrar eru heldur frábrugðnar, t.d. með dýrar vörur, einsleitar vörur og jafnvel 

miklar sérverslanir.  Verslunin sem hér um ræðir munu eflaust einhverjir á markaði líta á sem 

staðkvæmdarvöru þar sem boðið verður uppá börur sem ekki er hægt er að nálgast 

annarsstaðar.  
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Samkeppnisstaða meðal núverandi keppinauta 

Samkeppnin er oft á tíðum hörð og ekki er endilega auðvelt að reka verslun í því 

rekstrarumhverfi sem ríkir í dag.  Á Íslandi eru margir stórir aðilar sem náð hafa forskoti á 

markaði sökum stærðar sinnar, þar má þá helst nefna Hagkaup og ZARA í þessu samhengi.  Í 

ljós stærðar og breiðs vöruúrvals hafa verslanir sem þessar oft haft vinninginn þegar kemur að 

verði og úrvali.  Því þarf að hafa augun vel vakandi fyrir þörfum og eftirspurn neytandans til 

þess að verða ekki undir í samkeppninni.  Nýtt fyrirtæki á markaði þarf að byrja á því að 

skapa sér sérstöðu og þar af leiðandi búa sér til nýjan markhóp.  Þetta verður reynt að gera 

með Englakroppum, þar sem boðið verður uppá ný gæða merki á góðu verði.  Þjónustan mun 

vera persónuleg og umhverfið hlýtt og notalegt. 

2.5 Markaðsáætlun  

Gera þarf skýra og skilvirka markaðsáætlun þegar verið er að koma nýju fyrirtæki á laggirnar.  

Mikilvægt er að markaðsáætlunin sé markviss og að kostnaðaráætlun sé gerð í kringum hana.  

Áætlað er að eyða rúmum 5 milljónum í markaðssetningu ár hvert, u.þ.b 10% af veltu 

félagsins. Með þessum 5 milljónum má gera ráð fyrir að hægt sé að standa við það 

auglýsingaplan sem lagt er upp með í markaðsáætlun. 

Áætla má að mesti kostnaðurinn liggi í auglýsingum í dagblöðum og öðrum tímaritum þar 

sem snertiverð þeirra miðla er töluvert hærra en t.d. útvarps.  Kostnaður vegna heimasíðu og 

Facebook er áætlaður um 25 þúsund krónur á mánuði og felst sá kostnaður helst í umsjá 

heimasíðunnar og hugsanlegra gjafa sem gefnar verða á Facebook og í netklúbb 

verslunarinnar. 

Sjá má áætlaðan markaðskostnað fyrirtækisins í rekstraráætluninni, viðauka 2. 

Markaðsáætlunin skal unnin og skipulögð út frá tímabilum.  Árið hefst á útsölum eftir jólin, 

því næst eru teknar inn nýjar vörur, vorútsölur, sumarvörur, haustútsölur, vetrarvörur teknar 

inn og því næst jólin.  Inn á milli þessara skipulagða viðburða og í raun fyrirfram ákveðinna 

atburða skal vera með tilboðsdaga og annað því tengt til þess að brjóta upp viðburði ársins og 

bjóða uppá eitthvað nýtt. 
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Hér má sjá töflu þar sem árinu er skipt upp eftir mánuðum: 

 

Hér má svo sjá yfirlit þar sem búið er að setja upp viðburði ársins. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.1 Skilgreining á markaði og möguleikum  

Þegar farið er í verkefni sem þetta þá er mikilvægt að skilgreina markaðinn og möguleika 

hans vel.  Það þarf að vita hver eftirspurnin er og ná að skilgreina hverjar kröfur þeirrar 

eftirspurnar eru.  Farið verður með nýjar vörur inn á núverandi markað, vörurnar hafa ekki 

áður verið seldar hér á landi er markaður fyrir barnaföt er nú þegar til staðar.  Markaðurinn er 

eins og áður hefur komið fram allir þeir sem versla föt eða fylgihluti fyrir börn, hvort sem það 

eru foreldrar, ömmur eða afar.  Möguleikar á markaði eru miklir og samkvæmt tölum frá 

Mynd 15. Markaðsáætlun fyrir árið. 

Mynd 16. Viðburðir á árinu. 

Janúar Febrúar Mars Apríl Maí Júní Júlí Ágúst Septemb. Október Nóvember Desember

Önnur tímarit 

Útvarp 

Markpóstur 

Facebook 

Heimasíðan 

Auglýsingar 
Tímabil 

Dagblöð 

Tímabil 

Janúar 

Febrúar 

Mars 

Apríl 

Maí 

Júní 

Júlí 

Ágúst 

September

Október 

Nóvember

Desember

Viðburður 

Útsala 

Útsala 

Nýjar vörur 

Fermingar 

Vetur 

Jólavörur 

Jólin 

Útsala/nýjar vörur

Sumar

Sumar 

Útsala/nýjar vörur 

Skóladagar 
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Hagstofu Íslands fæðast að meðaltali um 4.720 börn á ári, ef tekið er meðaltal af síðastliðnum 

10 árum.
23

 

2.5.2 Samkeppni og aðrir áhrifavaldar  

Eins og farið var yfir í kafla 2.4.2 Markaðskönnun sást að yfir 61% þeirra sem svöruðu 

könnuninni voru hvorki né ánægðir eða óánægðir með það vöruúrval sem ríkir á markaði 

barnafata í dag.  Einnig eftir óformelga könnun meðal verslunareigenda og barnafólks kom í 

ljós að eftirspurn eftir barnafatnaði á lágu verði er töluvert meiri en hefur verið undanfarin ár. 

Má merkja á samtölum við verslunareigendur að það efnahagsástand sem ríkir í landinu í dag 

hefur mikil áhrif á þau innkaup og það innkaupaval sem verslunareigendur standa fyrir. 

Ef Smáralind er skoðuð sérstaklega, þá af 84 verslunum eru 11 verslanir sem selja barnaföt 

fyrir börn á aldrinum 0 – 6 ára. Af þessum verslunum eru eingöngu 3 verslanir sem sérhæfa 

sig í barnafötum og bjóða þar af leiðandi eingöngu uppá barnaföt.  Allar hinar verslanirnar 8 

selja einnig annan fatnað, muni eða vörur.
24

 Metið er svo að möguleikar séu á því að opna 

sérhæfða barnafataverslun í Smáralind.  Af þessum 3 verslunum væri eingöngu 1 verslun að 

selja föt á sama verðbili og Englakroppar leggur upp með að gera. 

Gerð var verðkönnun í þeim þremur verslunum sem 

talið er að Englakroppar séu í samkeppni við, s.s. 

barnafataverslun sem selur eingöngu barnaföt og 

fylgihluti þeim tengdum. 

Verðkönnunin var gerð með því að fara í 

eftirfarandi verslanir og fá verð annars vegar á 

ódýrustu gallabuxunum í versluninni og hins vegar 

á ódýrasta síðerma bolinn í versluninni. Útkomuna 

má sjá hér í töflunni til hliðar. Ódýrasta verslunin var verslunin Name it, en hún bíður uppá 

svipað verð og áætlað er að gera í versluninni Englakroppum.   

Með því að líta á það úrval sem nú er til staðar í verslunarmiðstöðinni Smáralind má áætla að 

möguleikar á markaði séu fyrir hendi, þegar skoðað er það úrval sem í boði er styður það við 

mat stofnanda Englakroppa að neytendur vilji sjá meira úrval og hafa meira val þegar kemur 

að því að versla barnaföt á góðu verði. 
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 http://hagstofan.is/Hagtolur/Mannfjoldi/Faeddir-og-danir 
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 www.smaralind.is/verslanir  

Mynd 17. Verðkönnun. 

Verslun Flík Verð 

Name it Gallabuxur 1990

Adams Gallabuxur 3990

Polarn O. Pyret Gallabuxur 6990

Name it Síðerma bolur 1990

Adams Síðerma bolur 2590

Polarn O. Pyret Síðerma bolur 3490

Verðkönnun 

http://www.smaralind.is/verslanir
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Samkeppnin getur verið hörð en aðrir áhrifavaldar geta einnig spilað stóran þátt í velgengi 

verslana hér á landi.  Þættir eins og gengi Íslensku krónunnar, efnahagsástand þjóðarinnar og 

atvinnuleysi spila einnig mikilvægan þátt í gengi verslana hér á landi.  Því minni peninga sem 

fólk hefur á milli handanna því minni verslun er. Samkvæmt gögnum frá Hagstofu Íslands 

hefur kaupmáttur launa lækkað um 4,5% á síðustu 12 mánuðum og launavísitalan lækkað um 

3,6%.
25

 Reikna má með að fjölskyldur í landinu haldi að sér höndum og leitist eftir að gera 

góð kaup í verslunum. Mikið hefur borið á heimaprjóni, verslun á notuðum barnafötum og 

mikið um að fólk reyni að nýta fötin betur, saumi og lagi til.  Þessir áhrifavaldar hafa klárlega 

mikil áhrif á sölu og velgengni verslana hér á landi og er mikilvægt að taka til greina þegar 

verið er að kanna samkeppni og aðra áhrifavalda. 

2.5.3 Markaðsstefna  

Markaðsstefna fyrirtækisins er að bjóða gæða barnafatnað á samkeppnishæfu verði. Helstu 

markmið fyrirtækisins verður að sinna þörfum neytenda þegar kemur að barnafötum, vera 

með gott vöruúrval bæði fyrir stráka og stelpur á aldrinum 0 – 6 ára og veita góða þjónustu.  

Markmiðið er að halda þessari stefnu með því að ráða gott starfsfólk og fylgjast vel með 

eftirspurn neytandans, hlusta á hvað hann hefur að segja og hverju hann leitast eftir. 

Vörustefna fyrirtækisins verður að bjóða uppá úrval fatnaðar, annarsvegar þegar kemur að 

hversdags fötum og hins vegar þegar kemur að fínni fötum til að nota um helgar og við fínni 

tilefni.  Með Carters verður hægt að bjóða uppá litríkan en hversdagslegan fatnað bæði fyrir 

stráka og stelpur, kjóla, buxur, boli og peysur sem eru endingargóð, þægileg og á góðu verði.  

Í merkinu Room Seven verður hægt að bjóða uppá litrík og falleg föt bæði fyrir stráka og 

stelpur við fínni tilefni. Boðið verður uppá flíkur eins og skyrtur og buxur, peysur og kjóla, 

pils og jakka.  Með því að sameina þessi tvö merki verður hægt að taka á öllum hliðum 

eftirspurnarinnar en það er einmitt partur af vörustefnu fyrirtækisins að eiga fatnað við öll 

tækifæri. 

Verðstefna fyrirtækisins er eins og áður segir að bjóða gæða barnafatnað á samkeppnishæfu 

verði, lagt verður upp með að geta boðið föt við öll tækifæri á viðráðanlegu verði.  Vísað var í 

hér að ofan í kafla 2.5.2 Samkeppni og aðrir áhrifavaldar, verðkönnun sem gerð var á milli 

þriggja verslana í Smáralind.  Samanborið við þær verslanir mun eigandi Englakroppa stefna 

að því að vera sem næst Name It í verði á vörum sínum. Kostnaðarverð seldra vara í 

fjárhagsáætlunum mun sýna nánar hvert áætlað söluverð vara verður ársfjórðungslega.  Það 
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mun þó ekki vera markmið verslunarinnar að bjóða uppá lægstu vöruna á markaði heldur að 

selja neytendum gæða vöru á samkeppnishæfu verði. 

Eins og greina má í rekstraráætlun má söluverð vörunnar finna með því að nota 

margföldunarstuðulinn 2,5.  Teknar verða inn vörur frá tveimur löndum, USA annars vegar 

þar sem þarf að borga 15% toll og frá Svíþjóð hins vegar þar sem enginn tollur er á vörum 

fluttar til landsins.  

Hér má sjá dæmi um útreikning á verðlagningu vörunnar:
26

 

 

 

 

 

 

 

 

Fylgjast þarf einnig vel með verðlagi út í hinum stóra heimi þegar kemur að því að verðleggja 

vörur hér á landi, neytendur eru mjög meðvitaðir um það hvað sambærileg vara kostar 

annarsstaðar.  Auðvelt er að versla vörur erlendis frá og þá sér í lagi fyrir þá sem vel eru að 

sér í netverslunum eða eiga ættingja og vini erlendis. 

Kynningar og auglýsingar fyrir verslunina munu hefjast að minnsta kosti mánuði fyrir 

áætlaðan opnunardag verslunar til þess að reyna að vekja upp svolítinn spenning, áhuga og 

forvitni hjá neytendum.  Netið verður nýtt að miklu leyti, útbúin verður heimasíða, 

aðdáendasíða á Facebook  og netklúbbur stofnaður fyrir þá sem vilja fá upplýsingar, tilboð og 

annan fróðleik sendan til sín í gegnum netið.   

Heimasíðan www.englakroppar.is  

Á heimasíðu verslunarinnar munu viðskiptavinir getað fengið allar nánari upplýsingar, 

opnunartíma, símanúmer, netfang og tengiliði.  Á heimasíðunni munu viðskiptavinir einnig 

geta skráð sig í netklúbbinn en markmiðið með honum er að ná upp góðum 

viðskiptamannahóp sem hefur áhuga á því að nýta sér tilboð og upplýsingar sem sendar verða 

til þeirra sem skrá sig í netklúbbinn.  Heimasíðan mun einnig vera staður þar sem tilkynntar 
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Mynd 18. Dæmi um verðlagningu vöru. 

Sölugengi dollara 129 Sölugengi 18

Vara keypt á 5 Vara keypt 50

Buxur keyptar í smásölu Vara keypt í smásölu 

645                 900                 

Tollar og gjöld 25% Tollar og gjöld 10%

806                 990                 

Reiknað söluverð 2,5 Reiknað söluverð 2,5

              2.016      kr. 2.475            kr.

Vara frá USA Vara frá Svíðþjóð 

http://www.englakroppar.is/
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verða útsölur eða aðrar uppákomur í versluninni.  Sagt verður frá nýjum vörum og settar inn 

skemmtilegar myndir fyrir viðskiptavini að skoða.  

Facebook  

Facebook er netheimur sem hefur verið að koma gríðarlega sterkur inn hér á landi upp á 

síðkastið og halda margir markaðsmenn því fram að Facebook sé ein áhrifamesta leiðin til 

þess að ná til neytenda í dag.  Englakroppar mun vissulega taka þátt í þessari baráttu og vera 

með virka aðdáendasíðu á Facebook.  Þar munu vera settar inn nokkuð svipaðar upplýsingar 

og verður að finna á heimasíðu verslunarinnar en þar verða einnig sett inn svokölluð „skyndi 

tilboð“ þar sem aðdáendum síðunnar verður boðið að koma og nýta sér einstök tilboð sem 

eingöngu eru í boði í stuttan tíma í senn.  T.d. allir Facebook vinir fá 50% afslátt af öllum 

sokkabuxum í versluninni frá kl: 14:30 – 15:00 í dag.  Á Facebook verður einnig hægt að 

bjóða aðdáendum á viðburði, t.d. á forútsölur eða á sérstaka opnun sem eingöngu er send til 

aðdáenda síðunnar.  Svona mætti lengi telja áfram en möguleikar Facebook eru hreint 

óteljandi.  Allt verður þetta gert til þess að fá viðskiptavinina inn í verslunina og til þess að fá 

þá til að kynna sér vöru okkar og þjónustu. 

Aðrar auglýsingar  

Aðrar auglýsingar svo sem dagblöð, útvarpsauglýsingar og jafnvel sjónvarp verður nýtt til 

þess að koma versluninni og vörum hennar á framfæri til neytenda. 

Unnið verður náið með auglýsingastofunni EnnEmm en þau munu hanna logo og útlit þess 

efnis sem verslunin mun nota í kynningar og auglýsingar.  

Þar sem verslunin verður partur af Smáralind mun hún einnig taka virkan þátt í þeirri 

starfsemi sem fer þar fram, auglýsingar, bannerar og tilboðsbæklingar mun vera unnið með 

markaðsdeild Smáralindar þegar við á.   
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2.5.4 Söluáætlun  

Vörukaup eru áætluð uppá  6,0 milljón króna ársfjórðungslega, greiddur er 15% tollur af 

helmingi þeirra upphæðar eða 3,0 milljónum þar sem hluti vörunnar eru fluttar inn frá USA.  

Gert er ráð fyrir 600 þúsund krónum í flutningsgjöld ársfjórðungslega eða 10% af heildar 

upphæð vörukaupa. 

Söluáætlunin gerir ráð fyrir að selja 50% af vörunni á fullu verði en um 50% hennar með 50% 

afslætti, þannig næst álagning uppá 87,5%. Í lok árs 2010 voru vörukaup 8,0 milljónir en það 

voru keyptar birgðir sem nýttar voru fyrir opnun verslunarinnar.  Þetta var gert til þess að 

nægjanlegar birgðir væru til, hægt væri að fylla allar hillur verslunarinnar og eiga eitthvað til 

á lager á fyrsta sölutímabili.  

Öryggisbirgðir á lager eru áætlaðar 3,0 milljónir og voru því vörukaup fyrsta ársfjórðungs 

2011 einungis 1,0 milljón. 

Gert er ráð fyrir 20% söluaukningu á milli ára. 

 

Hér fyrir ofan er nánari útlistun á útreikningum söluáætlunarinnar, en þar má sjá áætlaða 

söluupphæð hvers árs fyrir sig. 

Hér að ofan má sjá þær tölur sem notaðar voru til að styðjast við í útreikningum í töflu 1.  

 

 

 

 

Tafla 1. Útreikningar söluáætlunar. 

BREYTILEGUR KOSTNAÐUR

Vörukaup/Tollar/Flutningsgj.

Vörukaup 1.000    6.000    6.000    6.000    7.200    7.200    7.200    7.200    8.640      8.640      8.640      8.640      

Tollar 150       450       450       450       540       540       540       540       648         648         648         648         

Flutningsgjöld 100       600       600       600       720       720       720       720       864         864         864         864         

Pokar 75        75        75        75        90        90        90        90        108         108         108         108         

Auglýsingar 2.000    1.000    1.000    1.000    1.200    1.200    1.200    1.200    1.320      1.320      1.320      1.320      

Annar kostn 60        60        60        60        66        66        66        66        72          72          72          72          

Samtals 3.385  8.185  8.185  8.185  9.816  9.816  9.816  9.816  11.652  11.652  11.652  11.652  

Tafla 2. Útreikningar á breytilegum kostnaði. 

Vörukaup Tollar Flutningur Innkaupsverð Álagning Sala án afsláttar Sala með 50% afslættiSöluupphæð Meðalálagning 

Ár 1 19.000.000    1.425.000  1.900.000  22.325.000  55.812.500    27.906.250    13.953.125             41.859.375  87,5%

Ár 2 28.800.000    2.160.000  2.880.000  33.840.000  84.600.000    42.300.000    21.150.000             63.450.000  87,5%

Ár 3 34.560.000    2.592.000  3.456.000  40.608.000  101.520.000  50.760.000    25.380.000             76.140.000  87,5%
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2.6 Rekstrar og fjárhagsáætlun  

2.6.1 Núllpunktsgreining  

Eins og sjá má í rekstraráætlun félagsins í viðauka 2 eru áætlaðar rekstrartekjur fyrirtækisins 

tæpar 53,0 milljónir króna fyrsta árið. Á ári tvö eru þessar tekjur áætlaðar um 63,0 milljónir 

og ár þrjú rúmar 76,0 milljónir. Breytilegur kostnaður fer hækkandi með árunum en á fyrsta 

ári félagsins er breytilegur kostnaður áætlaður alls rétt tæpar 27,0 milljónir 

Núllpunktgreiningin segir hversu miklar tekjur verða að nást á mánuði til þess að mæta 

kostnaði.  Eins og sjá má hér á línuritinu fyrir neðan er fasti kostnaðurinn 1.663.000 á mánuði, 

meðal breytilegur kostnaður 2.328.333 á mánuði. Að því loknu má reikna að núllpunktur 

verkefnisins sé 4.065.214. 

 

 

 

 

Hér í töflunni að ofan sjáum við heildar söluverðmæti, breytilegan og fastan kostnað í 

milljónum. Þessar forsendur eru grunnurinn núllpunktsgreiningunni.   

 

 

 

 

Áætlaður breytilegur kostnaður af sölu er 59,13% eins og sjá má á töflunni hér að ofan og 

meðalfastur kostnaður á 

mánuði er 1.661.333 kr. 

 

Hér sjáum við svo hvar 

breytilegur kostnaður og 

sölutekjur skerast í 4.065.214. 
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Mynd 19.  Forsendur núllpunktsgreiningar. 

Mynd 20. Forsendur núllpunkstgreiningar. 

Mynd 21. Núllpunktsgreining 

Ár 1 Ár 2 Ár 3 Samtals:

Söluverðmæti 52.876  63.452   76.140  192.468  

Breytilegur kostnaður 27.940  39.264   46.608  113.812  

Fastur kostnaður 19.936  19.936   19.936  59.808    

Núllpunktur tekna á mánuði 4.065.214  

Forsendur:

Áætlaður breytilegur kostnaður 59,13%

Meðalfastur kostnaður á mánuði 1.661.333 kr.    
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2.6.2 Stofnkostnaðaráætlun 

 

Mynd 22. Stofnkostnaðaráætlun. 

Hér að ofan má sjá yfirlit um þá þætti sem koma til í stofnkostnaðaráætluninni.   

1. Skráning ehf, gert ráð fyrir skráningu í Hlutafélagaskrá, útgáfu kennitölu og 

leyfisbréfa, slíkur kostnaður er 135 þúsund krónur. 

2. Ferðakostnaður, ferð til Bandaríkjanna og Svíþjóðar til að ganga frá samningum við 

birgja.  Gert er ráð fyrir a.m.k tveimur ferðum. 

3. Lögfræðikostnaður, vegna samningagerðar. 

4. Annar kostnaður, s.s. símanúmer, fax, netið. 

5. Hugbúnaður, keypt Navasion kerfi með launa, tolla og bókhalds eiginleikum til þess 

að hald utanum bókhald félagsins. 

6. Tölvur, keyptar tölvur og símtæki í verslun.  Gert er ráð fyrir að kaupa eina fartölvu 

fyrir verslunina til þess að sinna markaðsmálum á netinu, heimasíðu og Facebook.  

Einnig er mikilvægt að tölvupóstar og netklúbbur sé aðgengilegt fyrir starfsmenn 

verslunarinnar. 

7. Sjóðsvél, kassakefi í búð. 

8. Innréttingar, í búð, skrifstofu, lager og kaffiaðstöðu.  Frjálst val var með útlit og 

uppsetningu innréttinga í verslunina.  Því var ákveðið að fá til liðs við félagið verktaka 

sem tekur að sér að fullgera verslunina fyrir 10 milljónir, efni og vinna. 

 

 

 

 

Stofnkostnaður Fjármögnun 

1. Skráning ehf 135.000          Langtímalán 11.605.000     

2. Ferðakostnaður 500.000          

3. Lögfræðikostnaður 200.000          

4. Annar kostnaður 20.000           

5. Hugbúnaður 200.000          

6. Tölvur 400.000          

7. Sjóðsvél 150.000          

8. Innréttingar 10.000.000     

Samtals: 11.605.000  11.605.000  
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2.6.3 Rekstraráætlun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tafla 3. Rekstraráætlun 

Í rekstraráætluninni hér að ofan má sjá liði númeraða frá 1 – 8, skýringar eru eftirfarandi: 

1. Ekki er gert ráð fyrir verðbólgu og allar tölur eru gefnar upp án VSK. 

2. Salan er tekin úr söluáætlun. 

3. Meðalálagning er 87,5%. 

4. Tvö full stöðugildi ásamt tveimur helgarstrafsmönnum. Launatengd gjöld eru 20% af 

launum.  

5. Nánari upplýsingar um rekstrarkostnað má sjá í viðauka 2. 

6. Innréttingar, tæki og tölvur afskrifast um 10% á ári.  

7. Vextir af langtímaláni eru 9,25% og reiknað er með 5% meðal verðbólgu. 

8. Tekjuskattur er 18%. 

REKSTRARÁÆTLUN

Skýr 2011 2012 2013

REKSTRARTEKJUR: 1

Sala............................................. 2 52.876.000    63.452.000    76.140.000       

52.876.000    63.452.000    76.140.000       

REKSTRARGJÖLD:

Breytilegur kostnaður:

Kostnaðarverð seldra vara........... 3 22.400.000    33.840.000    40.608.000       

Auglýsingar................................ 5.000.000      4.800.000      5.280.000        

Annar breytilegur kostn............. 540.000        624.000        720.000           

Fastur Kostnaður

Laun og launatengd gjöld............ 4 11.232.000    11.232.000    11.232.000       

Rekstrarkostnaður....................... 5 8.724.000      8.844.000      8.964.000        

Afskriftir..................................... 6 1.000.000      1.000.000      1.000.000        

48.896.000    60.340.000    67.804.000       

Rekstrarafkoma án fjármagnsliða 3.980.000      3.112.000      8.336.000        

FJÁRMUNATEKJUR OG (FJÁRMAGNSGJÖLD)

Vaxtatekjur................................. 92.000          89.000          112.000,00       

Vaxtagjöld.................................. 7 1.871.000 -     1.443.000 -     1.015.000,00 -   

1.779.000 -     1.354.000 -     903.000,00 -      

Rekstrarafkoma fyrir skatta......... 2.201.000      1.758.000      7.433.000        

Tekjuskattur............................... 8 396.180 -       316.440 -       1.337.940 -       

REKSTRARNIÐURSTAÐA...... 1.804.820      1.441.560      6.095.060        



 

40 

 

2.6.4 Áætlaður efnahagur  

 

Tafla 4. Áætlaður efnahagur. 

Skýringar eru eftirfarandi: 

1. Birgðir eru skráðar á kostnaðarverði. 

2. Upphæð láns eru 15.000.000 til fimm ára og ber það 9,25% vexti. 

EFNAHAGSREIKNINGUR

Skýr 2011 2012 2013

FASTAFJÁRMUNIR

Hugbúnaður 180.000       160.000        140.000       

Tölvur 225.000       200.000        175.000       

Sjóðsvél 135.000       120.000        105.000       

Innréttingar 8.460.000    7.520.000      6.580.000    

Fastafjármunir 9.000.000    8.000.000      7.000.000    

VELTUFJÁRMUNIR

Handbært fé 7.201.000    6.959.000      12.392.000  

Birgðir 1 3.000.000    3.000.000      3.000.000    

10.201.000  9.959.000      15.392.000  

EIGNIR SAMTALS 19.201.000  17.959.000    22.392.000  

SKULDIR OG EIGIÐ FÉ

EIGIÐ FÉ:
Hlutafé 5.000.000    5.000.000      5.000.000    

Óráðstafað eigið fé 1.805.000    3.246.000      9.341.000    

6.805.000    8.246.000      14.341.000  

LANGTÍMASKULDIR
Langtímalán 2 12.000.000  9.000.000      6.000.000    

Næsta árs afborgun 3.000.000 -   3.000.000 -     3.000.000 -   

9.000.000    6.000.000      3.000.000    

SKAMMTÍMASKULDIR
Næsta árs afb. langtíma skulda 3.000.000    3.000.000      3.000.000    

Reiknaðir skattar 396.000       713.000        2.051.000    

3.396.000    3.713.000      5.051.000    

Skuldir samtals: 12.396.000  9.713.000      8.051.000    

SKULDIR OG EIGIÐ FÉ SAMT: 19.201.000  17.959.000    22.392.000  
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2.6.5 Sjóðstreymisáætlun  

 

Tafla 5. Sjóðstreymi. 

 

Í viðauka 2 má finna áætlað sjóðsteymi skipt upp í ársfjórðunga fyrir sama tímabil. 

  

SJÓÐSSTREYMI

Skýr 2011 2012 2013

HANDBÆRT FÉ FRÁ REKSTRI

Hagnaður skv. Rekstrarreikningi 1.805.000       1.442.000    6.095.000    

Rekstrarliðir sem hafa ekki áhrif

á fjárstreymi:

     Afskriftir................................. 1.000.000       1.000.000    1.000.000    

Veltufé frá rekstri 2.805.000       2.442.000    7.095.000    

Breyting á rekstrartengdum skuldum

Skammtímakröfur 855.000         

Birgðir 5.000.000       0 0

Skammtímaskuldir 396.000         316.000       1.338.000    

6.251.000       316.000       1.338.000    

Handbært fé frá rekstri 9.056.000       2.758.000    8.433.000    

FJÁRFESTINGARHREYFINGAR

Fjárfestingarhreyfingar 0 0 0

FJÁRMÖGNUNARHREYFINGAR
Ný langtímalán

Afborgun af langtímalánum 3.000.000 -      3.000.000 -   3.000.000 -   

Greiddur Arður til hluthafa

Innborgað nýtt hlutafé

Fjármögnunarhreyfingar 3.000.000 -      3.000.000 -   3.000.000 -   

Hækkun/lækkun á handb fé 6.056.000       242.000 -      5.433.000    

Handb. Fé (fjárþörf) í byrjun 1.145.000       7.201.000    6.959.000    

Handb. Fé (fjárþörf) í árslok 7.201.000       6.959.000    12.392.000  
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2.7 Fjármögnun  

Eftir fund við fyrirtækjaráðgjafa Arion banka þar sem viðskiptaáætlun var sýnd og rædd 

fékkst vilyrði fyrir 15,0 milljón króna láni. Lánið er óverðtryggt skuldabréf (án veða) með 

9,25% vöxtum til 5 ára. Gert er ráð fyrir 5% verðbólgu á meðan á lánstíma stendur.   

Áætlað er að það nægi til þess að hefja rekstur verslunarinnar og standa undir útgjöldum sem 

þarf þar til tekjustreymið er orðið nægjanlegt.  Einnig verður félagið fjármagnað með 5,0 

milljónkróna hlutafé.  Nánar má skoða fjármögnun félagsins í rekstraráætlun, viðauki 2. 

2.8 Áhættu og næmnisgreining  

Verkefnum sem þessum fylgir ávalt einhver áhætta og er mikilvægt að gera sér grein fyrir 

helstu þáttum hennar.  Hér fyrir 

neðan má sjá línurit af 

tekjustreymi til félagsins.  Ef 

tekjurnar dragast saman um 5% 

má sjá að uppsafnaður hagnaður 

verður rétt um 1,0 milljón og 

handbært fé verður rétt tæpar 

3,0 milljónir í lok þriðja árs. 

Einnig sést hér að ef tekjurnar 

dragast meira saman en nemur 5% mun fjárþörf myndast hjá félaginu. 

Ef litið er til þátta eins og vörukaupa má einnig sjá að ef þau hækka í verði um 15% mun 

uppsafnaður hagnaður verða rúm 1,0 milljón í mínus og fjárþörf mun myndast við rekstur 

félagsins. 

Með næmnigreiningu sem 

þessari má sjá hversu viðkvæmt 

félagið er fyrir breytingum í 

rekstri þess svo sem breytingum 

á tekjum og vörukaupum.  

Nánar upplýsingar má sjá 

næmnisgreininguna í viðauka 3. 
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Mynd 23. Tekjur. 

Vörukaup
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Mynd 24. Vörukaup. 
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2.8.1 SVÓT greining  

Til þess að gera grein fyrir helstu styrkleikum verkefnisins hefur verið ákveðið að gera 

svokallaða SVÓT greiningu á þeirri hugmynd og því verkefni sem verið er að vinna með.  

SVÓT greiningin skiptist í 4 greiningar sem farið verður í lið fyrir lið með teknu tilliti til 

félagsins. 

S – Styrkur  

Styrkur félagsins mun fyrst og fremst vera þau vörumerki sem það hefur frammá að færa, sú 

þjónusta sem verslunin mun veita viðskiptavinum sínum og það vöruúrval sem boðið verður 

uppá.  Verkefnið hefur umtalsverða yfirburði á markaði þegar kemur að þjónustustigi 

verslunar, lagt verður mikið uppúr að veita framúrskarandi þjónustu og getað boðið börnunum 

uppá hlýlegt og þægilegt umhverfi þegar þau koma með foreldrum sínum í verslunina.  

Leikhornið mun einnig vera okkar mesti styrkleikur þar sem aðrar barnafataverslanir hafa 

ekki boðið uppá þessa þjónustu hingað til.  Verð og vöruúrval er talið vera einn af helstu 

styrkleikum, ekki verður keppst við það að vera lægst á markaði þegar kemur að verðum 

heldur mun vera stefnt að því að selja gæða vöru á samkeppnishæfu verði hérlendis.   

V – Veikleikar 

Helsti veikleiki verslunarinnar er einnig hennar  styrkur, en það er að koma með nýja vörur 

inná núverandi markað.  Það er ávallt erfitt og krefjandi verkefni að koma nýr inná núverandi 

markað, skapa sér nafn, þekkingu, ná til viðskiptavina og byggja upp traust. 

Ó – Ógnanir  

Ógnanir á markaði eru vissulega þær verslanir sem nú þegar eru til staðar, áherslubreytingar 

þeirra sem nú þegar hafa byggt upp vissan viðskiptamanna hóp og svo að sjálfsöðu nýir aðilar 

á markaði.  Ógnanir eru einnig þættir eins og efnahagsástand þjóðarinnar, eftir að hafa gengið 

í gegnum miklar hræringar í efnahagsheiminum, atvinnuleysi og sundurroð virðist eins og 

verið sé að púsla brotunum saman.  Þó ríkir enn mikið atvinnuleysi miðað við það sem þekkst 

hefur á landinu undanfarin 10 – 15 ár og er það ákveðin óvissa og ógnun.  Því minni peninga 

sem neytendur hafa á milli handanna því minni verslun er í landinu. 

T – Tækifæri 

Tækifæri skapast einnig í erfiðu ástandi.  Að koma inn með nýja verslun á tímum sem þessum 

er einnig ákveðið tækifæri.  Neytandinn vill sjá eitthvað nýtt, hann vill sjá hreyfingu og birtu á 

markaði.  Með því að koma inn með nýja verslun á þessum tíma er einnig verið að koma inn 
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með smá traust og uppbyggingu það á án efa eftir að nýtast versluninni vel.  Margar 

barnafataverslanir hafa lokað undanfarið ár og má segja að einungis nokkrar standi eftir, það 

er vissulega einnig tækifæri fyrir verslunina. 

 

Mynd 25. SVÓT Greining. 

2.9 Framkvæmdaáætlun  

Framkvæmdaáætlunin er hér skilgreind í töflu, hún er sett upp í tímaröð mánuð fyrir mánuð. 

 

       Mynd 26. Framkvæmdaáætlun. 

Yfirlit yfir verkþætti: 

1. Viðskiptaáætlun undirbúin, skipulagning sett upp og verkefni tímasett. 

2. Viðskiptaáætlunin er unnin, sett upp. 

3. Markaðskönnun er gerð og send á markhópinn, þessi markaðskönnun er gerð til þess 

að hægt sé að styðjast við hana við vinnslu viðskiptaáætlunarinnar. 

4. Rétt húsnæði fundið fyrir verslunina, leiguverð kannað. 

Styrkleiki
- Nýtt vörumerki
- Góð þjónusta

- Gott verð

Tækifæri
- Ný verslun 

- Lokun annarra 
verslana

Ógnanir
- Núverandi verslanir
- Nýjir aðilar á markað

- Efnahagskreppa

Veikleiki
- Ný vara á núverandi 

markað
- Nýjir viðskiptavinir 

2011
Maí Júní Júlí Ágúst September O któber Nóvember Desember Janúar 

5. Markaðsáætlun unnin 

6. Vörulínur fundnar/samningar við birgja

7. Rekstraráætlun unnin 

8. Fjármögnun fundin 

9. Pantanir 

10. Innréttingar fundnar og settar upp 

11. Starfsfólk ráðið 

13. Verslunin sett  upp 

14. Verslun opnuð 

2010

2. Viðskiptaáætlun unnin 

Verkþættir

1. Undirbúningur viðskiptaáætlunar 

3. Markaðskönnun unnin 

4. Húsnæði fundið 

12. Heimasíð unnin 
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5. Markaðsáætlunin er unnin til þess að hjálpa til við vinnslu á viðskiptaáætlun.  Logo 

verslunar er búið til og efni tengt því unnið af auglýsingastofu. 

6. Vörumerki eru fundin fyrir verslunina og samningar eru gerðir við birgja um 

innflutning þeirra til landsins. 

7. Rekstraráætlunin er unnið, á þessum tímapunkt ættu allar tölur að vera orðnar nokkuð 

skýrar.  

8. Fjármögnun er skoðuð.  Nú ætti að vera ljóst hversu mikið fjármagn þarf í verkefnið 

til þess að koma því af stað. 

9. Gengið er frá pöntunum við birgja svo hægt sé að taka á móti vörum fyrir opnun 

verslunar. 

10. Innréttingar eru fundnar og settar upp í verslunarrými, skrifstofa, kaffistofa, 

salernisaðstaða og lagerrými einnig undirbúið. 

11. Rétta starfsfólkið er fundið og ráðið. 

12. Heimasíðan er sett upp og annað markaðsefni unnið samhliða. 

13. Vörur koma í hús og verslunin er sett upp. 

14. Verslunin er opnuð. 

2.10 Helstu annmarka 

Þó svo að vinna við áætlunargerðina hafi gengið ágætlega má telja til nokkra annmarka sem 

finna má í skýrslunni.  

Þar má helst tilgreina upplýsingar sem fengust hjá Tollstjóraembættinu.  Lögð var áhersla á að 

kanna markað fyrir baranaföt í stærðinni 56 – 128, börn á aldrinum 0 – 6 ára.  Í þeim gögnum 

sem fengust varðandi innflutning barnafata til landsins, tilgreind í kafla 2.4 Markaðsgreining, 

er að finna tölur fyrir innfluttan barnafatnað fyrir börn á aldrinum 0 – 16 ára.  Ekki var kostur 

á að fá þessar tölur sundurliðaðar. 

Markaðskönnun sem send var út vegna gerð áætlunarinnar var, eins og skýrt er tekið fram í 

áætlunin eingöngu notuð til að styðjast við í þeim köflum sem við á. Í viðskiptaáætlun sem 

þessari hefði mátt gera ívið veigameiri markaðskönnun sem senda hefði mátt á stærra úrtak.  

Slík könnun hefði gefið betri mynd og skilgreiningu af markhópnum. 
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2.11 Niðurstöður  

Niðurstaða viðskiptaáætlunarinnar sýndi að í rekstri sem þessum er að mörgu að huga og 

jafnvel lítið megi útaf bera til þess að skila ekki arðbæri niðurstöðu. Varan mun vissulega vera 

sérstök að því leyti að hún hefur ekki fengist á Íslandi áður og þjónustan mun vera öðruvísi en 

almennt er boðið uppá í dag. Glæsilegt leikhorn og lifandi fatnaður á samkeppnishæfu verði 

mun vera það sem gerir verslunina Englakroppa frábrugðna öðrum verslunum á 

höfuðborgarsvæðinu.   

Markaðskönnun var unnin samhliða áætluninni sem sýndi að um 53% þeirra sem svöruðu 

völdu Smáralind ákjósanlegustu staðsetninguna, hér skal taka fram að einungis 119 svöruðu 

könnuninni og var hún aðeins notuð til þess að styðjast við. 

Markhópurinn eru börn á aldrinum 0 – 6 ára og sýndu tölur Hagstofunnar að um 4.720 börn 

fæðast á ári hverju, ef tekið er meðaltal síðastliðinna 20 ára. Þegar markaðshlutdeild 

verslunarinnar var skoðuð voru fengnar tölur frá Tollstjóraembættinu þar sem greint var frá 

því að meðal heildarinnflutningur barnafatnaðar til landsins árið 2007 – 2009 var 

1.805.847.208 krónur. Þó þessar tölur taki mið af innfluttum barnavörum fyrir börn á 

aldrinum 0 – 16 ára reiknaðist svo að verslunin Englakroppar gætu náð markaðshlutdeild uppá 

rúmlega 1%, sé tekið mið af áætluðum innflutningi verslunarinnar.   

Fjárhagsáætlun félagsins sýnir að það er engin fjárþörf í verkefninu fyrstu 3 árin, en fyrsta 

árið mun félagið skila rúmlega 1,8 milljónum í hagnað. Á öðru rekstrarári má sjá að 

rekstrarniðurstaða sýnir rúmar 1,4 milljónir í hagnað í árs lok og rúmum 6,0 milljónum í 

árslok þriðja rekstrarárs.  

Engin fjárþörf er í verkefninu fyrstu árin sem lofar góðu en þó má lítið út af bera til þess að 

rekstrarniðurstaða fyrstu þriggja áranna breytist og hugsanleg fjárþörf myndist. Líkt og kom 

fram í næmnisgreiningunni má sjá að tekjur félagsins mega einungis dragast saman um rétt 

rúm 5% til þess að kalla fram fjárþörf.  Einnig var horft til þátta eins og vörukaupa en þá mátti 

einnig sjá að 15% hækkun á vörum til innkaupa mun hafa slæm árhrif á félagið og fjárþörf fer 

að myndast.  Það má þó ekki gleyma því að gengi Íslensku krónunnar er í sögulegu lágmarki 

um þessar mundir og mun styrking krónunnar hafa góð áhrif á vörukaup félagsins og styrkja 

stöðu þess.    

Eins og kemur fram í rekstraráætlun félagsins eru áætluð vörukaup uppá 6,0 milljónir 

ársfjórðungslega.  Greiddur er tollur af helmingi vörunnar og gert er ráð fyrir að 

flutningsgjöld nemi 10% af kaupverði vöru.  Þegar tekið er tillit til þess að ekki er hægt að 
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selja alla vöruna á fullu verði er áætlað að ná um 87,5% álagningu. Erfitt er að áætla um magn 

sölu þar sem ekki liggja nægjanlegar forsendur fyrir en gert er ráð fyrir 20% söluaukningu á 

milli ára. 

Skýrsluhöfundur telur áætlunina nokkuð raunhæfa og stefnir að því að hefja rekstur 

verslunarinnar fljótlega. Kanna þarf þá þætti sem teknir voru fram í annmarka skýrslunnar og 

greina markaðinn, markhópinn og eftirspurnina nánar. 
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Viðauki 1 

Markaðskönnun 

Könnun þessi er gerð vegna BS-ritgerðar við viðskiptadeild Háskólans á Bifröst.   

Takk kærlega fyrir að gefa þér tíma til að svara könnuninni en hún mun taka u.þ.b 3-4 

mínútur.   

Þér er ekki skylt að svara einstökum spurningum eða spurningalistanum í heild.  Farið verður 

með öll svör og gögn sem fyllsta trúnaðarmál. 

Vinsamlega merkið við einn svarmöguleika nema annað sé tekið fram. 

Með fyrirfram þökk 

Lovísa Anna Pálmadóttir  

1. Kyn  

a. Karl  

b. Kona  

2. Aldur  

a. 19 ára eða yngri 

b. 20 – 24 ára  

c. 25 – 29 ára  

d. 30 – 34 ára  

e. 35 – 39 ára  

f. 40 – 44 ára  

g. 45 – 49 ára  

h. 50 – 54 ára  

i. 55 ára eða eldri  

3. Hver er hjúskaparstaða þín  

a. Einhleyp/ur 

b. Í sambúð  

c. Gift/ur 

d. Ekkja/ekkill  

e. Fráskilin/n 

4. Átt þú barn eða ert þú með barn á þínu framfæri  á aldrinum 0 – 16 ára ? 

a. Nei  

b. Já, 1 -2 börn  

c. Já, 3 – 4 börn  

d. já, 5 eða fleiri börn 

5. Hversu oft verslar þú barnaföt (fyrir börn á aldrinum 0 – 16 ára) ? 

a. Oftar en 1 sinni í viku  

b. Vikulega 

c. Hálfsmánaðarlega 

d. Mánaðarlega  

e. 2 -3 mánaðar fresti   

f. 4 – 6 mánaðar fresti  

g. 7 – 9 mánaðar fresti  

h. 8 – 10 mánaðar fresti  
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i. 11 – 12 mánaðar fresti  

j. Einu sinni á ári eða sjaldnar  

 

6. Hversu mikið telur þú þig eyða í barnaföt á ári ? 

a. 0 – 50 þúsund  

b. 60 – 100 þúsund  

c. 110 – 150 þúsund  

d. 160 – 200 þúsund  

e. 210 – 250 þúsund  

f. 260 – 300 þúsund  

g. Meira en 300 þúsund á ári  

7. Hvert þessara atriða höfðar mest til þín þegar þú verslar barnaföt.  

a. Merki 

b. Gæði 

c. Notagildi 

d. Verð 

e. Útlit  

8. Skiptir staðsetning barnafataverslunar máli ? 

a. Já  

b. Nei  

9. Hver þessara valmöguleika um staðsetningu barnafataverslunar höfða mest til 

þín ? 

a. Smáralind  

b. Kringlan  

c. Laugavegur  

d. Annað  

10. Þegar þú verslar barnaföt hvar verslar þú oftast ? 

a. 3 Smárar 

b. Adams 

c. Baby Sam 

d. Englabörn  

e. Hagkaup  

f. Name It 

g. Next  

h. PolarnO.Pyret 

i. Zara 

j. Zink 

k. Annað  

11. Hversu ánægð ertu með úrval barnafataverslana í dag ? 

a. Alls ekki ánægð/ur 

b. Ánægð/ur 

c. Mjög ánægð/ur 
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12. Hvaða aldursbili finnst þér barnafataverslanir þurfa að sinna betur ? 

a. 0 – 4 ára  

b. 5 – 9 ára  

c. 10 – 14 ára  

d. 15 ára og eldri  
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Viðauki 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REKSTRARREIKNINGUR

Skýr.

TB 1

Ársfj 1

TB 2

Ársfj 2

TB 3

Ársfj 3

TB 4

Ársfj 4

TB 5

Ársfj 1

TB 6

Ársfj 2

TB 7

Ársfj 3

TB 8

Ársfj 4

TB 9

Ársfj 1

TB 10

Ársfj 2

TB 11

Ársfj 3

REKSTRARTEKJUR:

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

   Tekjur ............................................................... 1 13.219 13.219 13.219 13.219 15.863 15.863 15.863 15.863 19.035 19.035 19.035

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13.219 13.219 13.219 13.219 15.863 15.863 15.863 15.863 19.035 19.035 19.035

REKSTRARGJÖLD:

Breytilegur kostnaður:

   Innsleginn kostnaðarliður 1 ............................... 1.385 7.185 7.185 7.185 8.616 8.616 8.616 8.616 10.332 10.332 10.332

   Innsleginn kostnaðarliður 2 ............................... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fastur kostnaður:

   Laun og launatengd gjöld ................................. 2.808 2.808 2.808 2.808 2.808 2.808 2.808 2.808 2.808 2.808 2.808

   Húsnæðiskostnaður .......................................... 1.776 1.776 1.776 1.776 1.776 1.776 1.776 1.776 1.776 1.776 1.776

   Markaðsstarf ..................................................... 2.075 1.075 1.075 1.075 1.275 1.275 1.275 1.275 1.395 1.395 1.395

   Annar rekstrarkostnaður ................................... 330 330 330 330 360 360 360 360 390 390 390

   Afskriftir  ............................................................ 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

8.624 13.424 13.424 13.424 15.085 15.085 15.085 15.085 16.951 16.951 16.951

Rekstrarafkoma án fjármagnsliða ......................... 4.595 205)(        205)(        205)(        778 778 778 778 2.084 2.084 2.084

FJÁRMUNATEKJUR OG (FJÁRMAGNSGJÖLD):

   Vaxtatekjur  ....................................................... 4 33 29 26 23 22 22 22 22 26 30

   Vaxtagjöld ......................................................... 508)(        481)(        454)(        428)(        401)(        374)(        347)(        321)(        294)(        267)(        240)(        

504)(        448)(        425)(        402)(        378)(        352)(        325)(        299)(        272)(        241)(        210)(        

Rekstrarafkoma fyrir skatta ................................... 4.091 653)(        630)(        607)(        400 426 453 479 1.812 1.843 1.874

Tekjuskattur ......................................................... 736)(        118 113 109 72)(          77)(          82)(          86)(          326)(        332)(        337)(        

REKSTRARNIÐURSTAÐA ................................ 3.355 535)(        517)(        498)(        328 349 371 393 1.486 1.511 1.537
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EFNAHAGSREIKNINGUR

EIGNIR Skýr.

TB 0

Staða í 

upph.

TB 1

Ársfj 1

TB 2

Ársfj 2

TB 3

Ársfj 3

TB 4

Ársfj 4

TB 5

Ársfj 1

TB 6

Ársfj 2

TB 7

Ársfj 3

TB 8

Ársfj 4

TB 9

Ársfj 1

TB 10

Ársfj 2

TB 11

Ársfj 3

FASTAFJÁRMUNIR:

   Fasteignir .......................................................... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

   Áhöld og tæki .................................................... 10.000 9.750 9.500 9.250 9.000 8.750 8.500 8.250 8.000 7.750 7.500 7.250

   Bifreiðar ............................................................ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

   Annað ............................................................... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fastafjármunir 10.000 9.750 9.500 9.250 9.000 8.750 8.500 8.250 8.000 7.750 7.500 7.250

VELTUFJÁRMUNIR:

   Handbært fé ..................................................... 1.145 10.591 9.438 8.308 7.201 7.101 7.027 6.980 6.959 8.271 9.614 10.988

   Skammtímakröfur ............................................... 855 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

   Birgðir  .............................................................. 8.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

Veltufjármunir 10.000 13.591 12.438 11.308 10.201 10.101 10.027 9.980 9.959 11.271 12.614 13.988

EIGNIR SAMTALS 20.000 23.341 21.938 20.558 19.201 18.851 18.527 18.230 17.959 19.021 20.114 21.238

SKULDIR OG EIGIÐ FÉ Skýr.

EIGIÐ FÉ:

   Hlutafé .............................................................. 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

   Annað eigið fé, uppsafnaður hagnaður/(tap) .... 0 3.355 2.819 2.303 1.805 2.133 2.482 2.854 3.246 4.732 6.243 7.780

Eigið fé 5.000 8.355 7.819 7.303 6.805 7.133 7.482 7.854 8.246 9.732 11.243 12.780

LANGTÍMASKULDIR:

   Langtímalán ...................................................... 15.000 14.250 13.500 12.750 12.000 11.250 10.500 9.750 9.000 8.250 7.500 6.750

   Næsta árs afborgun  ......................................... 0 3.000)(     3.000)(     3.000)(     3.000)(     3.000)(     3.000)(     3.000)(     3.000)(     3.000)(     3.000)(     3.000)(     

15.000 11.250 10.500 9.750 9.000 8.250 7.500 6.750 6.000 5.250 4.500 3.750

SKAMMTÍMASKULDIR:

   Viðskiptaskuldir ................................................. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

   Ógreiddur kostnaður ......................................... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

   Næsta árs afborgun langtímaskulda  ................. 0 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

   Reiknuð fjárþörf ................................................ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

   Reiknaðir skattar  .............................................. 0 736 619 505 396 468 545 626 713 1.039 1.371 1.708

0 3.736 3.619 3.505 3.396 3.468 3.545 3.626 3.713 4.039 4.371 4.708

Skuldir samtals 15.000 14.986 14.119 13.255 12.396 11.718 11.045 10.376 9.713 9.289 8.871 8.458

SKULDIR OG EIGIÐ FÉ SAMTALS 20.000 23.341 21.938 20.558 19.201 18.851 18.527 18.230 17.959 19.021 20.114 21.238
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SJÓÐSTREYMI

Skýr.

TB 1

Ársfj 1

TB 2

Ársfj 2

TB 3

Ársfj 3

TB 4

Ársfj 4

TB 5

Ársfj 1

TB 6

Ársfj 2

TB 7

Ársfj 3

TB 8

Ársfj 4

TB 9

Ársfj 1

TB 10

Ársfj 2

TB 11

Ársfj 3

HANDBÆRT FÉ (TIL) FRÁ REKSTRI:

   Hagnaður (tap) samkvæmt rekstrarreikningi  .... 3.355 535)(        517)(        498)(        328 349 371 393 1.486 1.511 1.537

   Rekstrarliðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:

         Afskriftir  ...................................................... 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

Veltufé (til) frá rekstri 3.605 285)(        267)(        248)(        578 599 621 643 1.736 1.761 1.787

   Breyting á rekstrartengdum eignum og skuldum:

         Skammtímakröfur, lækkun (hækkun) ........... 855 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

         Birgðir, lækkun (hækkun) ........................... 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

         Skammtímaskuldir, (lækkun) hækkun .......... 736 118)(        113)(        109)(        72 77 82 86 326 332 337

Breyting á rekstrartengdum eignum og skuldum 6.591 118)(        113)(        109)(        72 77 82 86 326 332 337

Handbært fé (til) frá rekstri 10.196 403)(        380)(        357)(        650 676 703 729 2.062 2.093 2.124

FJÁRFESTINGARHREYFINGAR:

   Fasteignir .......................................................... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

   Áhöld og tæki .................................................... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

   Bifreiðar ............................................................ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

   Annað ............................................................... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fjárfestingarhreyfingar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FJÁRMÖGNUNARHREYFINGAR:

   Ný langtímalán .................................................. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

   Afborgun af langtímalánum ................................ 750)(        750)(        750)(        750)(        750)(        750)(        750)(        750)(        750)(        750)(        750)(        

   Greiddur arður til hluthafa ................................. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

   Innborgað nýtt hlutafé  ...................................... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fjármögnunarhreyfingar 750)(        750)(        750)(        750)(        750)(        750)(        750)(        750)(        750)(        750)(        750)(        

HÆKKUN (LÆKKUN) Á HANDBÆRU FÉ ....... 9.446 1.153)(     1.130)(     1.107)(     100)(        74)(          47)(          21)(          1.312 1.343 1.374

HANDBÆRT FÉ (FJÁRÞÖRF) Í  BYRJUN TB .. 1.145 10.591 9.438 8.308 7.201 7.101 7.027 6.980 6.959 8.271 9.614

HANDBÆRT FÉ (FJÁRÞÖRF) Í  ÁRSLOK TB .. 10.591 9.438 8.308 7.201 7.101 7.027 6.980 6.959 8.271 9.614 10.988
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KENNITÖLUR

Skýr.

TB 1

Ársfj 1

TB 2

Ársfj 2

TB 3

Ársfj 3

TB 4

Ársfj 4

TB 5

Ársfj 1

TB 6

Ársfj 2

TB 7

Ársfj 3

TB 8

Ársfj 4

TB 9

Ársfj 1

TB 10

Ársfj 2

TB 11

Ársfj 3

      Veltufjárhlutfall  ............................................... 3,64 3,44 3,23 3,00 2,91 2,83 2,75 2,68 2,79 2,89 2,97 

      Eiginfjárhlutfall  ............................................... 36% 36% 36% 35% 38% 40% 43% 46% 51% 56% 60%

      Veltuhraði fjármagns ......................................

      Arðsemi eigin fjár ...........................................

      Arðsemi heildarfjármagns ...............................

   SEM HLUTFALL AF REKSTRARTEKJUM:  

   Breytilegur kostnaður:

      Innsleginn kostnaðarliður 1 ............................ 10,5% 54,4% 54,4% 54,4% 54,3% 54,3% 54,3% 54,3% 54,3% 54,3% 54,3%

      Innsleginn kostnaðarliður 2 ............................ 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

   Fastur kostnaður:

      Laun og launatengd gjöld .............................. 21,2% 21,2% 21,2% 21,2% 17,7% 17,7% 17,7% 17,7% 14,8% 14,8% 14,8%

      Húsnæðiskostnaður ....................................... 13,4% 13,4% 13,4% 13,4% 11,2% 11,2% 11,2% 11,2% 9,3% 9,3% 9,3%

      Markaðsstarf .................................................. 15,7% 8,1% 8,1% 8,1% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 7,3% 7,3% 7,3%

      Annar rekstrarkostnaður ................................ 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,3% 2,3% 2,3% 2,3% 2,0% 2,0% 2,0%

      Afskriftir  ......................................................... 1,9% 1,9% 1,9% 1,9% 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 1,3% 1,3% 1,3%

   Rekstrarafkoma fyrir skatta ................................ 30,9% -4,9% -4,8% -4,6% 2,5% 2,7% 2,9% 3,0% 9,5% 9,7% 9,8%

   Rekstrarafkoma ................................................. 25,4% -4,1% -3,9% -3,8% 2,1% 2,2% 2,3% 2,5% 7,8% 7,9% 8,1%
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Viðauki 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niðurstöðu þættir Niðurstaða Breytingar þættir Br. stig Hlutfall

Uppsafnaður hagnaður 9.341 Tekjur 5% 100%

Handbært fé / Fjárþörf í lok árs 3 12.392 Vörukaup 15% 100%

Laun 15% 100%

Tekjur 0% 9 12

-20% -27 -26

-15% -18 -17

-10% -8 -7

-5% 1 3

0% 9 12

5% 17 22

10% 25 32

15% 33 42

20% 41 51

Vörukaup 0% 9 12

-60% 50 63

-45% 40 50

-30% 30 37

-15% 20 25

0% 9 12

15% -1 0

30% -14 -13

45% -26 -25

60% -38 -37

Forsendur næmigreiningar
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