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Samantekt 

www.24.is hugmyndin gengur út á þróun og opnun á vefsíðu með ókeypis smáauglýsingar 

fyrir notuð ökutæki með aðaláherslu á einkamarkað. Á sama vef verður fréttaveita fyrir 

ökutæki, nýjungar þeim tengdum og lífsstíl sem þeim fylgir. 

Skýrsluhöfundur byrjaði á því að skilgreina þörfina fyrir vöruna og komst að því að framboð á 

slíkum vefjum er lítið og þeir vanþróaðir. Þörfina skilgreinir skýrsluhöfundur hins vegar sem 

mjög mikla með mikla vaxtamöguleika. Næst var samkeppnisumhverfið skoðað, markaðs-

umhverfi og innkoma á markaði skilgreind, stefnumótun, stjórnun og skipulag hugmynda-

rinnar er síðan sett fram í skýrslunni. 

Niðurstaða skýrslunnar er sú að mikil tækifæri eru í innkomu með slíka vöru á markað á 

þessum tímapunkti. Innra umhverfi hagkerfisins og tæknilegir drifkraftar þess hentar sérstak-

lega vel í dag til markaðssetningar á vörunni til að efla einkamarkaði í það sem þekkist á 

þróuðum mörkuðum erlendis sem felast í mjög stórum skilvirkum einkamörkuðum drifna 

áfram á veraldarvefnum. 

www.24.is stefnir að því að ná í sína fyrstu viðskiptavini með góðum innri undirbúningi og 

markvissri auglýsingasmölun af vefjum samkeppnisaðila og byggja þannig upp frá fyrsta degi 

öflugan grunn sem eftirsókn verður í. 

Áætlanir gera ráð fyrir að jákvætt greiðsluflæði náist í upphafi þriðja starfsárs og verður 

hagnaðarvon að teljast ágæt m.v. óverulega fjárhagslega áhættu af verkefninu. 
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1 Inngangur 

Viðskiptaáætluninni er ætlað að rannsaka hvort smáauglýsingavefur fyrir ökutæki geti verið 

arðbær og áhugaverður kostur og hvort grundvöllur sé að stofna fyrirtæki um slíkan rekstur. 

Heiti verkefnisins er www.24.is en væntanlegur vefur er hugsaður sem sérhæfður, ókeypis 

smáauglýsingavefur fyrir notuð ökutæki og fylgihluti að erlendri fyrirmynd ásamt því að vera 

fréttaveita um farartæki. Helst er horft til fyrirmynda í þýskum vefjum, sem hafa skapað sér 

traustan sess meðal notenda, bæði fagaðila og á einkamarkaði. Tekjuöflun getur verið 

margvísleg en fyrst um sinn fer hún að mestu fram með sölu vefauglýsinga. 

Markmið með viðskiptaáætluninni er að rannsaka hvort fyrirtæki um slíka vefsíðu geti verið 

arðbært, hvort og hvenær reikna megi með hagnaði og arði af fyrirtækinu, hversu mikið 

fjármagn þurfi í upphafi og hverjir samkeppnisaðilar séu og er henni ætlað að svara 

spurningunni: 

„Er ákjósanlegur og arðbær kostur að opna auglýsinga- og fréttaveitu fyrir farartæki á 

vefnum?“ 

Skýrsluhöfundur mun leitast við að nýta þau vinnubrögð og aðferðir við rannsóknir og 

úrvinnslu úr þeim, sem kenndar hafa verið í náminu. 

1.1 Markmið viðskiptaáætlunar 

Markmið skýrslunnar er að hún verði fræðandi, áreiðanleg og fullnægi kröfum Háskólans á 

Bifröst og nýtist lesendum hennar sem best. 

Skýrsluhöfundi þykir mikilvægi viðskiptaáætlunarinnar einnig persónulega mikilvægt því á 

grundvelli hennar tekur hann afstöðu til þess hvort farið verði í verkefnið. 

Til annmarka skýrslunnar telur höfundur þau rannsóknargögn sem stuðst er við að hluta, eiga 

við um þýska markaðinn. Slík gögn liggja ekki fyrir um þann íslenska nema í mjög 

takmörkuðum mæli. Skýrsluhöfundur bjó um sex ára skeið í Þýskalandi og starfaði við 

ökutækjaleit og sölu á upphafsárum markaðstorga fyrir farartæki á vefnum og telur höfundur 

að þó bílaiðnaður sé veigamikil iðngrein í Þýskalandi, þá megi vel styðjast við þau gögn sem 

fram koma í skýrslunni með raunhæfum hætti þar sem hugsun og skilningur um mikilvægi 

Netsins sem sölu- og upplýsingamiðils er um margt líkur milli landanna að mati höfundar. 

Skýrsluhöfundur setur gögnin einnig fram sem ábendingu um hvað markaður með notaða bíla 

á Íslandi sé í raun vanþróaður en setur gögnin fram til að rökstyðja þá sannfæringu að 

markaðurinn muni leita í átt að háþróuðum markaði er kemur að sölu notaðra ökutækja, sem 

sá þýski er, en www.24.is ætlar sér að gegna veigamiklu hlutverki í þeirri þróun. 
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1.2 Aðferðafræði 

Aðferðafræðin sem notuð var við vinnslu skýrslunnar frá því að rannsóknarefnið var 

skilgreint og þar til niðurstöður hennar voru settar fram, er byggð á fimm þrepa líkani Kotlers, 

sjá mynd 1.1 hér fyrir neðan. 

 

 

Mynd 1.1 - Rannsóknarferlið
1
 

 

Í upphafi var rannsóknarefnið afmarkað og skilgreint. Því næst gerði skýrsluhöfundur 

rannsóknaráætlun sem inniheldur markmið og tilgang skýrslunnar ásamt uppbyggingu hennar. 

Upplýsingum var safnað úr rituðum heimildum, með viðtölum við aðila í starfsgreininni og 

sökum eðli viðfangsefnisins var mikið stuðst við veraldarvefinn í upplýsingaöflun. 

Þær rannsóknarleiðir sem skýrsluhöfundur valdi voru könnun á frumheimildum og afleiddum 

heimildum. Afleiddar heimildir og frumheimildir voru notaðar við úrvinnslu á upplýsinga-

öflun skýrslunnar, við útreikninga og áætlun á markaðsstærð voru notaðar aðferðir 

fjármálafræðinnar. Skýrslan tengir saman og kemur inn á flest þau námskeið sem kennd voru í 

náminu. Afleiddar heimildir voru fengnar úr fræðibókum, námsefninu og af veraldarvefnum. 

Til frumheimilda teljast heimildir sem ekki hafa komið fram áður og hafa skapast við 

rannsóknina sjálfa.
2
 Þeirra var aflað með viðtölum við eigendur fyrirtækja sem fjallað er um 

eða miðað er við í skýrslunni. Upplýsingarnar voru síðan dregnar saman, unnið úr þeim og í 

lok skýrslunnar tók skýrsluhöfundur saman niðurstöður í SVÓT greiningu og svaraði 

rannsóknarspurningunni. Skýrsluhöfundur lagði áherslu á að efnið væri auðskilið, læsilegt og 

fræðandi fyrir hinn almenna lesanda. 

1.3 Fyrirmyndir 

Skýrsluhöfundur byggir markaðssamanburð sinn að nokkru leyti á skýrslunni „The Global 

Information Technology Report“ (GITR) sem gefin hefur verið út árlega frá árinu 2001 af 

World Economic Forum í samvinnu við INSEAD en skýrslan miðlar og varpar ljósi á þá 

                                                 
1 Kotler, Philip. (1997). Bls. 129 
2 Sekaran, Uma. (2000). Bls. 57 
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drifkrafta í upplýsinga- og samskiptatæknilegum viðbúnaði (USV) (e. Networked Readiness) 

og mikilvægi útbreiðslu og notkunar á USV til að stuðla að langtíma samkeppnishæfni þjóða.
3
 

Skýrslan hefur skapað sér sess sem ein yfirgripsmesta heimild sem völ er á til að meta 

viðbúnað í USV og bera saman 133 þróaðar og vanþróaðar þjóðir.
4
 

Skýrsluhöfundur mun bera saman Ísland og Þýskaland á grundvelli GITR og færa rök fyrir 

því að Ísland hafi á grundvelli USV burði til að færast í átt að háþróuðum mörkuðum í sölu 

notaðra ökutækja. Líta verður þó til þess að stærðarmunur hagkerfanna er mjög mikill. 

 

 

Mynd 1.2 – Samkeppnisstaða Íslands í samanburði þjóða
5
 

 

Myndin sýnir að almenn samkeppnisstaða Íslands er metin í 26. sæti af þeim 133 þjóðum sem 

WEF miðar við og mælir. Línuritið sýnir samanburð Íslands við nýsköpunardrifið hagkerfi. 

 

 

Mynd 1.3 – Samkeppnisstaða Þýskalands í samanburði þjóða.
6
 

                                                 
3 World Economic Forum [WEF] (2010) 
4 WEF (2010) 
5 WEF (2009) 
6 WEF (2009) 
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Myndin sýnir að almenn samkeppnisstaða Þýskaland er metin í 7. sæti af þeim 133 þjóðum 

sem WEF miðar við og mælir. Línuritið sýnir samanburð Þýskalands við nýsköpunardrifið 

hagkerfi. 

 

 

Tafla 1.1 – USV Íslands í samanburði þjóða  

 

Tafla 1.2 – USV Þýskalands í samanburði þjóða  

 

Töflurnar sýna samanburð WEF á USV milli Íslands og Þýskalands en sjá má að Ísland 

stendur mjög framarlega í samanburði meðal þjóða á USV. Nánari sundurliðun er að finna í 

„Viðauka“. 7   8 

1.4 Uppbygging skýrslu 

Uppbygging skýrslunnar verður með þeim hætti að í kafla tvö verður sagt ýtarlega frá 

viðskiptahugmyndinni, vinnslu hennar og vörunni lýst. Næst verður markhópurinn og 

markaðurinn greindur. Í kafla þrjú verður stærð markaðar skoðuð og ytri greiningar PEST og 

fimm krafta líkan Porters verða gerðar. Í kafla fjögur verður sagt frá stefnumótun og stjórn um 

hugmyndina og skipurit sett fram en þar á eftir verður fjárhagur sundurliðaður og ýtarlegt 

tekjumódel sett fram í kafla fimm. Áhættuþættir hugmyndarinnar eru greindir í kafla sex og 

samkeppnisumhverfið er skoðað. Þar á eftir er svo útgöngu- og framkvæmdaáætlun sett fram. 

Að lokum verða niðurstöður dregnar saman í SVÓT greiningu. 

  

                                                 
7 WEF (2010) 
8 WEF (2010) 
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2 Viðskiptahugmyndin 

Í kaflanum er sagt frá hlutverki og stefnu www.24.is, einnig er hugmyndin skilgreind og sagt 

frá því við hvað hún styðst, hverjar séu fyrirmyndir hennar og hverjir komi til með að nota 

vöruna, þá er vörunni lýst og sagt frá notkun og eiginleikum hennar og að lokum er 

vinnsluferill hugmyndarinnar greindur. 

2.1 Stefna www.24.is 

Það er mjög mikilvægt fyrir fyrirtæki að móta sér stefnu, framtíðarsýn og markmið til að hafa 

skýra mynd af rekstrinum og taka ákvarðanir sem gera fyrirtækið arðbært. Stefnu og áherslum 

www.24.is er best lýst í hlutverki og framtíðarsýn félagsins 

2.1.1 Hlutverk 

www.24.is skilgreinir sig sem ókeypis markaðstorg um kaup og sölu farartækja á vefnum, 

jafnt fyrir einka- og fagaðila. Samhliða rekur www.24.is fréttaveitu um nýjungar, sögu og 

lífsstíl er varðar þau farartæki sem á vefnum er miðlað. 

2.1.2 Framtíðarsýn 

www.24.is vill verða einfalt, öruggt, traust og skilvirkt markaðstorg fyrir notendur við kaup 

og sölu farartækja. 

www.24.is ætlar að leitast við að bjóða viðskiptavinum sínum upp á notendavæna vöru sem 

verður í sífelldri þróun, með framúrskarandi þjónustu og fræðslu um flest er viðkemur 

farartækjum viðskiptavinum til ávinnings og ánægjuauka. 

2.2 Hugmyndin 

Hugmyndin gengur út á þróun og framleiðslu á ókeypis markaðstorgi fyrir farartæki á 

vefnum, þar sem notendur geta sett inn smáauglýsingar með myndum af því farartæki sem 

þeir hyggjast selja, þeim að kostnaðarlausu. Er vefurinn jafnt hugsaður fyrir einkamarkað
9
 

sem og fagaðila.
10

 

Aðaláhersla verður lögð á markað með notuð farartæki. 

Á síðunni verður einnig fréttaveita um farartæki, nýjungar og lífsstíl tengdan þeim, til að auka 

heimsóknarfjölda og koma til móts við þarfir notenda. 

                                                 
9 Orðskýring: Einkamarkaður er sá markaður þar sem einstaklingar selja ökutæki sín sjálfir. 
10 Orðskýring: Fagaðilar eru skilgreindir sem umboðsmenn nýrra bíla og bílasalar með notuð 

ökutæki. 
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Grunnþjónusta vefsins verður ókeypis en notendur geta nýtt sér ýmsa hliðar og upplýsinga-

þjónustu við sölu eða leit að farartækjum sem að hluta til verður gjaldskyld eða hefur aðra 

tekjumöguleika í för með sér fyrir eigendur vefsins. 

Meirihluti tekna mun í byrjun koma með auglýsingasölu á vefinn en einnig eru aðrir 

tekjumöguleikar góðir ásamt því sem afleiddar tekjur geta verið töluverðar. Nánar er komið 

inn á tekjumódel í kaflanum „Fjárhagur“. 

2.2.1 Þörfin 

Það vandamál sem www.24.is vill leysa fyrir notendur vefsins, er að þeir geti keypt, skipt eða 

selt farartæki þeim að kostnaðarlausu á þeim tíma sem þeim hentar á einfaldan og öruggan 

hátt. www.24.is ætlar sér að verða leiðandi markaðstorg fyrir viðskipti með farartæki en 

sambærilegir vefir hér á landi hafa litla sem enga flokkun og eru almennt mjög ófullkomnir, 

utan www.bilasolur.is, sem einungis er ætlaður bílasölum og greiða þeir mánaðargjöld til að 

tengjast þeim vef. Kannanir sýna að 63% kaupenda notaðra bifreiða í Þýskalandi vissu 

fyrirfram hvaða tegund þeir vildu kaupa.
11

 

www.bilasolur.is hefur þann ókost fyrir seljendur notaðra ökutækja að skráning á vefsvæðið 

fer eingöngu í gegn um milliliði
12

 sem taka þóknun fyrir þá milligöngu. Við vettvangskönnun 

skýrsluhöfundar þann 15.04.2010 kom í ljós að algeng sölulaun á bílasölum á 

höfuðborgarsvæðinu eru 3,5-3,9% án vsk. og lágmarkssölulaun eru algeng kr. 45-55.000.-. 

Tvær bílasölur á höfuðborgarsvæðinu bjóða þó lægri sölulaun. 

Af þessu stafar að ódýrari ökutæki eru í minna mæli á vefnum þar sem sölulaun verða það stór 

þáttur kaupverðsins en við rannsókn skýrsluhöfundar kom í ljós að skráðar fólks- og 

jeppabifreiðar eru einungis 3.588, í verðflokknum undir einni milljón króna, af yfir 20 þúsund 

skráningum ökutækja í heildargrunninum
13

 eða um undir 18%.  Er þá ekki tekið tillit til 

margskráninga.
14

 Kannanir frá Þýskalandi sýna að 64% bifreiða eldri en sex ára eru seldar af 

eigendunum sjálfum.
15

 

Við handahófsrannsókn skýrsluhöfundar kom í ljós að við skoðun á Toyota Yaris, árgerð 

2005 eru skráð ökutæki 69
16

 en við nánari skoðun eru 13 ökutæki skráð 2-4 sinnum í grunninn 

og eru skráningar þessara 13 ökutækja því alls 32 eða um 19 ofaukið. Oftaldar skráningar eru 

því allt að 28%.  

                                                 
11 DAT (2009). Bls. 10 
12 Orðskýring: Milliliðir eru bílasalar með notuð ökutæki 
13 Rögg (e.d.) 
14 Orðskýring: Margskráningar eru einstök ökutæki sem eru skráðar á fleiri en eina bílasölu og 

teljast þ.a.l. oftar en einu sinni í auglýsingagrunni. 
15 DAT (2009). Bls. 10 
16 Bílasölur.is (e.d) 
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Rannsóknir GfK Nürnberg í apríl 2004 þar sem svarendur voru 1.449 einkaaðilar og 1.533 

fagaðilar sýndu fram á að þriðji hver auglýstur bíll einkaaðila og annar hver auglýstur bíll 

fagaðila var seldur í gegn um vefinn www.mobile.de innan viku eftir að auglýsing um 

viðkomandi ökutæki var sett inn á vefinn. Rannsóknin sýndi einnig fram á að auglýsendur 

38% ökutækja fengu fyrstu fyrirspurn um ökutækið innan við 24 tímum frá því að auglýsingin 

birtist. Bifhjólahluti vefsins skilaði um 44% auglýstra bifhjóla í hendur nýrra eigenda og af 

þeim seldust 47% innan viku frá því auglýsingin birtist þar fyrst. Auglýsendur bifhjóla fengu 

sína fyrstu fyrirspurn í 22% tilvika innan 24 tíma frá því að auglýsingin birtist þar fyrst.
17

 

2.2.2 Við hvað styðst hugmyndin? 

Hugmyndafræði www.24.is gengur út á opnun vefsíðu að erlendri fyrirmynd og staðfærslu 

þeirrar síðu miðað við íslenskan markað og notkun. 

Sem fyrirmyndir www.24.is er helst horft til þriggja vefsíðna en þær eru 

www.autoscout24.de, þýsk vefsíða sem er stærsti smáauglýsingavefur í Evrópu fyrir 

farartæki
18

 ásamt því að vera ein stærsta fréttaveita Þýskalands fyrir flest það sem viðkemur 

farartækjum, nýjungum, prófunum og þeim lífsstíl sem þeim fylgir. 

Einnig verður stuðst við www.mobile.de sem er stærsta smáauglýsingasíða fyrir farartæki í 

Þýskalandi
19

 og býður síðan eins og Autoscout24 upp á markaðstorg fyrir fólksbíla og jeppa 

ásamt mótorhjólum, húsbílum, atvinnubifreiðum og tengivögnum. Einnig bjóða báðir aðilar 

upp á skráningar og leitarflokk fyrir vara- & aukahluti og einnig fyrir dekk & felgur. 

www.hestafrettir.is er sú íslenska síða sem skýrsluhöfundi þykir rétt að miða við og þó sú síða 

sé fyrst og fremst frétta- og upplýsingaveita og smáauglýsingavefur hennar fremur 

ófullkomin, þá þykir raunhæft að ætla að stærðargráða þeirrar síðu sé gott viðmið fyrir 

www.24.is til að ná í fyrsta áfanga en www.hestafrettir.is telst nú í 40. sæti yfir mest sóttu vefi 

landsins.
20

 

Sölusíður 

Aðalfyrirmyndir www.24.is koma frá Þýskalandi þar sem vagga bílamenningar í heiminum 

er. Markaðstorg með aðaláherslu á sölu á notuðum ökutækjum eru orðin háþróuð og hafa fest 

sig vel í sessi þar í landi og hefur skýrsluhöfundur fylgst vel með þróuninni frá stofnun þeirra 

tveggja stærstu sem er mobile.de stofnað 1996
21

 og autoscout24.de stofnað 1998.
22

 

                                                 
17 Mobile (e.d) 
18 Scout24 (e.d.) 
19 Mobile (e.d.) 
20 Modernus (e.d.) 
21 Mobile (e.d.) 
22 Autoscout24 (e.d.) 
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www.mobile.de 

Mobile.de var stofnað í Þýskalandi árið 1996 og hefur frá upphafi verið leiðandi markaðstorg 

fyrir ökutæki, með aðaláherslu á notuð ökutæki og er nú með yfir 3,5 milljón notendur á 

mánuði
23

 og með skráðar rúma 1,1 milljón ökutækjaauglýsinga.
24

 

Vefsíðan er einföld og skilvirk í notkun og býður einkaaðilum upp á fríar auglýsingar en tekur 

mánaðargjöld af fagaðilum. 

www.autoscout.de 

Autoscout24.de er stærsta markaðstorg ökutækja í Evrópu með um 1,9 milljón auglýsingar 

skráðar.
25

 Fyrirtækið var stofnað árið 1998 og hefur frá upphafi verið aðalsamkeppnisaðili 

mobile.de á Þýskalandsmarkaði. Autoscout24.de er hluti af samsteypunni Scout24.de sem 

rekur sjö ólíka vefi
26

 sem allir hafa sameiginlega scout24.de endingu. 

Uppbygging vefsíðunar er lík mobile.de og tekur hún mánaðargjöld af fagaðilum en 

einkaaðilar auglýsa ókeypis á vefnum. 

Fréttaveitur 

Fréttaveita www.24.is byggir aðallega á því að taka fréttir af þýskum fréttamiðlum, þýða yfir 

á íslensku og setja inn á fréttaveitu www.24.is. Af nógu er að taka í þeim efnum og felst 

ritstjórnarstefna á mati skýrsluhöfundar á áhugaverðum efnistökum fyrir íslenska markaðinn.  

Einnig verður tekið á móti fréttatilkynningum frá umboðsmönnum nýrra ökutækja ásamt því 

sem atburðum um það sem á döfinni er verður komið á framfæri. 

Þær erlendu fréttveitur sem fara hér á eftir eru settar fram í stærðarröð, eftir vinsældum þeirra 

í Þýskalandi en þær eiga það sameiginlegt (utan þeirrar efstu) að vera upphaflega byggðar á 

staðkvæmdum vörum en þær koma allar einnig út í tímaritaformi. 

AutoScout 24 / Magazine 

Vefsíðan er hluti af markaðstorgi autoscout24.de en þar má einnig má finna þessa vinsælu 

fréttaveitu, sem samhliða gefur út langvinsælasta vikulega fréttabréfið sem er sent rafrænt á 

yfir 2 milljónir áskrifenda.
27

 

Autobild 

Autobild.de er byggt á grunni tímaritsins Autobild sem er í Bild blaðafjölskyldunni sem 

inniheldur bæði dagblaða- og tímaritaútgáfu. Autobild tímaritið er prentað á frekar þunnan 

                                                 
23 Ebay (e.d.) 
24 Mobile (e.d.) 
25 Autoscout24 (e.d.) 
26 Scout24 (e.d.) 
27 AutoScout24 Media (2010) 
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pappír og er mun ódýrara en hjá samkeppnisaðilunum og hefur það ásamt ágætum efnistökum 

gert blaðið vinsælt og vefsíðuna í kjölfarið.
28

 

Auto, Motor und Sport 

Auto Motor und Sport hefur verið virtasta bílafagtímarit heims um árabil. Tímaritið byggir á 

vönduðum umfjöllunum um allt það nýjasta sem er að gerast í heimi bílanna ásamt viða-

miklum prófunum á bifreiðum. Tímaritið er með smáauglýsingamarkað í miðju blaðsins og 

seinnihluti blaðsins fjallar jafnan um það sem er efst á baugi í mótorsporti. Blaðið kemur út á 

tveggja vikna fresti. Vefsíða blaðsins auto-motor-und-sport.de sýnir þverskurð af því sem 

fjallað er um í blaðinu og mun www.24.is styðjast mikið við þær umfjallanir sem þar eru. 

www.hestafrettir.is 

Hestafrettir.is er vinsælasti vefmiðill hestamanna á Íslandi og er vefurinn nú í 42. sæti í 

talningu Modernus.
29

 

Vefurinn er ágætt viðmið um ágæti sérhæfðra fréttamiðla en vefurinn birtir jafnan fimm til tíu 

nýjar hestatengdar fréttir á hverjum degi
30

 en einnig eru smáauglýsingar á vefnum en fjöldi 

þeirra er um 300 stk. 

2.2.3 Framkvæmd hugmyndar 

Áætlanir www.24.is eru að framleiðsla síðunnar og forritun taki um þrjá mánuði
31

 og verði 

hún tilbúin og uppsett á fjórða ársfjórðungi 2010. Hönnun vefsins verður að mestu leyti í 

höndum skýrsluhöfundar en forritun fer fram hjá viðurkenndum forritara sem verður ráðinn í 

fast starf hjá www.24.is. Hýsing vefsins verður hjá viðurkenndu hýsingarfyrirtæki. 

Nánar er farið út í innkomu á markaðinn og stærð hans í kaflanum hér á eftir „Markaðurinn“ 

auk sérstakrar upphafsáætlunar sem skilgreind er í kaflanum „Stefnumótun og stjórn“. 

2.2.4 Hverjir eru viðskiptavinirnir? 

Viðskiptavinir www.24.is eru allir þeir sem hyggja á kaup eða sölu á faratækjum en megin 

skipting viðskiptavina má greina í tvo hópa, annars vegar einkaaðila og hins vegar fagaðila. 

Áætlanir gera ráð fyrir að markaðstorgið verði ókeypis frá upphafi og til framtíðar fyrir 

leikmenn en fyrir fagaðila verði gjald tekið að tveimur til þremur árum liðnum þegar vefurinn 

hefur náð  

Nánari markhópagreining og stærð markaðar kemur fram í kaflanum „Markaðurinn“. 

                                                 
28 AutoBild (e.d.) 
29 Modernus (e.d.) 
30 Fjölnir Þorgeirsson, eigandi Hestafrétta (viðtal, 28. apríl 2010) 
31 Guðmundur Jónsson, stofnandi Aicon hugbúnaðarfyrirtækis (viðtal, 20. apríl 2010) 
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2.3 Lýsing vörunnar 

Markmið www.24.is er að einka- og fagaðilar geti keypt og selt farartæki með aðstoð vefsins 

ásamt því að geta nýtt sér þá hliðarþjónustu sem boðið verður upp á sem sérstaklega er 

hugsuð til að auðvelda leikmönnum að selja farartækin sín sjálfir. 

Fréttaveita www.24.is verður jafnt fyrir leikmenn sem og fagaðila og er hugsuð til fræðslu og 

til að auka áhuga notenda á flestu sem viðkemur farartækjum. Innlendir fagaðilar munu einnig 

geta komið viðburðum tengdum farartækjum á framfæri á vefnum. 

Notkunarviðmót www.24.is skiptist í þrjá mismunandi hluta sem lýst er hér á eftir. 

2.3.1 Leit 

Leitarviðmót er fyrir alla þá sem hyggja á leit að farartæki. Notandi byrjar á því að velja 

yfirflokk leitar en staðlað upphafsviðmót sýnir leit fyrir Fólksbíla & Jeppa. Einnig er hægt að 

velja leitarflokk fyrir mótorhjól, húsbíla, atvinnubíla, tengivagna, vara & aukahluti eða dekk 

& felgur. 

Eftir að yfirval hefur verið ákveðið skiptist viðmótið í almenna leit og ítarlegri leit og er 

næmni flokkunnar mismunurinn milli þessara tveggja leitarmöguleika. 

Almenn leit hefur einungis staðlaða helstu leitarmöguleika en ýtarlegri leit hefur mun fleiri 

staðlaða leitarmöguleika ásamt því að hafa þann möguleika að notandi geti valið leitarorð að 

eigin vali. 

2.3.2 Skráning 

Skráningarviðmót www.24.is býður notendum upp á ókeypis smáauglýsingar á markaðs-

torginu. Skráningarviðmót býður notendum upp á setja inn nákvæmar upplýsingar um hið 

boðna farartæki ásamt allt að 10 myndum. 

Ýmsar nýjungar verða í skráningarviðmóti sem ekki hafa þekkst áður á íslenskum vefsíðum 

og er markmið þess að gera upplýsingar við skráningu ökutækja mun nákvæmari sem 

auðveldar flokkun farartækja, auk þess að gera leitarnotendur upplýstari og veita þeim mun 

ýtarlegri upplýsingar um þau ökutæki sem á vefnum eru. 

Sem dæmi má nefna skráningu á útblæstri farartækja (CO2) í grömmum á hvern km en 

neytendur eru sífellt að verða upplýstari um slíkt, þá má nefna EURO staðla en sá nýjasti 

Euro5 og Euro6 sem er væntanlegur 2011 segja til um samþykktir ESB um losun kolefna á 

nýjum farartækjum.
32

 Skýrsluhöfundur telur að innan fárra ára verði þungaskattur farartækja á 

Íslandi tengdur við útblástur þeirra en sá háttur hefur verið hafður á frá upphafi innan ESB og 

                                                 
32 EUR-Lex (e.d.) 
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í áratugi í Þýskalandi.
33

 Einnig verður notendum boðið upp á að beintengja innsetta 

auglýsingu við ökutækjaskrá Umferðastofu til að hafa tæknilegar og þekktar upplýsingar sem 

nákvæmastar ásamt eigendasögu viðkomandi farartækis. Verður þetta gert mögulegt með 

beintengingu við mismunandi gagnagrunna bæði hérlendis og erlendis. 

2.3.3 Fréttaveita 

Fréttaveita www.24.is upplýsir notendur sína aðallega um þær nýjungar, prófanir og þann 

lífsstíl sem viðkemur farartækjum á þeirra áhugasviði og er þá helst horft til að þörfin sé mest 

varðandi fólksbifreiðar, jeppa, mótorhjól og ferðatæki.  

Ekki er ráðgert að fara í úrslitaþjónustu varðandi mótorsport, þar sem skýrsluhöfundur telur 

það verkefni of stórt í sniðum í upphafi samhliða uppbyggingu síðunnar svo vel sé. Nánar er 

komið inn á úrslitaþjónustu síðar í kaflanum undir „Framtíðarvörur“. 

Eins og skýrsluhöfundur hefur áður komið inn á er staðfærsla vörunnar að hluta tengd því að 

blanda fréttaveitu við auglýsingavefinn til að mæta augljósri þörf notanda, sem er mikil að 

mati höfundar. 

Einn af meginkostum við vinnslu fréttaveitu, er að fréttir tengdar efninu eru nokkuð 

tímalausar sem gerir utanumhald mun auðveldara og gefur möguleika á að vinna fréttir og 

umfjallanir fram í tímann, þar sem upplýsingaflæði í innlendum fjölmiðlum, staðkvæmdum 

og á netinu verða að teljast af afar skornum skammti. 

Þessari þörf er lítið sinnt af öðrum fréttaveitum og miðlum í dag og virðist vera meira um 

fjölda lítilla spjallmiðla sem sinna afmörkuðum hópum hverjir um sig. 

Nánar er fjallað um þörfina á fréttaveitu í kaflanum „Markaðurinn“ í undirkaflanum „Stærð 

markaðar“. 

2.3.4 Ávinningurinn af því að bjóða vöruna og eiginleikar hennar 

Ávinningurinn af því að bjóða vöruna er áhugaverð sköpun á vöru til að fylla upp í það gap 

sem er á markaðnum auk vænts fjárhagslegs ávinnings fyrir eiganda og fjárfesta. 

Eiginleikar vörunnar eru þeir að þjónusta og fræða notendur og gera þá sjálfstæðari er kemur 

að kaupum og sölu á farartækjum, auk þess að veita þeim aukna hliðaraðstoð m.v. það sem í 

dag þekkist, neytendum til hagsbóta. 

Nánar er komið inn á hliðaraðstoð fyrir neytendur í kaflanum „Fjárhagur“ í undirkaflanum 

„Tekjumódel“. 

                                                 
33 KFZ-steuer (e.d.) 
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2.3.5 Nýnæmi vörunnar m.v. vöru samkeppnisaðila 

Nýnæmi vörunnar felst fyrst og fremst í því að útbúa mun fullkomnari og notendavænni vöru 

en nú þekkist á íslenska markaðnum, að erlendri fyrirmynd, þó grunn hugmyndafræðin sé 

þekkt en henni er ekki sinnt sem skyldi á íslenska markaðnum að mati skýrsluhöfundar. 

2.3.6 Framtíðarvörur 

Framtíðarvörur www.24.is eru margvíslegar og er þeim ætlað að stuðla að því að síðan festi 

sig í sessi sem markaðsráðandi síða þegar kemur að kaupum og sölu á notuðum farartækjum á 

Íslandi. 

Framtíðarvörurnar eru settar fram í þeirri röð sem skýrsluhöfundur telur líklegast að 

raunveruleg tímaröð þeirra verði þegar kemur að því að innleiða þær sem viðbót við 

grunnhugmynd www.24.is. 

Spjallvefur 

Spjallvefur verður settur upp í tengslum við www.24.is, þar sem notendum gefst kostur á að 

tjá sig um málefni líðandi stundar eftir þeim áhugaflokki sem viðkomandi hefur. 

Spjallsvæðið verður flokkaskipt eftir fólksbílum, jeppum, mótorhjólum, ferðalögum og 

mótorsporti en hver flokkur mun hafa mismunandi undirflokka. Gefst skráðum notendum 

kostur á því að stofna spjallþræði eftir áhugasviði. 

Skráðir notendur munu einnig hafa kost á því að setja inn skoðanir neðan við fréttir í 

fréttaveitu. 

Við rannsókn skýrsluhöfundar kom í ljós að ótal litlir spjallvefir eru til um hin ýmsu 

áhugasvið er tengjast farartækjum og eru þeir oft uppspretta smáauglýsingavefja innan sömu 

síðu. Ágætt dæmi um slíkt er vefurinn, www.jeppaspjall.is, sem er ofureinfaldur spjallvefur en 

hann er í viku 13 í sæti nr. 65 yfir vinsælustu vefi landsins í samræmdri vefmælingu 

Modernus.
34

 

Ástæða þykir því til að sinna þessum hópi vel og leitast við að sameina notendur margra 

smærri vefja á einu stóru vefspjallsvæði sem er vel skipulagt. 

Viðburðadagatal 

Viðburðadagatal nær yfir alla helstu innlenda viðburði sem varða farartæki og eru skipulagðir 

af fagaðilum og félagasamtökum. 

Dæmi um slíkt eru frumsýningar bílaumboða, hópakstur eða ferðir hjá félagasamtökum eins 

og bifreiða- eða bifhjólaklúbbum, ferðatækjasýningar o.s.frv. 

                                                 
34 Modernus (e.d.) 
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Viðburðadagatal verður unnið í góðu sambandi við fagaðila og félagasamtök og er stefnt að 

því að það verði uppfært að mestu leyti af þeim aðilum sjálfum. 

Bilauppboð 

Netuppboð á farartækjum að fyrirmynd stærsta vefuppboðsmarkaðar í heimi, ebay,
35

 hafa ekki 

náð fótfestu á Íslandi og að sama skapi hafa staðkvæmd bílauppboð heldur ekki náð að skapa 

sér sess hér á landi en telja má að ástæða þess sé smæð markaðarins. 

Undantekning á þessu eru þó bæði staðkvæmd uppboð og netuppboð vegna vanskila-

innheimtu eða á tjónabílum. 

Vaka hefur um árabil haldið stærstu staðkvæmdu uppboðin fyrir hönd 

sýslumannsembættanna
36

 en undanfarið hefur Krókur einnig séð um hluta staðkvæmdra 

uppboða fyrir sýslu-mannsembættin. 

Krókur hefur verið nær einráður á markaði netuppboða en á vef þeirra eru haldin uppboð alla 

virka daga á vörslusviftum farartækjum í eigu fjármögnunarfyrirtækja ásamt því að bjóða upp 

tjónaðar bifreiðar fyrir tryggingarfélögin Sjóvá og Vörð. Einnig er eitthvað um uppboð á 

farartækjum í einkaeign en er það mikill minnihluti. Þessi netuppboð hafa þá sérstöðu að fara 

fram í rauntíma með ákveðinn lokatíma og eru þetta því opin uppboð þar sem netverjar 

keppast um að bjóða.
37

 

Tryggingafélögin Vís og Tm sjá sjálf um vikuleg uppboð á sínum tjónabílum en það eru lokuð 

útboð sem bjóðendur senda inn tilboð annað hvort staðkvæmt eða á netinu.
38

 
39

 

Framangreindir vefir eru að mati skýrsluhöfundar mun lakari gæðalega en www.24.is ætlar 

sér að verða og sér í lagi vefir tryggingafélaganna sem eru í litlu samræmi við nútíma vefi. 

Hugmyndafræði www.24.is gengur út að að sameina flesta þessa vefi undir merkjum 

www.24.is, á þann hátt að sé slóð viðkomandi aðila slegin inn framsendist notandi á vef 

www.24.is 

Hagur vefeiganda felst fyrst og fremst í ókeypis aðgangi að mun fullkomnari vef hjá 

www.24.is auk þess sem vefhýsingar og uppfærslur færist yfir á www.24.is. 

Hagur www.24.is felst í því að aukinn heimsóknarfjöldi færist yfir á vefinn, sem gerir hann 

meira aðlaðandi fyrir auglýsendur. 

                                                 
35 Ebay (e.d.) 
36 Vaka (e.d.) 
37 Krókur (e.d.) 
38 Vís (e.d.) 
39 Tm (e.d.) 
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Farsímaleit 

www.24.is leggur kapp á að vera í sífelldri þróun og eitt af því sem vefurinn vill bjóða 

notendum upp á er að geta leitað að farartækjum í nýjustu tegundum farsíma að fyrirmynd 

AutoScout24.
40

 

Úrslitaþjónusta 

Mótorsport fréttir og úrslitaþjónusta tengd þeim eru framtíðarvörur sem www.24.is stefnir á 

að bjóða notendum upp á í framtíðinni. Ekki þykir þó ráðlegt að fara af stað með slíka 

þjónustu í upphafi þar sem utanumhald og umfang er nokkuð mikið og kröfur markaðarins 

miklar um tíðni upplýsinga en gæti það bitnað á heildargæðum vefsins í upphafi að leggja 

áherslu á slíkt. 

www.xxx24.is 

Framtíðarfyrirmynd www.24.is er þýska vefsíðumiðjan Scout24 en hún er miðja sjö 

mismunandi vefsíðna í ólíkum málaflokkum sem allir eiga það sameiginlegt að bera nafn 

scout24.de aftan við það upphafsnafn sem vísar í hið eiginlega þema vefsins.
 41

 

Vegna þess gaps sem á markaðnum er, telur skýrsluhöfundur rökréttast að hefja vefstarfsemi 

sína með áherslu á farartæki en einnig er það gert vegna þeirrar sérþekkingar sem 

skýrsluhöfundur hefur á málefninu. 

Framtíðarhugmyndir eru hins vegar að www.24.is myndi ákveðna miðju vefja sem allir bera 

endinguna 24.is aftan við frumheiti sitt og umferð allra vefjanna teljist saman undir 

www.24.is heitinu til að skapa áhugaverðan kost fyrir auglýsendur. 

Heiti 24.is býður upp á sameiginlegt þemaheiti allra vefja en sem dæmi mun framtíðarheiti 

www.24.is eins og skýrslan er skrifuð um verða www.bill24.is en vefurinn verður að 

sjálfsögðu alltaf aðgengilegur í gegnum miðju www.24.is. 
 

 

Mynd 2.1 – Framtíðarvefir 24.is 

                                                 
40 AutoScout24 (e.d.) 
41 Scout24 (e.d.) 
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Myndin sýnir hugmynd að framtíðarvefjum www.24.is. 

2.4 Vinnsla hugmyndarinnar 

Vinnsla hugmyndarinnar fer að mestu fram hjá viðurkenndum forritara en hugmyndavinnan 

sem á undan fer er þó grunnurinn að allri forritun og lykilþátturinn í því að ná settu marki. 

Reynsla skýrsluhöfundar á notkun erlendu vefjanna, sem notaðir eru sem fyrirmyndir á 

upphafsárum þeirra frá árunum 1998- 2001, er sú að þeir annmarkar sem á síðunni eru þegar 

hún fer í loftið geta fylgt henni árum saman. Auglýsingaflóðið getur orðið slíkt á stuttum tíma 

að nánast ógjörningur er að breyta leitarmöguleikum eftir á, nema hætta á að stór hluti þeirra 

auglýsinga sem þegar eru komnar í grunninn klippist frá þar sem breytingarnar geta ekki náð 

til þeirra sem þegar eru í grunninum. 

Allt kapp verður því lagt á að vefurinn verði fullmótaður í allri grunnhugsun þegar hann fer í 

loftið, þó hann þurfi stöðuga uppfærslu við að færa inn nýjungar. 

Nánar er komið inn á þætti er varða vinnslu hugmyndarinnar í kaflanum „Stefnumótun og 

stjórn“ í undirköflunum „Fyrirmyndir“ og  „Upphafsáætlun“. 

2.4.1 Vinnsla auglýsingagrunns 

Við vinnslu á auglýsingagrunni telur skýrsluhöfundur að hugsun á vinnslu þeirra sé lykilatriði 

til að vefurinn gangi og nái settum markmiðum. Gott samspil milli hugmyndasmiðs og 

forritara er því nauðsynlegt.  

Forritun leitarvéla byggist fyrst og fremst á réttri flokkun eftir framleiðendum, undirtegundum 

og útfærslu. Rétt skráning auglýsanda inn í grunninn er forsenda fyrir því að sá er leitar að 

farartæki finni á einfaldan hátt það sem hann leitar að. 

Framleiðandi farartækis og undirtegund er fyrirfram skilgreind og getur auglýsandi ekki breytt 

þeim flokkum. Hann getur síðan skilgreint útfærslu og útbúnað farartækisins sérstaklega. Við 

forritun á því sem er fyrirfram skilgreint, er stuðst við þýska og íslenska gagnagrunna og vefi 

en dæmi um vefi sem eru með stóra gagnagrunna með tækniupplýsingum um ökutæki eru 

vefirnir www.dat.de, www.schwacke.de og íslenska síðan www.bgr.is. 

Útfærsla, útbúnaður og aukahlutir verða skilgreindir á þann hátt að auglýsandi hakar við það 

er við á í hans tilviki en sá panill nær yfir helstu aukahluti. Þess utan getur auglýsandi skrifað 

frjálsan texta í þartilgreindan reit, sem á sérstaklega við um hið auglýsta. 

23



2.4.2 Vinnsla fréttaveitu 

Ágæt reynsla er hér á landi í uppbyggingu fréttavefja og góður árangur hefur náðst í gæðum 

þeirra, enda njóta fréttavefir mikilla vinsælda á Íslandi.
42

 

www.24.is mun notast við staðlaðan fréttagrunn sem fást keyptir í mismunandi útgáfum og 

mun forritun því að mestu snúa að útlitsbreytingum og aðlögun að auglýsingavef www.24.is. 

Líklegt þykir að sambærilegur fréttagrunnur verði notaður og hjá Hestafréttum.
43

 

Nánar er komið inn á virkni á þeim fréttagrunnum sem stuðst verður við í kaflanum 

„Stefnumótun og stjórn“ í undirkaflanum „Fyrirmyndir“. 

2.4.3 Prófanir 

Ýtarlegar lokaprófanir á www.24.is verða gerðar á auglýsinga- og fréttavefnum áður en hann 

verður settur formlega í loftið. 

Grundvöllur þess að vefurinn geti verið prófaður og fínslípaður bæði virknis og útlitslega er 

að töluverður fjöldi auglýsinga og frétta verði kominn inn á vefinn til prófunar. 

Aðferðafræði varðandi uppbyggingu auglýsinga og fréttagrunns er nánar lýst í kaflanum 

„Stefnumótun og stjórn“ í undirkaflanum „Upphafsáætlun“. 

 

  

                                                 
42 Modernus (e.d.) 
43 Hestafréttir (e.d.) 
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3 Markaðurinn 

Netið gegnir sífellt stærra hlutverki í lífi fólks, internetnotkun hefur aukist jafnt og þétt frá 

upphafsárum Netsins, og Ísland er fremst meðal þjóða heims í nettengingum á heimilum en 

90,6% heimila landsins eru nettengd.
44

 Sú staðreynd gefur tilefni til sóknarfæra á 

einkamarkaði ökutækja, þar sem skýrsluhöfundur telur þann markað enn mjög vanþróaðan á 

Íslandi. 

Kaup og sala bifreiða er sá þáttur sem snertir flest heimili landsins. „Bílakaup eru þau útgjöld 

sem mest áhrif hafa á heildarútgjöld heimilis á hverju ári“.
45

 

Skýrsluhöfundur telur að sérstaklega í kjölfar hrunsins muni heimili nýta sér þann kost, ef 

raunhæfur og fullkominn vefur er til staðar sem býður þeim upp á að selja ökutæki sín sjálf, 

eins og um 50% ökutækja gera á þróuðum mörkuðum.
46

 Heimili gæti með þessu sparað tugi 

eða jafnvel hundruð þúsunda í aukakostnað við sölulaun, þar sem bílaviðskipti eru í raun 

einföld viðskipti en um þau gilda lög nr. 50/2000, um lausafjárkaup. 

Hlutfall þeirra heimila sem ekki eiga bíl hefur lækkað frá árinu 2006 en það ár voru um 13% 

heimila bíllaus, árin 2007 og 2008 voru þau um 9%. Af heimilunum sem áttu bíl áttu nálægt 

35% þeirra fleiri en einn bíl, öll árin 2006-2008. Kaup ökutækja telja nú um 8,4% af 

heildarútgjöldum heimila
47

 og við það bætist að rekstur ökutækja er 6,8% af heildar-

útgjöldum hvers heimilis í landinu.
 48

 

3.1 Markhópurinn 

Aðalmarkhópur www.24.is er einkamarkaður. 

Umboðsmenn nýrra bíla, bílasalar með notuð ökutæki og einkamarkaður skipta markaði með 

notaðar bifreiðar á milli sín. „Neuwagenhandel“, „Gebrauchtwagenhandel“ und 

„Privatmarkt“ – das sind die dreiTeilmärkte des GW-Marktes.
49

 

Í Þýskalandi hefur jafnan yfir helmingur seldra notaðra bifreiða farið fram á einkamarkaði.
50

 

                                                 
44 WEF (2010) 
45 Hagstofa Íslands (2009). Bls. 2 
46 DAT (2009). Bls. 10 
47 Útskýring:  Staðalskekkja frá meðaltali er meiri en 20% þar sem tíðni bílaskipta er minni en 

árlega. 
48 Hagstofa Íslands (2009). Bls. 8-22 
49 DAT (2009). Bls. 10 
50 DAT (2009). Bls. 10 
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Mynd 3.1 – Skipting markaðs með notuð ökutæki í Þýskalandi.
51

 

 

Myndin sýnir skiptingu markaðs með notuð ökutæki í Þýskalandi á árunum 2000-2008 á milli 

bílasala notaðra bíla (þ. Gebrauchtwagenhandel), umboðsmanna nýrra bíla (þ. 

Neuwagenhandel) og einkamarkaðar (þ. privat). 

Samdráttur á einkamarkaði í Þýskalandi frá árinu 2003 stafar af lagasetningu í janúar árið 

2002 um ábyrgð fagaðila á seldum notuðum bílum, sem var ætlað að stýra einkamarkaði til 

fagaðila, þar sem ábyrgð seljanda á einkamarkaði er takmörkuð.
52

 

Skýrsluhöfundur telur að núverandi markaður með notuð ökutæki á Íslandi sé að 

langstærstum hluta í höndum umboðsmanna nýrra bíla og bílasala með notuð ökutæki og 

sóknarfæri hljóti því að vera mikil. 

Einnig teljast þeir til markhóps sem nota vefinn sér til afþreyingar, til lesturs fréttatengds efnis 

en skýrsluhöfundur telur að ekki megi vanmeta þann hóp, þar sem enginn virkilega 

samkeppnishæfur vefur sinnir þessum markhópi. 

Við skoðun skýrsluhöfundar á netnotkun landsmanna í viku 17, kom í ljós að 60 af 100 

vinsælustu vefjum á Íslandi eru frétta- og afþreyingarvefir.
53

 

                                                 
51 DAT (2009). Bls. 10 
52 DAT (2009). Bls. 10 
53 Modernus (e.d.) 
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3.2 Stærð markaðar 

Skýrsluhöfundur telur að styðjast megi við gögn frá Þýskalandi um hversu hátt 

uppítökuhlutfall er á notuðum ökutækjum hjá umboðsmönnum nýrra bíla til að finna líkindi 

með því hlutfalli hjá umboðum á Íslandi. 

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Markaður með notuð ökutæki (NÖ) * 6,77 6,61 6,66 6,73 6,26 6,11

Nýskráð ökutæki (ný) * 3,24 3,27 3,34 3,74 3,15 3,09

Hlutfall nýrra bíla af heild nýskráninga 48% 49% 50% 56% 50% 51%

Hlutfall uppítökubíla hjá bílaumboðum 71% 69% 74% 63% 76% 75%

Hlutdeild umboða í heildarsölu NÖ 34% 34% 37% 35% 38% 38%

Seld NÖ hjá bílaumboðum * 2,30 2,25 2,46 2,36 2,38 2,32

Seld NÖ hjá bílasölum 1,02 1,06 1,07 1,28 1,19 1,04

Seld NÖ á einkamarkaði 3,66 3,31 3,13 3,10 2,69 2,75  

Tafla 3.1 – Söluaðilar notaðra ökutækja í Þýskaland og hlutdeild umboða m.v. seld ný ökutæki. 
54 

 * í milljónum ökutækja. 

Taflan sýnir rauntölur yfir seld ný ökutæki í Þýskalandi á árunum 2003-2012 og hluföll seldra 

notaðra bíla eftir mörkuðum. Umboð taka notaða bíla upp í nýja í 71% tilvika á tímabilinu. 

Til að finna sem raunhæfasta niðurstöðu fyrir íslenska markaðinn er stuðst við töfluna hér að 

ofan eftir því sem við á og eins eru forsendur fyrir áætlunum á árunum 2010-2012 

sundurliðaðar neðar á síðunni. 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010Á 2011Á 2012Á

Markaður með notuð ökutæki (NÖ) 73.092 88.427 96.038 97.660 104.088 82.224 72.960 80.256 92.294 110.753 1

Nýskráð ökutæki (ný) 12.945 16.078 24.856 25.326 19.316 15.153 4.180 5.016 6.521 9.129 2

Hlutfall nýrra bíla af heild nýskráninga 18% 18% 26% 26% 19% 18% 6% 6% 7% 8%

Hlutfall uppítökubíla hjá bílaumboðum 71% 71% 71% 71% 71% 71% 71% 71% 71% 71% 3

Hlutdeild bílaumboða í heildarsölu NÖ 13% 13% 18% 18% 13% 13% 4% 4% 5% 6% 4

Seld NÖ hjá bílaumboðum 9.217 11.447 17.697 18.032 13.753 10.789 2.976 3.571 4.643 6.500

Seld NÖ hjá bílasölum 42.579 51.315 52.222 53.080 60.218 47.619 46.651 51.118 51.127 52.127

Seld NÖ á einkamarkaði 21.290 25.657 26.111 26.540 30.109 23.809 23.326 25.559 36.524 52.127

 

Tafla 3.2 – Áætluð hlutdeild söluaðila notaðra ökutækja á Íslandi m.v. heildarfjölda seldra nýrra ökutækja.
55 

Taflan sýnir yfirlit og áætlaða skiptingu markaðar með notuð ökutæki á Íslandi á árunum 

2003-2012 m.v. hlutföll í skráningum nýrra ökutækja. Einnig er spá um fjölda eigendaskipta á 

notuðum ökutækjum á árunum 2010-2012. 

 

Eftirfarandi forsendur eru áætlaðar þar sem ekki er stuðst við rauntölur: 

1] Áætlaður vöxtur milli ára : 2010 (10%), 2011 (15%), 2012 (20%) 

2] Áætlaður vöxtur milli ára: 2010 (20%), 2011 (30%), 2012 (40%) 

3] Áætlað, forsendur eru vegið meðaltal uppítökubíla hjá bílaumboðum í DE 2003-2009 

4] Áætlað, m.v. ofangreindar forsendur 

                                                 
54 DAT (e.d.) 
55 Umferðastofa (e.d.) 
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2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010Á 2011Á 2012Á

Bílaumboð 13% 13% 18% 18% 13% 13% 4% 4% 5% 6%

Bílasalar notaðra ökutækja 58% 58% 54% 54% 58% 58% 64% 64% 55% 47% 4, 5

Einkamarkaður 29% 29% 27% 27% 29% 29% 32% 32% 40% 47% 6, 7 

 

Tafla 3.3 – Spá um hlutdeild í sölu notaðra ökutækja á Íslandi 2010-2012. 

Taflan sýnir spá um áætlaða markaðshlutdeild í sölu notaðra ökutækja á Íslandi á árunum 

2010-2012 m.v. söguleg gögn. Þáttur umboða er áætlaður út frá 71% uppítökuhlutfalli. 

Eftirfarandi forsendur eru áætlaðar: 

4] Áætlað hlutfall af markaði  að frádregnum bílaumboðum árin 2003-2010 er 67% 

5] Áætlað er að hlutfall bílasala NÖ og einkamarkaðar jafnist 2011-2012 

6] Áætlað hlutfall af markaði  að frádregnum bílaumboðum árin 2003-2010 er 33% 

7] Áætlað er að hlutfall bílasala NÖ og einkamarkaðar jafnist 2011-2012  

 

Nýskráðar bifreiðar á árinu 2009 voru aðeins 2.830 en fyrir hrun voru nýskráningar flestar 

árið 2005 eða 26.380, eða nánast tífalt fleiri.
56

  

Skýrsluhöfundur telur að samdráttur í innflutningi nýrra bifreiða geti skapað líflegan markað 

um notuð ökutæki, sem er aðalmarkhópur www.24.is, sérstaklega eftir að jafnvægi kemst á 

lánamarkað. 

Ný útlán fjármögnunarfyrirtækja hafa nánast þurrkast út frá hruni, þó eitthvað sé um að 

yfirtökur eldri lána séu leyfðar en mikið eru um notaðir bílar séu yfirskuldsettir.
57

 Um 65% af 

þeim sem eru með bílalán eru með bílalán í erlendri mynt. Þetta eru liðlega 37 þúsund heimili 

sem skulda a.m.k. 111 milljarða. Aðeins um 7.200 heimili eru með bílalán sem eru eingöngu í 

íslenskum krónum
58

. Nýtt frumvarp um höfuðstólslækkun bílalána í erlendri mynt var lagt 

fyrir Alþingi þann 30.04.2010 og þvingar það lánveitendur til höfuðstóls-lækkunnar og 

fastlega er reiknað með að það verði að lögum náist ekki samningar milli ráðherra og 

lánastofnana.
59

 Skýrsluhöfundur telur að þetta hleypi miklu lífi í markað með notuð ökutæki, 

þar sem margir þeirra hafa verið í frosti frá hruni vegna yfirskuldsetningar. 

Þýskar rannsóknir sýna að sl. 10 ár hefur hlutfall þeirra bifreiðaeigenda sem selja notuðu 

ökutæki sín sjálfir verið 49%, bílasalar með notuð ökutæki eru með 16% markaðarins og 35% 

notaðra ökutækja eru sett sem greiðsla upp í nýtt ökutæki.
60

 

                                                 
56 Umferðastofa (e.d.) 
57 Guðmundur Albertsson, eigandi Bílasölu Reykjavíkur (viðtal, 24. apríl 2010) 
58 Morgunblaðið (e.d.) 
59 Ríkisútvarpið (e.d.) 
60 DAT (2009). Bls. 10 
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Skýrsluhöfundur telur að hlutfall seldra ökutækja gegnum bílasala notaðra bíla sé mun hærra 

hér á landi en í ofangreindri rannsókn og því geti sóknarfæri til að koma með á markaðinn vef 

sem nær markaðsráðandi stöðu verið veruleg. 

Áhugavert er einnig að skoða í þessu samhengi fjölda bifhjóla á Íslandi en fjöldi skráðra 

bifhjóla sl. 10 ár hefur farið úr því að vera 2.084 í byrjun árs 2000 í það að vera 9.420 í lok árs 

2009 sem gerir aukningu upp á 452% á tímabilinu.
61

 En engin sölusíða sinnir þessum hópi 

sem skyldi og staðkvæmdarvörur verða að teljast frekar óskilvirkar fyrir þennan flokk, því 

fara flest eigendaskipti notaðra bifhjóla í gegnum bílasölur fyrir notaða bíla en nokkrar þeirra 

hafa bifhjólasölu sem hliðarstarfsemi. Sóknarfæri www.24.is í þessum flokki verða því að 

teljast nokkur. 

 

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Bifhjól 2.747 3.105 4.183 5.699 8.074 9.009

Hjólhýsi og tjaldvagnar 9.186 9.985 11.156 12.598 14.181 15.333
 

Tafla 3.4 – Skráð bifjól og ferðavagnar tímabilinu á 2003-2008.
62 

Taflan sýnir þá miklu aukningu sem hefur orðið í fjölda bifhjóla og ferðavagna á árunum 

2003-2008. 

 

Áhugi Íslendinga á að fylgjast með því sem gerist í heimi bifreiða- og mótorsports verður að 

teljast verulegur og má sem dæmi nefna Formúlu 1 kappaksturinn sem ekki á sér langa sögu 

hér á landi í sjónvarpi en áhorf á keppnirnar 18 árið 2008 var að meðaltali 24,1%
63

 og fór upp 

í 28% á lokamótið.
64

 

Telur skýrsluhöfundur því að fréttaveita sem gefur notendum yfir- og innsýn í það nýjasta 

sem er að gerast í heimi ökutækja sé afar fýsilegur kostur. 

3.2.1 Vaxandi einkamarkaður 

Bílafloti Íslands er með þeim elstu í Evrópu en meðalaldur einkabíla á landinu er 10,2 ár og 

eru Noregur og Finnland aðeins með eldri flota.
65

 

Skýrsluhöfundur telur að af þessu leiði að einkamarkaður hafi mikil vaxtartækifæri á komandi 

árum á Íslandi og má til samanburðar nefna tölur frá Þýskalandi sem sýna að einungis 24% 
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bíla seljast á einkamarkaði af bílum 0-3 ára, 39% á aldrinum 3-6 ára og 64% bíla eldri en 6 

ára seljast á einkamarkaði. 

 

 

Mynd 3.2 – Skipting markaðs með notuð ökutæki í Þýskalandi eftir aldri ökutækja.
66 

Myndin sýnir skiptingu markaðar með notuð ökutæki í Þýskalandi á árinu 2008 á milli 

bílasala notaðra bíla (Gebrauchtwagenhandel), umboðsmanna nýrra bíla (Neuwagenhandel) 

og einkamarkaðar (privat) eftir aldri ökutækja  

 

3.3 Markaðsgreining 

Nauðsynlegt er fyrir fyrirtæki að kanna vel markaðinn sem það ætlar að keppa á til að vita 

svörin við spurningum eins og hverjir eru samkeppnisaðilarnir? Hvað eru samkeppnisaðilarnir 

að gera? Hvar liggja tækifærin og hvar eru ógnanir? Á hverju á að byggja, er eitthvert 

samkeppnisforskot? Einnig þarf að skoða vel innri þætti fyrirtækisins og sjá hverjir styrk-

leikarnir eru og hvar veikleikarnir liggja. Með þessu geta fyrirtæki valið stefnu sem byggir 

upp styrkleikana, leiðréttir veikleikana, nýtir tækifærin og mótar vörn gegn ógnunum.
67

 

Fyrir valinu urðu fimm krafta líkan Porters og PEST-greining
68

 sem verður beitt til þess að 

gera grein fyrir ytra umhverfi fyrirtækisins. 

Í lok skýrslunnar er innra umhverfi www.24.is betur greint í niðurstöðum en niðurstöðurnar 

eru dregnar saman í SVÓT greiningu
69

 sem tekur bæði á innra og ytra umhverfi fyrir-tækisins. 

                                                 
66 DAT (2009). Bls. 10 
67 Hill & Jones (2004). Bls. 6-8 
68 Orðskýring: Greining sem er notuð til að greina pólitíska, efnahagslega, samfélagslega og 

tæknilega þætti sem hafa áhrif á umhverfi fyrirtækja. 
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3.3.1 Fimm krafta líkan Porters 

Yfirmenn standa frammi fyrir því verkefni að skilgreina tækifæri og ógnanir sem mæta 

fyrirtækjum sínum og hefur Michael E. Porter þróað módel til að skilgreina þessi atriði, í 

daglegu tali kallað, Fimm krafta líkan Porters. Þessu módeli er beitt á atvinnugreinina eða 

markaðinn í heild en ekki á einstök fyrirtæki. Það er þekkt til að greina öfl í ytra umhverfi sem 

eru möguleg ógn. Porter talar um þessa fimm krafta sem mögulega ógn fyrir rekstur fyrirtækja 

innan sömu atvinnugreinar. Porter segir einnig að stjórnendur verði að huga að þessum 

ógnunum og vera við þeim búnir, til að geta uppskorið hagnað og staðið sig vel. Því sterkari 

sem kraftarnir eru, þeim mun erfiðara er fyrir fyrirtæki að hækka verð og auka hagnað. 

Fyrirtæki ættu því að notfæra sér það þegar kraftarnir eru veikir því þá eru mestir möguleikar 

til hagræðingar og til að auka hagnað.
70

 

Áður en hægt er að skoða hvernig samkeppniskraftar eiga við um markaðinn verður fyrst að 

skilgreina hvað samkeppniskraftar eru. Í virkri og eðlilegri samkeppni á hún að þrýsta verði 

niður – fyrirtæki reyna að lækka verð svo viðskiptavinir leiti frekar til þeirra en síður til 

keppinautanna. Samkeppniskraftarnir eru svo fimm talsins og í mati á markaði er hugsað til 

þess hvort þeir séu veikir eða sterkir. Þessir kraftar eru: Hætta á inngöngu nýrra aðila, 

samningsstaða birgja, samkeppni innan greinar, samningsstaða kaupenda og staðkvæmdar-

vörur.
71

 

 

 

Mynd 3.3 – Fimmkrafta líkan Porters. 

                                                                                                                                                         
69 Orðskýring: Greining sem notuð er til að skilgreina veikleika og styrkleika í innra umhverfi 

fyrirtækja og tækifæri og ógnanir í ytra umhverfi þeirra. 
70 Hill & Jones (2004). Bls. 40 
71 Bjarni Jónsson (2006) 
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Möguleg ógn nýrra aðila 

Þegar fyrirtæki eru á markaði og þjóna þörfum ákveðins markhóps mega þau eiga von á 

nýjum aðilum inn á markaðinn sem munu reyna að ná frá þeim viðskiptavinum. Það gerir það 

að verkum að sífellt verður erfiðara fyrir fyrirtækin að halda markaðshlutdeild og hagnaði. Ef 

auðvelt er að komast inn á markaðinn þá er það sterkur kraftur en ef erfitt er að komast inn er 

um veikan kraft að ræða.
72

 

Þegar metið er hvort þessi kraftur sé veikur eða sterkur er oftast litið til nokkurra lykilþátta. 

Svo sem hvort vörumerkjatryggð notenda sé mikil eða lítil, hvort kaupendur eigi auðvelt með 

að breyta vörunotkun sinni og hvernig dreifileiðir fyrirtækjanna eru. Þá skiptir máli hvort 

fyrirtækin í atvinnugreininni eigi auðvelt með að nýta sér stærðarhagkvæmi í nokkrum 

veigamiklum atriðum, svo sem innkaupum og markaðssetningu, einnig þarf að meta hvort 

laga- eða reglugerðabreytingar geti haft áhrif á atvinnuveginn.
73

 

Inngönguhindrandir nýrra aðila til að veita www.24.is samkeppni eru afar litlar kostnaðarlega 

séð en tæknilega eru hindranirnar mun meiri. Nokkuð auðvelt er fyrir nýja aðila að reyna að 

vinna markaðshlutdeild frá fyrirtækinu. www.24.is telur sig geta komið sér vel fyrir á markaði 

og sambland af markaðstorgi og fréttaveitu muni leiða til ákveðinnar vörumerkjatryggðar á 

meðal neytenda, sem geta þó auðveldlega breytt vörunotkun sinni að eigin vild og geðþótta. 

www.24.is á erfitt með að nýta sér stærðarhagkvæmni í innkaupum og markaðssetningu í 

fyrstu en reglugerða- eða lagabreytingar verða að teljast lítil ógn fyrir félagið. Þessi kraftur 

verður því að teljast sterkur. 

Samningskraftur kaupenda 

Krafturinn sem hér um ræðir er sterkur þegar kaupendur eru fáir og stórir og þeir kaupa inn í 

miklu magni. Þá er krafturinn sterkur þegar fáir kaupendur kaupa nær alla vöru sem framleidd 

er, þeir eiga auðvelt með að skipta um vörur og geta jafnvel hótað að framleiða vöruna 

sjálfir.
74

 

Kaupendum hjá www.24.is verður að skipta í tvo hópa, annar vegar auglýsendur ökutækja 

sem kaupa tekjumyndandi hliðarþjónustu af www.24.is en aðal markhópurinn eru einkaaðilar 

sem eru mjög margir og því verður kraftur þeirra að teljast afar veikur. Hinn hópurinn eru 

kaupendur auglýsinga á vefsvæðinu en þeir eru nokkuð margir og kaupa sína þjónustu af 

www.24.is í mislangan tíma en stefna www.24.is er að enginn þeirra skapi meira en 25% af 
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heildarauglýsingatekjum vefsins. Samningskraftur þeirra helst nokkuð í hendur við aðsóknar-

tölur www.24.is en skýrsluhöfundur telur þennan kraft vera veikan. 

Samningskraftur birgja 

Ef birgjar eru í aðstöðu til að hækka verð til fyrirtækja á markaði þá er það sterkur kraftur. Ef 

fyrirtæki geta aftur á móti þvingað niður verð frá birgjum þá telst það veikur kraftur.
75

 

Birgjar www.24.is túlkar skýrsluhöfundur sem hýsingarfyrirtæki og vefsíðufyrirtæki.  

www.24.is ætlar að ráða til sín forritara til að byggja upp vef sinn þannig að vefurinn sé 

alfarið í eigu fyrirtækisins en ekki fjölfaldaður eins og er vel þekkt innan vefsíðufyrirtækja. 

Síðari breytingar og uppfærslur fara því allar fram innanhúss hjá www.24.is. Hýsingaraðilar 

eru margir og samkeppni mikil og framtíðarhýsing verður innanhúss hjá www.24.is þar sem 

hýsingarlausnir verða sífellt ódýrari. Þessi kraftur verður því að teljast afar veikur. 

Ógn vegna staðkvæmdravara 

Staðkvæmdarvörur eru vörur sem þjóna svipuðum tilgangi fyrir neytendur. Þær geta valdið 

mikilli ógn fyrir fyrirtæki og takmarkað verð og hagnað þeirra. Hugsa þarf vel um þennan 

þátt. Vörumerkjatryggð þarf að byggja upp svo að staðkvæmdarvara taki ekki yfirhöndina á 

markaðnum. Ef staðkvæmdarvörur eru fáar eða ekki til staðar geta fyrirtæki frekar hækkað 

verð og aukið hagnað.
76

 

Staðkvæmdarvörur í formi smáauglýsinga í dagblöðum verða væntanlega til staðar um 

komandi framtíð en úrelding staðkvæmdarvara í greininni er mikil og veitir Netinu nánast 

enga samkeppni á þróuðum mörkuðum. Þessi kraftur verður því að teljast veikur. 

Samkeppni á markaði 

Stjórnendur þurfa að vera meðvitaðir um samkeppnina á markaðnum sem fyrirtæki þeirra 

starfar á. Hvað eru margir keppinautar og hver er samkeppnin sem fylgir þeim? Þetta getur 

skipt miklu máli til að gera fyrirtækið arðbært. Ef samkeppni er lítil á markaðnum þá geta 

fyrirtæki frekar hækkað verð, aukið hagnað og þá er þessi kraftur veikur. Ef samkeppnin er 

aftur á móti hörð á markaðnum telst þessi kraftur sterkur.
77

 

Það er einatt talið merki um að þessi kraftur sé sterkur þegar atvinnugreinin samanstendur af 

mörgum og smáum fyrirtækjum og eftirspurn eftir vörunni fer minnkandi. Þá þurfa 

útgönguhindranir að vera miklar.
78
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Samkeppni á einkamarkaði ókeypis ökutækjaauglýsinga er lítil og ómarkviss en skýrslu-

höfundur telur hana þó eiga eftir að harðna með tilkomu www.24.is. Skýrsluhöfundur telur að 

markaðsleiðandi aðili muni veita www.24.is töluverða samkeppni en pláss sé fyrir bæði 

fyrirtækin þar sem viðskiptamódel þeirra er gjörólíkt. Útgönguhindranir í atvinnugreininni eru 

mjög litlar. Skýrsluhöfundur telur þennan kraft því miðlungs veikan/sterkan. 

3.3.2 PEST greining 

PEST greining er ytri greining fyrirtækja og skiptir hún umhverfinu í fjóra flokka. Pólitískt og 

lagalegt umhverfi, efnahagslegt umhverfi, samfélagslegt umhverfi og tækniþróun. 

Pólitískir þættir innihalda reglur og lagasetningar sem hafa áhrif á viðskiptalífið, vöru-

skiptasamninga milli þjóða og aðgerðir í þágu viðskiptalegs jafnvægis. Efnahagslegir þættir 

innihalda kostnað fyrirtækja við fjármagn, kaupkraft fyrirtækja, verðbólgu, atvinnustig og 

efnahagslegar horfur. Samfélagslegir þættir samanstanda af lýðfræðilegum og menningar-

legum sjónarmiðum og áhrifum þeirra á umhverfið sem og aldursdreifingu og heilsu ásamt 

viðhorfum til umhverfisins. Tæknilegir þættir koma inn á tæknilegar rannsóknir og þróun og 

tíðni tækniþróunnar.
79

 

Í ljósi mikilla sviptinga í íslensku efnahagslífi undanfarin tvö ár, sem hefur áhrif á flesta þætti 

greiningarinnar ákvað skýrsluhöfundur að réttast væri að nota alþjóðlega mælikvarða við 

greininguna og verður að mestu stuðst við skýrsluna „The Global Competitiveness Report 

2009-2010“ (GCR) sem gefin er út af World Economic Forum (WEF) til að meta innra 

umhverfi samfélagsins sem að sama skapi er ytra umhverfi fyrirtækja á Íslandi. Skýrslan ber 

saman þætti mikilvægra málaflokka hjá 133 þjóðum heims og raðar þeim í niður í sæti.
80

 

Til að ná sem bestri tengingu við viðfangsefnið styðst skýrsluhöfundur einnig við skýrsluna 

„The Global Information Tecnology Report 2009- 2010“ (GITR), sem einnig er gefin út af 

WEF.
81

 

Pólitískir þættir 

Pólitískt umhverfi á Íslandi hefur talist nokkuð gott undanfarna áratugi en landið hefur gengið 

í gegnum mikið öldurót á þeim sviðum eins og öðrum á undanförnum tveimur árum. 

Skattaumhverfi hefur verið mjög gott en skattahækkanir hafa verið töluvert miklar undanfarið 

ár. Velferðakerfið er gott, lífeyrissjóðir mjög sterkir og má segja að stöðugleiki hafi almennt 

verið nokkuð góður. Samningur um evrópskt efnahagssvæði hefur gert samskipti við útlönd 
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mjög opin en töluverður pólitískur óvissuþáttur er nú um stundir vegna mögulegrar inngöngu 

Íslands í Evrópusambandið í kjölfar aðildarviðræðna sem hefjast væntanlega á árinu. 

GCR metur almennt samkeppnishæfi Íslands í 26. sæti meðal þjóða en metur einnig að 

pólitísk áhætta og lagaleg áhætta séu fjórði og fimmti stærstu áhættuþættir við að stunda 

viðskipti á Íslandi. Skýrslan telur einnig að í þeim flokki sem metur hlutverk og áhrif 

stofnanna (e. Institution) sé Ísland í 13. sæti.
82

 

GITR metur almennt tæknilegt samkeppnishæfi Íslands meðal þjóða í 12. sæti en landið hefur 

fallið um fimm sæti milli ára. Varðandi pólitískt og lagalegt umhverfi tæknimála er Ísland í 

14. sæti en varðandi upplýsinga- og samskiptatæknivæðingu stjórnvalda er landið einungis í 

40. sæti.
83

 

Efnahagslegir þættir 

Efnahagslegt umhverfi á Íslandi hefur gjörbreyst frá hruninu í október 2008 en fram að því 

höfðu vextir og verðbólga verið nokkuð lág, aðgengi fyrirtækja og einkaaðila að lánsfé mjög 

gott og atvinnuleysi varla mælanlegt. Helstu áhrifaþættir sem leiða til slæms efnahags um-

hverfis á Íslandi í dag eru slæmt aðgengi að fjármagni, gjaldeyrishöft og há verðbólga og eru 

það þeir áhrifaþættir sem gera landið óaðlaðandi til viðskipta. Atvinnuleysi mældist árið 2009 

8,0% en meðalatvinnuleysi á evrópska efnahagssvæðinu var 8,9% sama ár. Efnahagslegir 

óvissuþættir eru margir en helstu áhrifaþættir eru þar óvissa um skuldir ríkissjóðs og aðgengi 

ríkisins að erlendu lánsfé. 

GCI metur þjóðhagfræðilegt jafnvægi landsins í 119. sæti meðal þjóða, markaðsskilvirkni 

(e.Goods market efficiency) í 31. sæti, gæði fjármálamarkaða (e.Financial market 

sophistication) í 85. sæti en gæði viðskipta í (e. Business sophistication) í 23. sæti. Ísland er í 

16. sæti yfir skilyrði til nýsköpunnar (e. Innovation).
84

 

GITR metur tæknilegt markaðsumhverfi (e. Market environment) á Íslandi í 21. sæti, 

tæknilegan viðskiptavilja (e. Business readiness) í 16. sæti og tæknilega viðskiptanotkun í 19. 

sæti.
85

 

Samélagslegir þættir 

Samfélagslegt umhverfi á Íslandi er ekki ósvipað og á hinum Norðurlöndunum en mikið hefur 

heyrst undanfarna mánuði að Ísland eigi að stefna að því að verða Norrænt velferðasamfélag 

eins og þau gerast best. Samfélagsleg ábyrgð er töluvert mikil, félagslega kerfið er sterkt og 
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fátækt varla þekkist að marki. Íslendingar hafa jafnan verið taldir duglegir og sem dæmi er 

vinnudagur Íslendinga 21% lengri en Þjóðverja. Munur milli hæstu og lægstu launa er lítill og 

er Ísland í 3. sæti meðal 182 þjóða yfir minnsta launamun þjóða í skýrslu Sameinuðu 

þjóðanna. 

GCI setur Ísland í 2. sæti yfir þjóðir sem standa fremst í heilsu- og grunnskólamenntun (e. 

Health and primary education), í 4. sæti yfir langskólamenntun og starfsþjálfun (e. Higher 

education and training) og í 6. sæti varðandi dugnað vinnuafls (e. Labor market efficienty).
86

 

GITR skipar Ísland ofarlega í flokk varðandi menntun og aðgengi að fjarskiptum, bæði símum 

og interneti, er með því besta sem gerist í heiminum.
87

 

Tæknilegir þættir 

Ágæt úttekt er gerð á tæknilegum þáttum íslensks samfélags í skýrslu WEF og í GCR kemur 

fram að inniviðir samfélagsins (e. Infrastructure) eru mældir sem þeir 11 bestu meðal þjóða og 

tæknilegur viðbúnaður er í 14. sæti. Hvort um sig er yfir meðaltali nýsköpunardrifinna 

hagkerfa.
88

 

GITR greinir fleiri þætti og ber þar hæst sú staðreynd að Ísland stendur þjóða fremst varðandi 

internettengingar fyrir almenning og skóla. Innviðir tæknilegs samfélags (e. Infrastructure 

environment) eru í 2. sæti meðal þjóða. Áhyggjuefnið er þó eins og áður sagði sú staðreynd að 

varðandi upplýsinga- og samskiptatæknivæðingu stjórnvalda er landið einungis í 40. sæti. 

Samtals er Ísland í 12. sæti í samanburði þjóða yfir samskipta- og upplýsingatækni viðbúnað 

(e. Networked Readiness).
89

 

3.4 Markaðsskimun og nálgun við markaðinn  

Markaðsskimun verður beitt á fagaðila og verður lagt upp með að ná sem flestum fagaðilum í 

viðskipti en www.24.is skiptir fagaðilum í þrjá hópa.  

Bílaumboð hafa yfir að ráða miklum fjölda af uppítökubílum og eru einungis sex þeirra á 

þeim vef sem er leiðandi í notuðum ökutækjum í dag.
90

 Önnur umboð virðast halda úti 

vefsvæðum hvert í sínu lagi sem virðast við skoðun mjög óskilvirku og mismunandi af 

gæðum. 

Bílasölur notaðra ökutækja eru margar og virðast viðskipti með notuð ökutæki fara að 

stærstum hluta í gegnum slíka aðila (beðið eftir gögnum frá Umferðastofu) en allir þeir sem 

                                                 
86 WEF (2009). Bls. 168-169 
87 WEF (2010). Bls. 231 
88 WEF (2009). Bls. 168-169 
89 WEF (2010). Bls. 231 
90 Bílasölur.is (e.d.) 
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máli skipta eru tengdir við vefsíðuna, www.bilasolur.is, sem er leiðandi vefur fyrir þá er 

stunda sölu notaðra ökutækja.
91

 Nánar er fjallað um www.bilasolur.is í keppinautagreiningu í 

kaflanum „Áhættuþættir“.  

Hálffagmönnum
92

 hefur farið mikið fjölgandi frá því að lögum um vörugjöld af ökutækjum og 

eldsneyti nr. 29/1993 var breytt árið 1995 og opnaði þar með nýja gátt fyrir innfluting á 

notuðum ökutækjum. Sem dæmi má nefna að árið 1994 voru flutt inn 413 notuð ökutæki en 

árið 1995, þegar breytingarnar tóku gildi, voru flutt inn 3164 notuð ökutæki sem gerir 

aukningu upp á 766%.
93

 

 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Nýskráð ökutæki (notuð) 1.593 2.992 5.774 3.716 3.301 2.348 497

Hlutfall nýskráninga NÖ af heildar nýskr. 2% 3% 6% 4% 3% 3% 1%

 

Tafla 3.5 – Innfluttningur  notaðra ökutækja á Íslandi.
94

 

Taflan sýnir mikla fjölgun í nýskráningum notaðra ökutækja á Íslandi á árunum 2003-2009. 

 

www.24.is mun beita beinni markaðssetningu á ofangreinda hópa. 

Stærsti markhópur www.24.is eru einkaaðilar en rannsóknir sýna að á þróuðum mörkuðum 

selja þeir að jafnaði yfir helming seldra notaðra ökutækja sjálfir, eins og komið hefur verið 

inn á fyrr í kaflanum. 

Nálgun við einkaaðila fer fram á margvíslegan hátt en fyrsti liðurinn í nálguninni er með 

skráningu auglýsinga á vef www.24.is af öðrum vefjum, nánar er farið inn á „auglýsinga-

smölun“ í kaflanum „Stefnumótun og stjórn“ í undirkaflanum „Upphafsáætlun“. 

Aðrir vefmiðlar verða notaðir í upphafi til markaðssetningar á www.24.is og einnig verður 

notast við skjáauglýsingar í sjónvarpi og stuttar lesnar auglýsingar í útvarpi. Smáauglýsinga-

dálkar dagblaðanna verða einnig notaðir til auglýsinga. 

Einnig verður stuðst við hina svokölluðu „Word of mouth marketing“
95

 aðferðafræði en 

skýrsluhöfundur telur að það geti skilað góðum árangri þar sem www.24.is verður ekki settur 

í loftið fyrr en vefurinn er orðinn stærsta ókeypis markaðstorg fyrir ökutæki á Íslandi. Nánar 

er farið inn á aðferðafræði www.24.is til að ná því markmiði strax í upphafi kaflans 

„Upphafsáætlun“. 

                                                 
91 Rögg (e.d.) 
92 Orðskýring: Hálffagmenn eru þeir sem hafa tekjur af bílasölu en þó ekki sem aðalstarf. 
93 Umferðastofa (e.d.) 
94 Umferðastofa (e.d.) 
95 Womma (e.d.) 
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3.5 Markaðshlutun og  markaðsforskot 

Skýrsluhöfundur telur að www.24.is hafi burði til þess verða leiðandi í flokki ókeypis 

smáuglýsingavefja fyrir farartæki, ef vel tekst til, þar sem um ákveðið nýnæmi er að ræða í 

formi þróaðs markaðstorgs í bland við afþreyingu. Telur skýrsluhöfundur að nái vefurinn 

leiðandi stöðu  geti markaðsforskot hans numið einu til tveimur árum m.v. samkeppnisaðila 

sína. 

Mikilvægt er fyrir www.24.is að nota þann tíma vel til þess að reyna að ná og viðhalda 

markaðsráðandi stöðu og festa sig á þeim tíma í sessi meðal neytenda sem traustan vettvang á 

sviði ökutækjaviðskipta og frétta, til að viðhalda stöðugu tekjuflæði og sýna jákvæða 

rekstrarniðurstöðu. 

3.6 Markaðsstaða og framtíðarmarkmið 

Skýrsluhöfundur telur að verði upphafsáætlun skýrslunnar fylgt eftir sé þar með lagður 

grunnurinn að markaðsyfirburðum www.24.is yfir aðra vefmiðla sem bjóða upp á 

milliliðalausar fríar auglýsingar. Einnig telur skýrsluhöfundur að fréttaveita vefsins komi til 

með að styrkja hann töluvert og sambland þessara tveggja þátta sé góð uppskrift af því að gera 

www.24.is að vinsælasta ökutækjavef landsins. 

Markmið www.24.is er að verða vinsælasti ökutækjavefur landsins til framtíðar. 

Önnur framtíðarmarkmið vefsins eru annars vegar „Framtíðarvörur“ sem komið er inn á í 

kaflanum „Viðskiptahugmyndin“ og þær skilgreindar vel en hins vegar er sá þáttur er snýr að 

fjárfestum í verkefninu og er komið inn á framtíðarmarkmið hluthafa í kaflanum „Útgöngu-

áætlun“. 

3.7 Tekjumyndun 

Tekjumyndun www.24.is skiptist í þrennt en aðaltekjur vefsins koma með auglýsingasölu 

(banner og öðrum auglýsingum), einnig mun vefurinn hafa tekjur af tekjumyndandi 

stuðningsþjónustu (ferilskrám ökutækja og veðbókarvottorðum) og möguleikinn á afleiddum 

tekjum er töluverður að mati skýrsluhöfundar. 

Nánar er komið inn á tekjumyndun í kaflanum „Fjárhagur“ í undirkaflanum „Tekjumódel“ 
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4 Stjórnun og skipulag 

Í kaflanum verður farið yfir stjórnun og skipulag fyrirtækisins og hugmyndir að upphafs-

áætlun fyrirtækisins eru sýndar. 

4.1 Stjórnskipan 

Stjórnskipan www.24.is er tvískipt, þ.e. stjórn og daglegir stjórnendur og hefur hvert svið 

skipulagsheildarinnar sínar áherslur og hlutverk. 

Starfsstöð félagsins verður í Reykjavík og hefur félagið nú þegar vilyrði fyrir húsnæði á fyrsta 

starfsári sínu. 

Einkahlutafélag verður stofnað um hugmyndina og eftir fjármögnun fyrsta rekstrarárs er í 

höfn áætlar skýrsluhöfundur að félagið geti hafið starfsemi u.þ.b. mánuði síðar við þróunar-

vinnu. 

4.1.1 Starfsfólk, stjórnendur og hlutverk 

Stjórn félagsins verður skipuð þremur stjórnarmönnum. 

Væntanlegir hluthafar í verkefninu munu hafa rétt á stjórnarsetu eftir stærð hlutar. 

Í upphafi er reiknað með tveimur stöðugildum sem eru skipuð framkvæmdastjóra og forritara. 

Markaðs- og söluráðgjöf verður aðkeypt í upphafi og stefnir www.24.is að skipta við Tryggva 

Frey Elínarson ráðgjafa hjá Góðu vali við gerð markaðsáætlunar en félagið sérhæfir sig í 

slíku.
 96

 

Stjórn 

Stjórn www.24.is skal skipuð þremur mönnum. 

Formanni stjórnar, sem er æðsti maður stjórnar, ásamt tveimur meðstjórnendum. Einnig skal 

skipa einn varamann. 

Stjórn er kosin á hluthafafundi og fer atkvæðamagn eftir stærð viðkomandi hluthafa. 

Leitast skal við að meðlimir stjórnar hafi mismunandi blöndu af reynslu, hæfileikum og 

þekkingu sem getur nýst www.24.is á sem bestan og víðtækastan hátt. Æskilegt er að 

stjórnarmeðlimir hafi náð eftirtektaverðum árangri á sínu sviði. 

Hlutverk stjórnar er: að fylgjast með að stefnumótandi ákvörðunum sé framfylgt, eftirlit með 

fjárhagi félagsins og yfirábyrgð á daglegum stjórnendum www.24.is. 

Stjórn skal funda einu sinni í mánuði. 

 

 

                                                 
96 Gott val (e.d.) 
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Væntanlegir stjórnarmenn eru: 

Formaður stjórnar (fulltrúi meirihlutaeiganda) 

Meðstjórnandi (fulltrúi minnihlutaeigenda) 

Meðstjórnandi (óháður) 

Starfsfólk 

Fastráðnir starfsmenn www.24.is verða framkvæmdastjóri og forritari en markaðs- og sölu-

ráðgjöf verður aðkeypt í upphafi. 

 

Mynd 4.1 – Skipurit www.24.is 

Myndin sýnir skipurit www.24.is en framkvæmdastjóri mun jafnframt gæta stöðu fjármála-

stjóra í upphafi. Almenn bókhaldsþjónusta og endurskoðun verða aðkeypt. Helstu hlutverk 

hvers starfsmanns fyrir sig eru eftirfarandi: 

Framkvæmdastjóri 

Framkvæmdastjórinn er æðsti maður skipulagsheildarinnar af fastráðnum starfsmönnum. 

Hann er ráðinn af stjórn félagsins og er ætlað að fylgja fyrirmælum stjórnar. Framkvæmda-

stjóri getur setið fundi stjórnar sé þess óskað af stjórn. 

Sökum smæðar fyrirtækisins eru verksvið og hlutverk framkvæmdastjóra ansi fjölbreytt en 

þau helstu eru: 

 Dagleg stjórnun og rekstur 

 Fjármálastjórn 

 Áætlanagerð 

 Öflun fjármagns 

 Teymisstjórn 

 Vöruþróun 

Stjórn

Framkvæmdastjóri 

Forritun
Sölu og 

markaðsstjóri

Fjármálastjóri
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 Ábyrgð á upplýsingamálum 

 Auglýsingastjórn (innri) 

 Fréttastjórn 

Væntanlegur framkvæmdastjóri er: 

Oliver Pálmason, BSc í Viðskiptafræði frá Háskólanum á Bifröst 2010. 

Forritari 

Áætlað er að forritari verði í fullu starfi í þrjá mánuði meðan unnið er að forritun á vefnum og 

hann reynslukeyrður. Áætlað er að forritari verði í hálfu starfi næstu þrjá mánuði þar á eftir til 

að fylgja vefnum eftir. 

Forritari heyrir beint undir framkvæmdastjóra. 

Helstu hlutverk forritara eru eftirfarandi: 

 Forritun auglýsingagrunns 

 Forritun fréttaveitu 

 Hugmyndavinna og vöruþróun 

Væntanlegur forritari er:  

Guðmundur Jónsson, tölvunarfræðingur og stofnandi Aicon hugbúnaðarfyrirtækis. 

Markaðs- og sölustjóri 

Markaðs- og sölustjóri heyrir beint undir framkvæmdastjóra. 

Helstu hlutverk markaðs- og sölustjóra eru eftirfarandi: 

 Markaðs- og sölustjórn 

 Gerð markaðs- og söluáætlanna 

 Tengslaöflun 

 Vöruþróun 

Væntanlegur markaðs- og sölustjóri er: Aðkeypt þjónusta frá Góðu vali (Tryggvi Freyr 

Elínarson). Fastráðið verður í þessa stöðu á seinni stigum. 

Húsnæði 

Félagið hefur vilyrði fyrir skrifstofuhúsnæði að Lækjartorgi 5 þar sem félagið getur hýst 

starfsemi sína a.m.k. fyrsta starfsárið ef ekki lengur. 

4.1.2 Rekstrarform fyrirtækisins 

Framkvæmd og skipulag hugmyndarinnar er nokkuð almenn og verður einkahlutafélag (ehf) 

stofnað og ná almenn hlutafélagalög yfir þann rekstur. 
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4.2 Upphafsáætlun 

www.24.is leggur höfuðáherslu á að innra umhverfi fyrirtækisins verði mjög vel tæknilega í 

stakk búið til að takast á við þá aðsókn sem kemur til með að vera í upphafi. 

Áhersla á ytri þætti verður í nokkrum liðum sem skýrðir verða út hér á eftir. 

4.2.1 Auglýsingasmölun 

www.24.is mun afrita og skrá inn í auglýsingagrunn sinn meginþorra af þeim auglýsingum 

sem eru í öðrum íslenskum ókeypis auglýsingamiðlum á vefnum. Þegar www.24.is fer 

formlega í loftið munu auglýsendur fá sendan töluvpóst eða sms með tilkynningu um að 

auglýsing þeirra hafi verið skráð hjá www.24.is og þeim boðið að taka auglýsinguna út eftir 

ákveðinni slóð til að forðast eftirmála. 

Þessi aðferð mun gera www.24.is að stærsta ókeypis markaðstorgi fyrir notuð ökutæki strax 

frá fyrsta degi og gefa félaginu kost á því að geta markaðsett sig strax sem slíkt. 

4.2.2 Kaup á söluskrá 

Við rannsókn skýrsluhöfundar á stærð söluskráa einstakra bílasala með notuð ökutæki kom í 

ljós að algeng stærð er á milli 500 og 1000 skráðra ökutækja en þeir stærstu eru með allt að 

2000 skráð ökutæki. Þekkt er að söluskrár þar sem ökutæki eru í umboðssölu geta verið 

gamlar og óskilvirkar og leiddi skoðun skýrsluhöfundar í ljós að algengt er að aðeins á milli 

15 og 20% af skráningum í söluskrár eru 90 daga gamlar eða yngri. 

www.24.is ætlar sér að reyna að fá söluskrá einhverrar bílasölu keypta með það fyrir augum 

að afrita hana og setja hana í auglýsingagrunn www.24.is til að ná sem mestri upphafsstærð í 

auglýsingagrunn sinn. 

4.2.3 Auglýsingar 

www.24.is ætlar sér að koma inn á markaðinn á áberandi hátt en nánar var komið inn á það í 

kaflanum „Markaðurinn“ í undirkaflanum „Nálgun við markaðinn“. 

Ýtarlegri markaðsáætlum verður unnin í samvinnu við rágjafafyrirtækið Gott val. 

4.2.4 Fréttaveita 

Fréttir á fréttaveitu www.24.is verða unnar í lotum fyrir opnun á vefnum til að ná ákveðinni 

upphafsstærð en mikill kostur við vinnslu fréttaveitu er sá að sökum ákveðinnar einangrunar 

landsins eru fréttir tengdar efninu nokkuð tímalausar sem gerir utanumhald mun auðveldara 

og gefur möguleika á að vinna fréttir og umfjallanir fram í tímann. 

Reynsla sýnir að ný módel og útfærslur bílaframleiðanda eru oft kynntar hér á landi löngu 

eftir frumsýningu þeirra á meginlandi Evrópu, þetta gefur fréttaveitu www.24.is ákveðið 

svigrúm í fréttamennsku.   
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5 Fjárhagur 

Í kaflanum er tekjumódel www.24.is kynnt, þá er sett fram rekstrar- og greiðsluáætlun fyrir 

þrjú fyrstu rekstrarár fyrirtækisins ásamt ýtarlegum forsenduútreikningum sem mynda 

raunhæfan tekjustofn að mati skýrsluhöfundar, þá eru forsendur fjármögnunar einnig settar 

fram. 

5.1 Tekjumódel 

Tekjumyndun www.24.is verður með nokkuð fjölbreyttu móti en aðaltekjur vefsins koma með 

auglýsingasölu (banner og öðrum auglýsingum) en ekki verður tekið gjald fyrir auglýsingar í 

auglýsingagrunni vefsins. 

Margvísleg tekjumyndandi stuðningsþjónusta verður rekin í tengslum við vefinn og má þar 

nefna gjald sem tekið er af auglýsendum við að ná í ferilskrár ökutækja til að auðvelda 

innskráningu, gjald við að ná í veðbókarvottorð og gjald við að fá send skilaboð í sms þegar 

ökutæki sem uppfyllir ákveðin leitarskilyrði um tegund eða undirtegund, sem viðkomandi 

leitar að, er skráð í auglýsingagrunn www.24.is. 

Afleiddar tekjur geta myndað verulegan tekjustofn að mati skýrsluhöfundar og er þar um að 

ræða tekjur af þjónustu sem viðskiptaþjónusta eigenda www.24.is hefur tekjur af með 

þjónustu við viðskiptavini vefsins. 

 

Einka- 

markaður

Fjöldi 

ökutækja

EM seldar 

ferilskrár

EM fjöldi 

ferilskráa

EM seld 

veðbóka.

EM fjöldi 

veðbóka.

Fagaðila- 

markaður

Fjöldi 

ökutækja

FM seldar 

ferilskrár

FM fjöldi 

ferilskráa

FM seld 

veðbóka.

FM fjöldi 

veðbóka.

2010Á 5% 1.337 30% 401 30% 401 1% 535 5% 20 3% 12

2011Á 25% 9.615 30% 2.884 30% 2.884 10% 5.384 5% 144 3% 87

2012Á 50% 27.688 30% 8.306 30% 8.306 20% 11.075 5% 415 3% 249  

Tafla 5.1 – Forsendur og áætluð markaðshlutdeild www.24.is í mörkuðum. 

Taflan sýnir forsendur og áætlaða markaðshlutdeild www.24.is í mörkuðum á árunum 2010-

2012. 

5.1.1 Auglýsingatekjur 

Auglýsingatekjur borða (e. banner) eru þær tekjur sem áætlað er að gefi www.24.is mesta 

innkomu. Árangur í auglýsingasölu mun að líkindum vera í samræmi við heimsóknafjölda á 

vefinn en stefnt er að því að vefurinn verði innan hálfs árs frá opnun meðal þeirra 40 

vinsælustu á Íslandi og meðal þeirra 20 vinsælustu innan tveggja ára. 

Tekjur af auglýsingasölu eru settar fram eftir algengum tekjum af auglýsingasölu á vefinn, 

www.hestafrettir.is, en vefurinn hefur verið nr. 35-45 af vinsælustu vefjum landsins á undan-

förnum árum.
97

 

                                                 
97 Fjölnir Þorgeirsson, eigandi Hestafrétta (viðtal, 28. apríl 2010) 
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Tekjur í „Rekstraráætlun“ eru þó varlega áætlaðar árið 2012 m.v. núverandi tekjur 

hestafrettir.is og eru á árunum 2010 og 2011 teknar niður um 50% þar að auki til að forðast 

ofmat. 

5.1.2 Aðrar tekjur 

www.24.is mun leggja mikið upp úr því að ökutæki séu nákvæmlega skráð inn í 

auglýsingagrunninn og ætlar vefurinn að höfða til hinnar miklu tölvu- og tækniþekkingar 

landsmanna og leitast við að selja notendum ferilskrár yfir ökutæki sín sem stuðningstól við 

að skrá viðkomandi ökutæki inn, auk þess sem söluhvetjandi er að geta framvísað því til 

hugsanlegra kaupenda. Áætlanir gera ráð fyrir að um 30% notenda á einkamarkaði nýti sér 

þessa þjónustu en ferilskráin mun kosta 270 kr. auk vsk. 

Komi til sölu gera væntanlegir kaupendur skilyrðislausa kröfu um að veðbókarvottorði sé 

framvísað yfir hið selda ökutæki
98

 en áætlanir gera ráð fyrir að 30% notenda á einkamarkaði 

kaupi veðbókarvottorð í gegnum vefinn en vottorðin verða seld á 1.200 kr. auk vsk. 

www.24.is áætlar að þegar vefurinn hefur náð ákveðinni stærð  á markaði fagaðila muni 

vefurinn innheimta mánaðargjald af notendum. Áætlanir fyrstu þrjú árin gera ekki ráð fyrir 

tekjum af þessari starfsemi. Autoscout24.de sem www.24.is ber sig gjarnan saman við byggir 

sitt tekjumódel annars vegar á auglýsingasölu og hins vegar á mánaðarlegum áskriftargjöldum 

frá fagaðilum og er lágmarksgjald á mánuði €99 en autoscout24.de er með yfir 37 þúsund 

fagaðila í 17 löndum í áskrift.
99

 

 

Eininga 

verð Afsláttur

Fjöldi 

2010

Fjöldi 

2011

Fjöldi 

2012 2010Á 2011Á 2012Á

Tekjur 582.554 4.162.420 11.880.994

Seldar ferilskrár 270 - 403 2.876 8.210 108.690 776.602 2.216.691

Seld veðbókarvottorð 1.200 - 395 2.822 8.054 473.864 3.385.819 9.664.303

Gjöld 357.471 2.337.379 6.606.274

Áskriftargjald að Lánstraust (mánaðar) 2.940 10% 12 12 12 35.279 35.279 35.279

Innkaupsverð á ferilskrám 65 15% 403 2.876 8.210 26.106 186.528 532.416

Innkaupsverð á veðbókavottorða 750 20% 395 2.822 8.054 296.086 2.115.572 6.038.579

Hagnaður af sölu ferilskráa 64.945 572.434 1.666.635

Hagnaður af sölu veðbókavottorða 160.139 1.252.607 3.608.085

Hagnaður samtals 225.083 1.825.041 5.274.720

 

Tafla 5.2 – Aðrar tekjur www.24.is. 

Taflan sýnir sýnir áætlaðar aðrar tekjur www.24.is á árunum 2010-2012. Verð eru án vsk. 

 

                                                 
98 Guðmundur Albertsson, eigandi Bílasölu Reykjavíkur (viðtal, 24. apríl 2010) 
99 AutoScout24 (e.d.) 
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5.1.3 Afleiddar tekjur 

Viðskiptaþjónusta www.24.is hyggst bjóða notendum sínum upp á frágang á kaupsamningum 

og pappírum við kaup og sölu óski þeir þess og gera áætlanir ráð fyrir því að um 2% notenda 

vefsins nýti sér þessa þjónustu. 

Bílasalar notaðra ökutækja hafa margir hverjir verulegar tekjur af tryggingasölu og fá greitt 

frá tryggingafélögum fyrir miðlun trygginga þar sem þeir eru í góðri aðstöðu til að fá 

viðskiptavini sína til að skoða það sem í boði er.
100

 

www.24.is hyggst ekki beita sér á tryggingasölumarkaði í fyrstu og gera áætlanir ekki ráð 

fyrir afleiddum tekjum í því samhengi en vefurinn telur sig geta haft á móti afar gott aðgengi 

að því að selja tryggingafélögum auglýsingar á vefinn. 

 

Markaðs 

hlutfall

Eininga 

verð

Fjöldi 

2010

Fjöldi 

2011

Fjöldi 

2012 2010Á 2011Á 2012Á

Frágangur kaupsamninga á EM 1% 9.900 13 - - 126.517 - -

Frágangur kaupsamninga á EM 2% 9.900 - 183 - - 1.807.962 -

Frágangur kaupsamninga á EM 2% 9.900 - - 521 - - 5.160.550

 

Tafla 5.3 – Afleiddar tekjur www.24.is. 

Taflan sýnir sýnir áætlaðar afleiddar tekjur www.24.is á árunum 2010-2012. Verð eru án vsk. 

 

5.2 Fjárhagsáætlun 

Fjárhagsáætlunin inniheldur áætlun um tekjur og gjöld, sjóðstreymi og áætlun um 

fjármögnun. Að baki fjárhagsáætlunar liggur rannsóknarvinna við hagkvæmniathuganir og 

þar með talin athugun á valmöguleikum í tækjabúnaði og mat á þjónustugetu og 

nauðsynlegum fjárfestingum. 

 

 

 

                                                 
100 Guðmundur Albertsson, eigandi Bílasölu Reykjavíkur (viðtal, 24. apríl 2010) 
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Rekstraráætlun

2010 2011 2012

Tekjur 2.571.900 13.569.003 30.307.270

Auglýsingatekjur 2.484.000 9.936.000 19.872.000

Aðrar tekjur 56.271 1.825.041 5.274.720

Afleiddar tekjur 31.629 1.807.962 5.160.550

Rekstrarkostnaður 9.560.000 18.360.000 18.960.000

Rekstur húsnæðis 420.000 720.000 720.000

Annar kostnaður 700.000 1.200.000 1.200.000

Stjórnunarkostnaður 6.790.000 9.840.000 10.440.000

Sölu og markaðskostnaður 1.650.000 6.600.000 6.600.000

EBITA -6.988.100 -4.790.997 11.347.270

Afskriftir á eignum (1-3%) 0 0 0

Hagnaður fyrir fjármagnsliði (EBIT) -6.988.100 -4.790.997 11.347.270

Fjármagnsliðir 435.547 871.094 871.094

Vaxtagjöld 435.547 871.094 871.094

Hagnaður eftir fjármagnsliði (EBT) -7.423.647 -5.662.091 10.476.176

Tekjuskattur (18%) -1.336.256 -1.019.176 1.885.712

Hagnaður -6.087.390 -4.642.915 8.590.465  

 

Tafla 5.4 – Rekstraráætlun. 

Taflan sýnir samandregna rekstraráætlun fyrir árin 2010-2012 

Nákvæmari sundurliðanir er að finna í viðauka „Rekstraráætlun 2010-2012“ 

 

Greiðsluáætlun

2010 2011 2012

Tekjur (innborganir) 1.714.600 13.295.552 30.307.270

Auglýsingatekjur 11.592.000 9.108.000 19.872.000

Aðrar tekjur 1.729.225 1.672.954 5.274.720

Afleiddar tekjur 1.688.927 1.657.298 5.160.550

Kostnaður (útborganir) 8.679.884 20.599.768 20.559.768

Rekstur húsnæðis 1.620.000 1.200.000 720.000

Annar kostnaður 1.800.000 1.100.000 1.200.000

Stjórnunarkostnaður 15.760.000 8.970.000 10.440.000

Sölu og markaðskostnaður 7.700.000 6.050.000 6.600.000

Fjármagnsliðir 799.884 1.599.768 1.599.768

Greiddir vextir af skuldabréfi 435.547 871.094 871.094

Greiddar afborganir af skuldabréfi 364.337 728.674 728.674

Innborganir - útborganir -6.965.284 -7.304.215 9.747.503

Handbært fé í byrjun árs / lok mánaðar 0 3.034.716 -4.269.499

Handbært fé í lok árs 3.034.716 -4.269.499 5.478.004  

 

Tafla 5.5 – Greiðsluáætlun. 
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Taflan sýnir samandregna greiðsluáætlun fyrir árin 2009-2012 

Nákvæmari sundurliðanir er að finna í viðauka „Rekstraráætlun 2010-2012“ 

 

Fjármögnun

2010 2011 2012

Afborganir skuldabréfaláns 799.884 1.599.768 1.599.768

Greiddir vextir af láni 435.547 871.094 871.094

Greiddar afborganir láni 364.337 728.674 728.674  

 

Tafla 5.6 – Greiðslur af skuldabréfaláni. 

Taflan sýnir samandregna greiðsluáætlun af skuldabréfaláni fyrir árin 2010-2012 

Nákvæmari sundurliðanir er að finna í viðauka „Rekstraráætlun 2010-2012“ 

 

 

  

47



6 Áhættuþættir 

Skýrsluhöfundur telur verkefnið þess eðlis að fjárhagsleg áhætta af því sé óveruleg, þar sem 

stofnkostnaður er ekki mikill og tekjur munu aukast í samræmi við umfang verkefnisins. 

Skýrsluhöfundur telur að samkeppnisaðilar geti nálgast www.24.is, eftir að vefurinn hefur 

fylgt áætlunum sínum eins og lýst er í kaflanum „Stjórnun og skipulag“ í undirkaflanum 

„Upphafsáætlun“ og vonandi í kjölfarið náð markaðsráðandi stöðu á einkamarkaði en 

skýrsluhöfundur telur að www.24.is hafi burði til að vera kominn í leiðandi stöðu á þeim tíma. 

Þeir áhættuþættir sem ekki koma fram hér á eftir eru dregnir saman í niðurstöðum skýrslunnar 

í kaflanum „SVÓT greining“ í undirköflunum „Veikleikar“ og „Ógnanir“. 

6.1 Samkeppnisumhverfið 

Skýrsluhöfundur telur að markaður með notuð ökutæki á Íslandi sé afar vanþróðaður í 

augnablikinu og gap sé á markaði sem www.24.is getur nýtt sér. 

Skýrsluhöfundur telur að www.24.is hafi ákjósanlegt tækifæri nú til að koma sér vel fyrir á 

einkamarkaði með notuð ökutæki og telur höfundur að markaðurinn geti náð jafnvægi með 

aðila eins og www.24.is annars vegar og hins vegar aðila eins og www.bilasolur.is þar sem 

fyrirtækin eru byggð upp á ólíkum viðskiptamódelum. 

6.1.1 Keppinautagreining 

Keppinautum www.24.is má skipta í tvo flokka. Annars vegar vefsvæði fagaðila og hins 

vegar marga smáa misgóða vefi sem bjóða upp á ókeypis auglýsingar. 

bilasolur.is 

Aðalsamkeppnisaðili www.24.is er vefurinn, www.bilasolur.is, sem er stærsta sölusíða 

notaðra ökutækja á landinu með yfir 20 þúsund skráð ökutæki.
101

 Vefurinn er uppbyggður af 

Rögg ehf og eru viðskiptavinir vefsins bílasalar sem eru áskrifendur hjá fyrirtækinu og greiða 

því mánaðargjald að upphæð kr. 55.000.- auk vsk. fyrir aðgang og hýsingar.
102

 

Við handahófsskoðun skýrsluhöfundar kom í ljós að tæp 400 ökutæki eru skráð daglega í 

auglýsingagrunnin en við nánari skoðun á 80 ökutækjum sést að einungis 24 þeirra eða 30% 

eru nýskráð en 56 þeirra eða 70% eru uppfærslur á eldri skráningum. Skýrsluhöfundur telur 

því raunhæft að meta daglegar nýskráningar ökutækja um 120 talsins en í ljósi þess að 

margskráningar geta leitt til oftalningar um 28% af skráningum, telur skýrsluhöfundur líklegt 

að daglegar hreinar nýskráningar séu nær því að vera um 86 talsins m.v. virka daga. 

                                                 
101 Rögg (e.d.) 
102 Guðmundur Albertsson, eigandi Bílasölu Reykjavíkur (viðtal, 24. apríl 2010) 
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Einkaaðilar sem skrá ökutæki sín í grunninn skrá þau ókeypis en greiða bílasölum sölulaun 

sem er algengt að séu að lágmarki 45-55 þúsund kr., annars 3,5-3,9% auk vsk.
103

 og því getur 

um verulegar upphæðir verið að ræða í þóknun. Áhugasamur kaupandi kemst ekki í beint 

samband við seljanda gegnum vefinn og verður hann einnig að borga milliliðnum sömu 

söluþóknun vilji hann setja ökutæki sitt í skiptum fyrir hið keypta ökutæki. 

Kostur, www.bilasolur.is, er stærðin sem þeir hafa náð en þeir eru markaðsráðandi í fjölda 

ökutækjaauglýsinga og er vefsvæði þeirra ágætlega uppbyggt er varðar skipulag og aðgengi 

þó margt megi betur fara að mati skýrsluhöfundar. 

Ókostur, www.bilasolur.is, er að kaupandi og seljandi komast aldrei í bein samskipti en síðan 

byggir á þeirri úreltu hugmyndafræði, að mati skýrsluhöfundar, að bílaviðskipti með notaða 

bíla fara öll gegnum milliliði. 

barnaland.is 

www.barnaland.is er stofnaður árið 2000 en frá árinu 2005 var hann einn af undirvefjum 

www.mbl.is, sem hefur um árabil verið vinsælasti vefur landsins,
104

 þangað til fyrir skömmu 

að hann varð sjálfstæður á ný. Barnaland er að upplagi barnatengdur vefur en smáauglýsinga-

liður hans hefur stækkað jafnt og þétt og er hann talinn stærsti smáuglýsingavefur landsins en 

auglýsingarnar skiptast í 15 flokka.
105

 Erfitt er að meta nákvæmlega vinsældir vefsins þar sem 

aðsókn að honum hefur verið talinn undir www.mbl.is en þær aðsóknartölur sem eigendur 

vefsins gefa upp myndu duga honum til að vera á bilinu 5.-10. sæti yfir aðsóknamestu vefi 

landsins.
106

 

Við könnun skýrsluhöfundar kom í ljós að þann 26.04.2010 voru settar inn á vefinn 242 

smáauglýsingar undir flokknum „Farartæki“ en þar af voru 82 ökutæki auglýst til sölu eða 

34% auglýstra vara og 160 auglýsingar eða 66% þeirra voru tengdar varahlutum, verið að 

óska eftir vara- eða aukahlutum eða bílum. 

Vefurinn www.er.is er rekinn af sömu aðilum og eru auglýsingar vefjanna speglaðar á milli 

þeirra. 

Kostur vefsins er sú umferð sem um hann er en aðsókn að honum virðist mikil og vefurinn er 

töluvert þekktur. 

                                                 
103 Guðmundur Albertsson, eigandi Bílasölu Reykjavíkur (viðtal, 24. apríl 2010) 
104 Morgunblaðið (e.d.) 
105 Barnaland (e.d.) 
106 Modernus (e.d.) 
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Ókostur vefsins er flokkun smáauglýsinga sem er með öllu óviðunandi og minnir helst á 

upphafsár Netsins. Afar takmarkaðir leitarmöguleikar eru fyrir hendi og myndahluti 

auglýsinganna er afar óspennandi. 

bilar.is 

Nýjasti vefur í flóru ókeypis smáauglýsingavefja er vefurinn, www.bilar.is, sem fór í loftið 

þann 1. maí sl. en fyrst um sinn hyggst vefurinn bjóða upp á ókeypis smáauglýsingar en hefja 

gjalddtöku innan skamms.
107

 

Kostir vefsins er að hann er aðgengilegur og einfaldur í notkun og hefur betra viðmót en 

margir samkeppnisaðila sinna. 

Gallar vefsins eru þeir sömu sem gilda um hann og allflesta aðra íslenska ökutækjavefi að 

flokkun og valmöguleikum er mjög ábótavant og vefurinn verður lítt spennandi í notkun ef 

fjöldi auglýsinga næði nokkrum þúsundum. Nánast engar fyrirframgefnar stuðnings 

skráningarupplýsingar eru til staðar sem gerir flokkun afar erfiða og ekki er boðið upp á að 

leita eftir stikkorði.  

Skýrsluhöfundur telur að vefir, sem taka gjald fyrir auglýsingar á einkamarkaði, ekki líklega 

til að ná árangri en fram kemur fyrr í skýrslunni að skráningar á Mobile þrefölduðust á 

skömmum tíma eftir að vefurinn hætti gjaldtöku fyrir auglýsingar á einkamarkaði.  

kassi.is 

Kassi.is var stofnaður 1999 og hefur haft þá sérstöðu að frá upphafi hefur hann tekið gjald 

fyrir smáauglýsingar sem birtar eru á vefnum. Á farartækjahluta vefsins eru tæplega 100 

auglýsingar, blanda af ökutækjum, dekkjum og varahlutum.
108

 

Vefsíður bílaumboðanna 

Sex bílaumboð eru skráð á bilasolur.is og virðast bjóða notaða bíla sína í gegnum þann vef.
109

 

Í félagaskrá Bílgreinasambandsins eru tíu bílaumboð skráð í félagaskrá þeirra og því virðast 

bílaumboðiðn Suzuki bílar hf, Kraftur hf (Man), Ingvar Helgason hf og Brimborg hf halda 

sjálf úti vefum um sölu á notuðum bílum sínum. 

Aðrar vefsíður 

Margar smáar vefsíður með ókeypis smáauglýsingar er haldið úti að því er virðist meira af 

hugsjón en gróðasjónarmiði. Flestar eiga það sameiginlegt að bjóða upp á óaðlaðandi viðmót 

                                                 
107 Bílar.is (e.d.) 
108 Kassi (e.d.) 
109 Bílgreinasambandið (e.d.) 
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og afar slaka flokkun og er ökutækjum, fylgihlutum, dekkjum og aukahlutum jafnan blandað 

saman í einum flokki. 

Dæmi um nokkrar síður eru:  

www.auglysingar.is með um 800 skráningur í farartækjaflokki.
110

 

www.haninn.is með um 170 skráningur í farartækjaflokki.
111

 

www.tilsolu.is eru með 6600 auglýsingar í farartækjaflokki en virðast einungis vera með að 

jafnaði 5-15 nýskráningar á dag í flokknum.
112

 

Vefsíður félagasamtaka 

Fjölmörg félagasamtök eru starfandi í flestum flokkum ökutækja. Þau sem helst má nefna eru: 

Félag íslenskra bifreiðaeigenda (FÍB), Fornbílaklúbburinn, Jeppaklúbburinn 4x4, Sniglar, 

BMW klúbburinn og Vélhjólaíþróttafélagið Vík sem heldur úti vefsíðunni, 

www.motocross.is, sem er vinsælasta sérhæfða ökutækja/mótorsport vefsíða landsins en hún 

er sem stendur nr. 77 í lista Modernus yfir vinsælustu vefsvæði landsins.
113

 

Flestar þessar síður og fjölmargar smærri eiga það sameiginlegt að halda úti litlum sölutorgum 

er varða áhugasvið viðkomandi klúbbs en skýrsluhöfundur telur það frekar til tækifæris heldur 

en ógn við www.24.is. 

Staðkvæmdarvörur 

Staðkvæmdarvörur sem eru á samkeppnismarkaði með www.24.is eru dagblöðin Morgun-

blaðið og Fréttablaðið. Bæði blöðin bjóða upp á smáauglýsingadálka í blöðum sínum og 

kostar auglýsing með mynd í Fréttablaðinu kr. 4.215 og birtist hún einnig á www.visir.is í 

viku eftir blaðabirtinguna.
114

 Morgunblaðið er með sérblað um bíla alla föstudaga
115

 og eru 

smáauglýsingar þá ódýrari en annars en venjuleg auglýsing með mynd kostar þá kr. 1.672 og 

birtist hún jafnframt á www.mbl.is.
116

 Sá vefur blés til sóknar í vefsmáauglýsingum fyrir 

nokkrum árum síðan og býður áskrifendum sínum upp á fríar auglýsingar á mbl.is en það 

vefsvæðið er óspennandi og flokkun slöpp og hefur það ekki náð þeim vinsældum sem skyldi. 

Við skoðun skýrsluhöfundar kom í ljós að á www.mbl.is voru 81 ökutækjaauglýsing skráð á 

vefinn og á visir.is voru 274 auglýsingar skráðar. Engin tímarit eru gefin út á Íslandi sem eru 

með áherslu á ökutækjaeigendur. 

                                                 
110 Auglýsingar.is (e.d.) 
111 Haninn (e.d.) 
112 TilSölu.is (e.d.) 
113 Modernus (e.d.) 
114 Vísir (e.d.) 
115 Morgunblaðið (e.d.) 
116 Morgunblaðið (e.d.) 
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6.1.2 Nálgun samkeppnisaðila 

Skýrsluhöfundur telur að www.24.is hafi einungis einn virkilegan samkeppnisaðila en það er 

vefsíðan www.bilasolur.is. Skýrsluhöfundur telur þó afar ólíklegt að fyrirtækið fari gegn 

www.24.is með því að bjóða upp á ókeypis auglýsingar fyrir einkaaðila þar sem þeir færu þar 

með í beina samkeppni við viðskiptavini sína. Bilasolur.is byggir sitt viðskiptamódel upp á 

annan hátt en www.24.is en þeir þjónusta sína viðskiptavini og taka mánaðarleg áskriftargjöld 

af þeim. 

Skýrsluhöfundur telur að markaðurinn gæti til framtíðar náð ákveðnu jafnvægi með því að 

bæði fyrirtækin séu leiðandi hvort á sínu sviði, www.24.is leiðandi á einkamarkaði en 

www.bilasolur.is leiðandi á markaði bílasala með notaða bíla. 

Barnaland.is gæti veitt www.24.is ákveðna samkeppni en til þess þyrfti vefurinn að vinna 

mikið í flokkunarmálum og viðmóti vefsins en aðsóknin á vefinn er hins vegar góð. Það sem 

gæti reynst barnaland.is erfitt í samkeppni við www.24.is er sú staðreynd að um 85% af 

notendum vefsins eru konur
117

 en rannsóknir frá Þýskalandi sýna að 79% notenda fimm 

stærstu sérhæfðu ökutækjavefsíðna í Þýskalandi eru karlmenn.
118

 

  

                                                 
117 Barnaland (e.d.) 
118 AutoScout24 Media (2010) 
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7 Útgönguáætlun 

Útgönguáætlanir fyrir fjárfesta www.24.is geta verið með þrennum hætti: 

Í fyrsta lagi með sölu hluta sinna þegar markaðsráðandi stöðu hefur verið náð og tekjumódel 

www.24.is hefur náð jafnvægi, með það fyrir augum að hámarka arð sinn á sem skemmstum 

tíma. 

Annar valkostur er að ganga til samstarfs eða selja fyrirtækið til stórra aðila á markaði, sem 

dæmi www.mbl.is eða www.visir.is, þegar markaðsráðandi stöðu hefur verið náð. 

Þriðji valkostur er að láta ökutækjahluta www.24.is vera grunn og styðja við áframhaldandi 

sókn félagsins í öðrum málaflokkum, sjá nánar í kaflanum „Viðskiptahugmyndin“ í 

undirkaflanum „www.xxx24.is“, með það fyrir augum að taka inn nýtt hlutafé frá nýjum 

hluthöfum sem nemur a.m.k. útlögðu hlutafé stofnfjárfesta. 
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8 Framkvæmdaáætlun 

Ráðgert er að vefsíðan www.24.is fari í loftið í byrju október 2010 en fram að þeim tíma 

liggur töluverð undirbúningsvinna við hugmyndavinnu, forritun og skipulagningu.  

 

áður síðar

Vika nr. 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

1 Fjármögnun

1,3 Frá v iðskiptabanka

2 Samningar

2,1 Starfsfólk

2,2 Húsnæði og búnaður

3 Þróun

3,1 Forritun

3,2 Þróunarv inna

4 Undirbúningur

4,1 Auglýsingasmölun

4,2 Fréttavinnsla

5 Markaðsmál

5,1 Vefmiðlar

5,2 Prentað kynningarefni

5,3 Útvarp / sjónvarp

5,4 Dagblöð /tímarit

6 Opnun

6,1 Prufukeyrsla

6,2 Formleg opnun

oktVerk- og tímaáætlun  2010 ágúst septjúní júlí

 

Mynd 8.1 – Framkvæmdaáætlun 

Myndin sýnir helstu vinnu og  framkvæmdaþætti við vinnslu hugmyndarinnar www.24.is og 

þá tímaröð sem þeir eru unnir í. Verkskipulag tekur tillit til áætlanna sem settar eru fram í 

rekstraráætlun og styðst við þær áætlanir. 
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9 SVÓT greining 

SVÓT greining er tæki sem greinir styrkleika, veikleika, ógnanir og tækifæri sem steðja að 

fyrirtækjum. Eftir að fyrirtæki hafa farið í gegnum þessa greiningu geta þau breytt 

starfsháttum sínum eða stefnumótun í samræmi við niðurstöður hennar.
119

 

Í SVÓT greiningunni kemur fram ákveðin niðurstaða skýrslunnar um ávinning og fýsileika 

hugmyndarinnar en SVÓT greining er hvort tveggja innra og ytra greiningartæki 

9.1 Styrkleikar 

Til styrkleika vörunnar telst að hún kemur á mjög góðum tímapunkti þar sem næsta ótrúlegt er 

hversu vanþróaður markaðurinn er og hversu mikið gap er á markaðnum m.v. þá ytri 

drifkrafta sem til staðar eru í formi þekkingar í upplýsinga- og samskiptatækni hjá þjóðinni. 

Yfirgripsmikil þekking og reynsla skýrsluhöfundar á þróuðum vefmarkaði telst mikill 

styrkleiki við þróun og hönnun á vörunni og einnig telst það styrkleiki hvað tæknilegar og 

faglegar inngönguhindranir eru miklar. 

9.2 Veikleikar 

Þær litlu upplýsingar um stærð einkamarkaðar á Íslandi verður að telja til veikleika 

skýrslunnar frekar en hugmyndarinnar og erfitt er að segja með vissu hvað einkamarkaður 

verður skilvirkur í þróun í þá átt sem þekkist í Þýskalandi. Einnig verður smæð heildar-

markaðar á Íslandi að teljast til veikleika. Einhverja ógn verður að telja vandamál við forritun 

en forritun gæti orðið mun viðameiri en talið er í upphafi og gæti það hækkað kostnað og tafið 

verkefnið. Einnig má færa rök fyrir því að nafn vefsins teljist til veikleika en skýrsluhöfundur 

telur að í því felist jafnframt tækifæri. 

9.3 Ógnir 

Helstu ógnir www.24.is eru að þeirra stærstu samkeppnisaðilar bregðist skjótt við og breyti 

sinni vöru í þá átt. Einnig verður það að teljast ógn ef nýr aðili með mikið fjármagn og þróaða 

hugmynd kæmi fljótlega inn á markaðinn á móti www.24.is. 

Ógn við hugmyndina eru þær litlu fjárhagslegu inngönguhindranir sem eru fyrir samkeppnis-

aðila að koma nýir inn á markaðinn í mismunandi formi. 

                                                 
119 George, Jones. (2006) Bls. 271-272 
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9.4 Tækifæri 

Skýrsluhöfundur telur þau tækifæri sem www.24.is hefur við að ná markaðsleiðandi stöðu 

ókeypis vefa vera töluverð.  

Mikil tækifæri verða að teljast í frekari vöruþróun í vöruúrvali og tekjumöguleikum tengdum 

þeim. Batnandi umhverfi og stuðningur til nýsköpunar á Íslandi verður að teljast til tækifæra 

www.24.is í hag. 

Upplýsinga- og samskiptatækni þjóðarinnar er með því besta sem gerist meðal þjóða heims og 

telst það mikill styrkur fyrir hugmyndina. 

Tækifæri felast í einnig í því að koma með nýja staðfærða vöru á markaðinn sem mikil 

markaðstækifæri eru fyrir og að stuðla að stækkandi markaðshlutdeild á einkamarkaði eins og 

þekkist á þróuðum mörkuðum. 

 

Niðurstaða skýrsluhöfundar við skoðun á því hvort það sé ákjósanlegur og arðbær kostur að 

opna auglýsinga- og fréttaveitu fyrir farartæki á vefnum, er sú að verkefnið þykir afar 

áhugavert. 

Markaður með notuð ökutæki virðist að langstærstum hluta í höndum bílasala notaðra bíla og 

mikil sóknarfæri eru til þess að ná aukinni markaðshlutdeild í einkamarkaði eins og þekkist 

erlendis. Íslendingar eru vel undirbúnir í upplýsinga- og samskiptatækni undir þá sókn eins og 

sýnt er fram á í skýrslunni. 

Fjárhagsleg áhætta af verkefninu er lítil og standist þær hóflegu áætlanir sem settar eru fram 

mun www.24.is byrja að skila hagnaði og komast í jákvætt greiðsluflæði í upphafi þriðja 

starfsárs eða í janúar 2012. 
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Afleiddar tekjur 31.629 0 0 0 0 10.543 10.543 10.543 1.807.962 150.663 150.663 150.663 150.663 150.663 150.663 150.663 150.663 150.663 150.663 150.663 150.663 5.160.550 430.046 430.046 430.046 430.046 430.046 430.046 430.046 430.046 430.046 430.046 430.046 430.046

Útseld viðskiptaþjónusta 31.629 0 0 0 0 10.543 10.543 10.543 1.807.962 150.663 150.663 150.663 150.663 150.663 150.663 150.663 150.663 150.663 150.663 150.663 150.663 5.160.550 430.046 430.046 430.046 430.046 430.046 430.046 430.046 430.046 430.046 430.046 430.046 430.046

Rekstrarkostnaður 9.560.000 1.130.000 1.130.000 1.130.000 1.130.000 1.680.000 1.680.000 1.680.000 18.360.000 1.380.000 1.380.000 1.380.000 1.580.000 1.580.000 1.580.000 1.580.000 1.580.000 1.580.000 1.580.000 1.580.000 1.580.000 18.960.000 1.580.000 1.580.000 1.580.000 1.580.000 1.580.000 1.580.000 1.580.000 1.580.000 1.580.000 1.580.000 1.580.000 1.580.000

Rekstur húsnæðis 420.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 720.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 720.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000

Leiga skrifstofu 280.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 480.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 480.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000

Hiti 35.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 60.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 60.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

Rafmagn 35.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 60.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 60.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

Húsgjöld 70.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 120.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 120.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

Annar kostnaður 700.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 1.200.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 1.200.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000

Tölvubúnaður 140.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 240.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 240.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000

Sími og internet 280.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 480.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 480.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000

Hýsing og tækniþjónusta 280.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 480.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 480.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000

Stjórnunarkostnaður 6.790.000 970.000 970.000 970.000 970.000 970.000 970.000 970.000 9.840.000 670.000 670.000 670.000 870.000 870.000 870.000 870.000 870.000 870.000 870.000 870.000 870.000 10.440.000 870.000 870.000 870.000 870.000 870.000 870.000 870.000 870.000 870.000 870.000 870.000 870.000

Bókhald og endurskoðun 490.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 840.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 840.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000

Framkvæmdastjóri 2.100.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 5.400.000 300.000 300.000 300.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 6.000.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000

Forritari 3.500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 2.400.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 2.400.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000

Aðkeypt ráðgjöf 700.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 1.200.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 1.200.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000

Sölu og markaðskostnaður 1.650.000 0 0 0 0 550.000 550.000 550.000 6.600.000 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 6.600.000 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000

Dagblöð og tímarit 300.000 0 0 0 0 100.000 100.000 100.000 1.200.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 1.200.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000

Útvarp 300.000 0 0 0 0 100.000 100.000 100.000 1.200.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 1.200.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000

Sjónvarp 300.000 0 0 0 0 100.000 100.000 100.000 1.200.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 1.200.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000

Vefmiðlar 300.000 0 0 0 0 100.000 100.000 100.000 1.200.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 1.200.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000

Prentað kynningarefni 300.000 0 0 0 0 100.000 100.000 100.000 1.200.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 1.200.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000

Þáttaka í v iðburðum 150.000 0 0 0 0 50.000 50.000 50.000 600.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 600.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000

EBITA -6.988.100 -1.130.000 -1.130.000 -1.130.000 -1.130.000 -822.700 -822.700 -822.700 -4.790.997 -249.250 -249.250 -249.250 -449.250 -449.250 -449.250 -449.250 -449.250 -449.250 -449.250 -449.250 -449.250 11.347.270 945.606 945.606 945.606 945.606 945.606 945.606 945.606 945.606 945.606 945.606 945.606 945.606

Afskriftir á eignum (1-3%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Hagnaður fyrir fjármagnsliði (EBIT) -6.988.100 -1.130.000 -1.130.000 -1.130.000 -1.130.000 -822.700 -822.700 -822.700 -4.790.997 -249.250 -249.250 -249.250 -449.250 -449.250 -449.250 -449.250 -449.250 -449.250 -449.250 -449.250 -449.250 11.347.270 945.606 945.606 945.606 945.606 945.606 945.606 945.606 945.606 945.606 945.606 945.606 945.606

Fjármagnsliðir 435.547 0 72.591 72.591 72.591 72.591 72.591 72.591 871.094 72.591 72.591 72.591 72.591 72.591 72.591 72.591 72.591 72.591 72.591 72.591 72.591 871.094 72.591 72.591 72.591 72.591 72.591 72.591 72.591 72.591 72.591 72.591 72.591 72.591

Vaxtagjöld 435.547 0 72.591 72.591 72.591 72.591 72.591 72.591 871.094 72.591 72.591 72.591 72.591 72.591 72.591 72.591 72.591 72.591 72.591 72.591 72.591 871.094 72.591 72.591 72.591 72.591 72.591 72.591 72.591 72.591 72.591 72.591 72.591 72.591

Hagnaður eftir fjármagnsliði (EBT) -7.423.647 -1.130.000 -1.202.591 -1.202.591 -1.202.591 -895.291 -895.291 -895.291 -5.662.091 -321.841 -321.841 -321.841 -521.841 -521.841 -521.841 -521.841 -521.841 -521.841 -521.841 -521.841 -521.841 10.476.176 873.015 873.015 873.015 873.015 873.015 873.015 873.015 873.015 873.015 873.015 873.015 873.015

Tekjuskattur (18%) -1.336.256 -203.400 -216.466 -216.466 -216.466 -161.152 -161.152 -161.152 -1.019.176 -57.931 -57.931 -57.931 -93.931 -93.931 -93.931 -93.931 -93.931 -93.931 -93.931 -93.931 -93.931 1.885.712 157.143 157.143 157.143 157.143 157.143 157.143 157.143 157.143 157.143 157.143 157.143 157.143

Hagnaður -6.087.390 -926.600 -986.125 -986.125 -986.125 -734.139 -734.139 -734.139 -4.642.915 -263.910 -263.910 -263.910 -427.910 -427.910 -427.910 -427.910 -427.910 -427.910 -427.910 -427.910 -427.910 8.590.465 715.872 715.872 715.872 715.872 715.872 715.872 715.872 715.872 715.872 715.872 715.872 715.872

Greiðsluáætlun áætlun áætlun áætlun áætlun áætlun áætlun áætlun áætlun áætlun áætlun áætlun áætlun áætlun áætlun áætlun áætlun áætlun áætlun áætlun áætlun áætlun áætlun áætlun áætlun áætlun áætlun áætlun áætlun áætlun áætlun áætlun

2010 jún.10 júl.10 ágú.10 sep.10 okt.10 nóv.10 des.10 2011 jan.11 feb.11 mar.11 apr.11 maí.11 jún.11 júl.11 ágú.11 sep.11 okt.11 nóv.11 des.11 2012 jan.12 feb.12 mar.12 apr.12 maí.12 jún.12 júl.12 ágú.12 sep.12 okt.12 nóv.12 des.12

Tekjur (innborganir) 1.714.600 0 0 0 0 0 857.300 857.300 13.295.552 857.300 1.130.750 1.130.750 1.130.750 1.130.750 1.130.750 1.130.750 1.130.750 1.130.750 1.130.750 1.130.750 1.130.750 30.307.270 2.525.606 2.525.606 2.525.606 2.525.606 2.525.606 2.525.606 2.525.606 2.525.606 2.525.606 2.525.606 2.525.606 2.525.606

Auglýsingatekjur 11.592.000 0 0 0 0 0 828.000 828.000 9.108.000 828.000 828.000 828.000 828.000 828.000 828.000 828.000 828.000 828.000 828.000 828.000 828.000 19.872.000 1.656.000 1.656.000 1.656.000 1.656.000 1.656.000 1.656.000 1.656.000 1.656.000 1.656.000 1.656.000 1.656.000 1.656.000

Aðrar tekjur 1.729.225 0 0 0 0 0 18.757 18.757 1.672.954 18.757 152.087 152.087 152.087 152.087 152.087 152.087 152.087 152.087 152.087 152.087 152.087 5.274.720 439.560 439.560 439.560 439.560 439.560 439.560 439.560 439.560 439.560 439.560 439.560 439.560

Afleiddar tekjur 1.688.927 0 0 0 0 0 10.543 10.543 1.657.298 10.543 150.663 150.663 150.663 150.663 150.663 150.663 150.663 150.663 150.663 150.663 150.663 5.160.550 430.046 430.046 430.046 430.046 430.046 430.046 430.046 430.046 430.046 430.046 430.046 430.046

Kostnaður (útborganir) 8.679.884 0 1.263.314 1.263.314 1.263.314 1.263.314 1.813.314 1.813.314 19.839.768 1.813.314 1.493.314 1.493.314 1.493.314 1.693.314 1.693.314 1.693.314 1.693.314 1.693.314 1.693.314 1.693.314 1.693.314 20.319.768 1.693.314 1.693.314 1.693.314 1.693.314 1.693.314 1.693.314 1.693.314 1.693.314 1.693.314 1.693.314 1.693.314 1.693.314

Rekstur húsnæðis 860.000 0 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 440.000 60.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 480.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000

Annar kostnaður 1.800.000 0 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 1.100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 1.200.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000

Stjórnunarkostnaður 15.760.000 0 970.000 970.000 970.000 970.000 970.000 970.000 8.970.000 970.000 670.000 670.000 670.000 870.000 870.000 870.000 870.000 870.000 870.000 870.000 870.000 10.440.000 870.000 870.000 870.000 870.000 870.000 870.000 870.000 870.000 870.000 870.000 870.000 870.000

Sölu og markaðskostnaður 7.700.000 0 0 0 0 0 550.000 550.000 6.050.000 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 6.600.000 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000

Fjármagnsliðir 799.884 0 133.314 133.314 133.314 133.314 133.314 133.314 1.599.768 133.314 133.314 133.314 133.314 133.314 133.314 133.314 133.314 133.314 133.314 133.314 133.314 1.599.768 133.314 133.314 133.314 133.314 133.314 133.314 133.314 133.314 133.314 133.314 133.314 133.314

Greiddir vextir af skuldabréfi 435.547 0 72.591 72.591 72.591 72.591 72.591 72.591 871.094 72.591 72.591 72.591 72.591 72.591 72.591 72.591 72.591 72.591 72.591 72.591 72.591 871.094 72.591 72.591 72.591 72.591 72.591 72.591 72.591 72.591 72.591 72.591 72.591 72.591

Greiddar afborganir af skuldabréfi 364.337 0 60.723 60.723 60.723 60.723 60.723 60.723 728.674 60.723 60.723 60.723 60.723 60.723 60.723 60.723 60.723 60.723 60.723 60.723 60.723 728.674 60.723 60.723 60.723 60.723 60.723 60.723 60.723 60.723 60.723 60.723 60.723 60.723

Innborganir - útborganir -6.965.284 0 -1.263.314 -1.263.314 -1.263.314 -1.263.314 -956.014 -956.014 -6.544.215 -956.014 -362.564 -362.564 -362.564 -562.564 -562.564 -562.564 -562.564 -562.564 -562.564 -562.564 -562.564 9.987.503 832.292 832.292 832.292 832.292 832.292 832.292 832.292 832.292 832.292 832.292 832.292 832.292

Handbært fé í byrjun árs / lok mánaðar 0 10.000.000 8.736.686 7.473.372 6.210.058 4.946.744 3.990.730 3.034.716 3.034.716 2.078.702 1.716.139 1.353.575 991.011 428.447 -134.116 -696.680 -1.259.244 -1.821.808 -2.384.371 -2.946.935 -3.509.499 -3.509.499 -2.677.207 -1.844.915 -1.012.623 -180.331 651.961 1.484.253 2.316.544 3.148.836 3.981.128 4.813.420 5.645.712 6.478.004

Handbært fé í lok árs 3.034.716 -3.509.499 6.478.004

Fjármögnun áætlun áætlun áætlun áætlun áætlun áætlun áætlun áætlun áætlun áætlun áætlun áætlun áætlun áætlun áætlun áætlun áætlun áætlun áætlun áætlun áætlun áætlun áætlun áætlun áætlun áætlun áætlun áætlun áætlun áætlun áætlun

2010 jún.10 júl.10 ágú.10 sep.10 okt.10 nóv.10 des.10 2011 jan.11 feb.11 mar.11 apr.11 maí.11 jún.11 júl.11 ágú.11 sep.11 okt.11 nóv.11 des.11 2012 jan.12 feb.12 mar.12 apr.12 maí.12 jún.12 júl.12 ágú.12 sep.12 okt.12 nóv.12 des.12

Afborganir skuldabréfaláns 799.884 0 133.314 133.314 133.314 133.314 133.314 133.314 1.599.768 133.314 133.314 133.314 133.314 133.314 133.314 133.314 133.314 133.314 133.314 133.314 133.314 1.599.768 133.314 133.314 133.314 133.314 133.314 133.314 133.314 133.314 133.314 133.314 133.314 133.314

Greiddir vextir af láni 435.547 0 72.591 72.591 72.591 72.591 72.591 72.591 871.094 72.591 72.591 72.591 72.591 72.591 72.591 72.591 72.591 72.591 72.591 72.591 72.591 871.094 72.591 72.591 72.591 72.591 72.591 72.591 72.591 72.591 72.591 72.591 72.591 72.591

Greiddar afborganir láni 364.337 0 60.723 60.723 60.723 60.723 60.723 60.723 728.674 60.723 60.723 60.723 60.723 60.723 60.723 60.723 60.723 60.723 60.723 60.723 60.723 728.674 60.723 60.723 60.723 60.723 60.723 60.723 60.723 60.723 60.723 60.723 60.723 60.723

Skuldabréfalán 799.884 0 133.314 133.314 133.314 133.314 133.314 133.314 1.599.768 133.314 133.314 133.314 133.314 133.314 133.314 133.314 133.314 133.314 133.314 133.314 133.314 1.599.768 133.314 133.314 133.314 133.314 133.314 133.314 133.314 133.314 133.314 133.314 133.314 133.314

Greiddir vextir af láni 435.547 0 72.591 72.591 72.591 72.591 72.591 72.591 871.094 72.591 72.591 72.591 72.591 72.591 72.591 72.591 72.591 72.591 72.591 72.591 72.591 871.094 72.591 72.591 72.591 72.591 72.591 72.591 72.591 72.591 72.591 72.591 72.591 72.591

Greiddar afborganir af láni 364.337 0 60.723 60.723 60.723 60.723 60.723 60.723 728.674 60.723 60.723 60.723 60.723 60.723 60.723 60.723 60.723 60.723 60.723 60.723 60.723 728.674 60.723 60.723 60.723 60.723 60.723 60.723 60.723 60.723 60.723 60.723 60.723 60.723

Tegund lána

Skuldabréfalán frá LÍ (K5) 10.000.000 1.6.2010 9,30% 2,50% 120 133.314

Samtals lánsfé: 10.000.000

Forsendur

Verðbólgumarkmið SÍ 2,50%

Kjörvaxtaflokkur 5 LÍ (óverðtryggt) 9,30%

Upphafleg 

fjárhæð

Upphaf 

lánstíma

Vextir 

verðtryggðir

Árshækkun 

vísitölu

Lánstími í 

mánuðum

Meðalgr.  í 36 

mán. 

63



Forsendur útreikninga

Ísland 10% 15% 20%

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010Á 2011Á 2012Á

Markaður með notuð ökutæki (NÖ) 73.092 88.427 96.038 97.660 104.088 82.224 72.960 80.256 92.294 110.753
1 1 Áætlaður vöxtur milli ára : 2010 (10%), 2011 (15%), 2012 (20%)

Nýskráð ökutæki (ný) 12.945 16.078 24.856 25.326 19.316 15.153 4.180 5.016 6.521 9.129
2 2 Áætlaður vöxtur milli ára: 2010 (20%), 2011 (30%), 2012 (40%)

Hlutfall nýrra bíla af heild nýskráninga 18% 18% 26% 26% 19% 18% 6% 6% 7% 8%

Hlutfall uppítökubíla hjá bílaumboðum 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
3 3 Áætlað, forsendur eru vegið meðaltal uppítökubíla hjá bílaumboðum í DE 2003-2009

Hlutdeild bílaumboða í heildarsölu NÖ 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
4 4 Áætlað, m.v. ofangreindar forsendur

Seld NÖ hjá bílaumboðum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Seld NÖ hjá bílasölum 48.723 58.945 64.019 65.100 69.385 54.811 48.635 53.499 53.835 55.377

Seld NÖ á einkamarkaði 24.362 29.473 32.009 32.550 34.693 27.405 24.318 26.749 38.459 55.377

Heimild: Umferðastofa

Söluaðilar notaðra ökutækja á Íslandi

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010Á 2011Á 2012Á

Bílaumboð 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
4 Áætlað hlutfall af markaði  að frádregnum bílaumboðum árin 2003-2010 er 2/3 

Bílasalar notaðra ökutækja 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 58% 50%
4, 5 5 Áætlað er að hlutfall bílasala NÖ og einkamarkaðar jafnist 2011-2012

Einkamarkaður 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 42% 50%
6, 7 6 Áætlað hlutfall af markaði  að frádregnum bílaumboðum árin 2003-2010 er 1/3 

7 Áætlað er að hlutfall bílasala NÖ og einkamarkaðar jafnist 2011-2012

Heimild: Umferðastofa

Þýskaland

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Markaður með notuð ökutæki (NÖ) * 6,77 6,61 6,66 6,73 6,26 6,11

Nýskráð ökutæki (ný) * 3,24 3,27 3,34 3,74 3,15 3,09

Hlutfall nýrra bíla af heild nýskráninga 48% 49% 50% 56% 50% 51%

Hlutfall uppítökubíla hjá bílaumboðum 71% 69% 74% 63% 76% 75%

Hlutdeild umboða í heildarsölu NÖ 34% 34% 37% 35% 38% 38%

Seld NÖ hjá bílaumboðum * 2,30 2,25 2,46 2,36 2,38 2,32

Seld NÖ hjá bílasölum 1,02 1,06 1,07 1,28 1,19 1,04

Seld NÖ á einkamarkaði 3,66 3,31 3,13 3,10 2,69 2,75

* í milljónum ökutækja Heimild: DAT

Forsendur og áætluð markaðshlutdeild www.24.is í mörkuðum

Söluaðilar notaðra ökutækja í Þýskalandi

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Einka- 

markaður

Fjöldi 

ökutækja

EM seldar 

ferilskrár

EM fjöldi 

ferilskráa

EM seld 

veðbóka.

EM fjöldi 

veðbóka.

Fagaðila- 

markaður

Fjöldi 

ökutækja

FM seldar 

ferilskrár

FM fjöldi 

ferilskráa

FM seld 

veðbóka.

FM fjöldi 

veðbóka.

Bílaumboð 34% 34% 37% 35% 38% 38% 2010Á 5% 1.337 30% 401 30% 401 1% 535 5% 20 3% 12

Bílasalar notaðra ökutækja 15% 16% 16% 19% 19% 17% 2011Á 25% 9.615 30% 2.884 30% 2.884 10% 5.384 5% 144 3% 87

Einkamarkaður 54% 50% 47% 46% 43% 45% 2012Á 50% 27.688 30% 8.306 30% 8.306 20% 11.075 5% 415 3% 249

Heimild: DAT

Innfluttningur notaðra ökutækja

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Nýskráð ökutæki (notuð) 1.593 2.992 5.774 3.716 3.301 2.348 497

Hlutfall nýskráninga NÖ af heildar nýskr. 2% 3% 6% 4% 3% 3% 1%

Heimild: Umferðastofa

Aðrar tekjur Eininga 

verð Afsláttur Fjöldi 2010 Fjöldi 2011 Fjöldi 2012 2010Á 2011Á 2012Á

Tekjur 609.684 4.382.893 12.621.721

Seldar ferilskrár 270 - 421 3.029 8.722 113.752 817.736 2.354.892

Seld veðbókarvottorð 1.200 - 413 2.971 8.556 495.932 3.565.156 10.266.829

Gjöld 372.475 2.459.315 7.015.946

Áskriftargjald að Lánstraust (mánaðar) 2.940 10% 12 12 12 35.279 35.279 35.279

Innkaupsverð á ferilskrám 65 15% 421 3.029 8.722 27.321 196.408 565.610

Innkaupsverð á veðbókavottorða 750 20% 413 2.971 8.556 309.875 2.227.629 6.415.057

Hagnaður af sölu ferilskráa 68.791 603.689 1.771.642

Hagnaður af sölu veðbókavottorða 168.418 1.319.888 3.834.133

Hagnaður samtals 237.209 1.923.577 5.605.775

Afleiddar tekjur Markaðs 

hlutfall

Eininga 

verð Fjöldi 2010 Fjöldi 2011 Fjöldi 2012 2010Á 2011Á 2012Á

Frágangur kaupsamninga á EM 1% 9.900 13 - - 132.409 - -

Frágangur kaupsamninga á EM 2% 9.900 - 192 - - 1.903.724 -

Frágangur kaupsamninga á EM 2% 9.900 - - 554 - - 5.482.287
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Jafngreiðslulán, LÍ K5 (annuitet)

Höfuðstóll 10.000.000 kr. Greiðsla 128.305 kr.

Vextir 9,30% Vaxtagreiðslur 5.913.595 kr.

Fjöldi afb. 120 mán Heildargreiðsla 17.482.111 kr.

Verðbólga 2,50%

0,002059836

Gjalddagi Verðbætur Eftirstöðvar Afborgun Vextir Greiðsla Eftirstöðvar

1 20.598 10.020.598 50.910 77.660 128.569 9.969.689

2 20.536 9.990.225 51.410 77.424 128.834 9.938.815

3 20.472 9.959.287 51.915 77.184 129.100 9.907.372

4 20.408 9.927.779 52.425 76.940 129.365 9.875.354

5 20.342 9.895.696 52.940 76.692 129.632 9.842.756

6 20.274 9.863.030 53.460 76.438 129.899 9.809.570

7 20.206 9.829.776 53.986 76.181 130.167 9.775.790

8 20.137 9.795.926 54.516 75.918 130.435 9.741.410

9 20.066 9.761.476 55.052 75.651 130.703 9.706.424

10 19.994 9.726.418 55.593 75.380 130.973 9.670.825

11 19.920 9.690.745 56.139 75.103 131.242 9.634.606

12 19.846 9.654.452 56.691 74.822 131.513 9.597.761

13 19.770 9.617.531 57.248 74.536 131.784 9.560.283

14 19.693 9.579.976 57.810 74.245 132.055 9.522.166

15 19.614 9.541.780 58.378 73.949 132.327 9.483.401

16 19.534 9.502.936 58.952 73.648 132.600 9.443.984

17 19.453 9.463.437 59.531 73.342 132.873 9.403.906

18 19.371 9.423.276 60.116 73.030 133.146 9.363.160

19 19.287 9.382.447 60.707 72.714 133.421 9.321.740

20 19.201 9.340.941 61.303 72.392 133.696 9.279.638

21 19.115 9.298.753 61.906 72.065 133.971 9.236.847

22 19.026 9.255.873 62.514 71.733 134.247 9.193.360

23 18.937 9.212.296 63.128 71.395 134.523 9.149.168

24 18.846 9.168.014 63.748 71.052 134.801 9.104.266

25 18.753 9.123.019 64.375 70.703 135.078 9.058.644

26 18.659 9.077.303 65.007 70.349 135.356 9.012.296

27 18.564 9.030.860 65.646 69.989 135.635 8.965.214

28 18.467 8.983.681 66.291 69.624 135.915 8.917.390

29 18.368 8.935.758 66.942 69.252 136.195 8.868.816

30 18.268 8.887.084 67.600 68.875 136.475 8.819.484

31 18.167 8.837.650 68.264 68.492 136.756 8.769.386

32 18.063 8.787.450 68.935 68.103 137.038 8.718.514

33 17.959 8.736.473 69.613 67.708 137.320 8.666.861

34 17.852 8.684.713 70.297 67.307 137.603 8.614.416

35 17.744 8.632.161 70.987 66.899 137.886 8.561.173

36 17.635 8.578.808 71.685 66.486 138.171 8.507.123

116 1.636 795.876 156.727 6.168 162.895 639.149

117 1.317 640.465 158.267 4.964 163.231 482.198

118 993 483.192 159.822 3.745 163.567 323.370

119 666 324.036 161.392 2.511 163.904 162.643

120 335 162.978 162.978 1.263 164.241 0
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* Hard data

Note: For further details and explanation, please refer to the section “How to
Read the Country/Economy Profiles” at the beginning of this chapter.

Iceland
Key indicators
Population (millions), 2008............................................................0.3

GDP per capita (PPP $), 2008 ................................................40,471

Mobile phone subscriptions per 100 population, 2008........108.6

Internet users per 100 population, 2008 ..................................90.6

Internet bandwidth (Mb/s) per 10,000 population, 2007........73.1

Utility patents per million population, 2008 .............................85.8

Networked Readiness Index
Edition (number of economies) Rank

2009–2010 (133) ...................................................12
2008–2009 (134) .................................................................................7

2007–2008 (127) .................................................................................8

Global Competitiveness Index 2009–2010 (133) 26

Environment component 7
Market environment 21

1.01 Venture capital availability..................................................57
1.02 Financial market sophistication .........................................65
1.03 Availability of latest technologies ........................................1
1.04 State of cluster development ............................................48
1.05 Burden of government regulation .......................................5
1.06 Extent and effect of taxation.............................................11
1.07 Total tax rate, 2008* ..........................................................19
1.08 Time required to start a business, 2009*............................8
1.09 No. of procedures required to start a business, 2009* ....22
1.10 Intensity of local competition ............................................57
1.11 Freedom of the press........................................................31

Political and regulatory environment 14

2.01 Effectiveness of law-making bodies..................................25
2.02 Laws relating to ICT ..........................................................14
2.03 Judicial independence .......................................................18
2.04 Intellectual property protection .........................................17
2.05 Efficiency of legal framework in settling disputes ............21
2.06 Efficiency of legal framework in challenging regs.............13
2.07 Property rights ...................................................................17
2.08 No. of procedures to enforce a contract, 2009* .................7
2.09 Time to enforce a contract, 2009* ....................................36
2.10 Level of competition index, 2007* ......................................1

Infrastructure environment 2

3.01 Number of telephone lines, 2008*......................................4
3.02 Secure Internet servers, 2008*...........................................1
3.03 Electricity production, 2006* ...............................................1
3.04 Availability of scientists and engineers................................8
3.05 Quality of scientific research institutions ..........................24
3.06 Tertiary education enrollment, 2007* ................................15
3.07 Education expenditure, 2007*.............................................6
3.08 Accessibility of digital content.............................................3
3.09 Internet bandwidth, 2007* ................................................29

Readiness component 8
Individual readiness 8

4.01 Quality of math and science education .............................21
4.02 Quality of the educational system.......................................3
4.03 Buyer sophistication ..........................................................27
4.04 Residential telephone connection charge, 2008* ...............9
4.05 Residential monthly telephone subscription, 2008* .........68
4.06 Fixed broadband tariffs, 2008*..........................................57
4.07 Mobile cellular tariffs, 2008* .............................................22
4.08 Fixed telephone lines tariffs, 2008* ..................................21

Business readiness 16

5.01 Extent of staff training.......................................................14
5.02 Local availability of research and training ..........................18
5.03 Quality of management schools........................................10
5.04 Company spending on R&D..............................................24
5.05 University-industry collaboration in R&D...........................17
5.06 Business telephone connection charge, 2008* ..................4
5.07 Business monthly telephone subscription, 2008* ............48
5.08 Local supplier quality .........................................................19
5.09 Computer, comm., and other services imports, 2007* ....71
5.10 Availability of new telephone lines ......................................1

Government readiness 18

6.01 Government prioritization of ICT .......................................15
6.02 Gov’t procurement of advanced tech. products................20
6.03 Importance of ICT to gov’t vision of the future.................17

Usage component 18
Individual usage 6

7.01 Mobile telephone subscriptions, 2008* ............................47
7.02 Personal computers, 2006* ..............................................22
7.03 Broadband Internet subscribers, 2008* ..............................7
7.04 Internet users, 2008* ..........................................................1
7.05 Internet access in schools...................................................1

Business usage 19

8.01 Prevalence of foreign technology licensing.........................2
8.02 Firm-level technology absorption ........................................1
8.03 Capacity for innovation ......................................................23
8.04 Extent of business Internet use ........................................13
8.05 Creative industries exports, 2006*..................................105
8.06 Utility patents, 2008* ........................................................12
8.07 High-tech exports, 2007* ..................................................19

Government usage 40

9.01 Government success in ICT promotion.............................12
9.02 Government Online Service Index, 2009* ........................47
9.03 ICT use and government efficiency ..................................11
9.04 Presence of ICT in government agencies .........................13
9.05 E-Participation Index, 2009* ............................................110
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* Hard data

Note: For further details and explanation, please refer to the section “How to
Read the Country/Economy Profiles” at the beginning of this chapter.

Germany
Key indicators
Population (millions), 2008..........................................................82.1

GDP per capita (PPP $), 2008 ................................................35,539

Mobile phone subscriptions per 100 population, 2008........128.3

Internet users per 100 population, 2008 ..................................75.3

Internet bandwidth (Mb/s) per 10,000 population, 2007......255.5

Utility patents per million population, 2008 ...........................108.1

Networked Readiness Index
Edition (number of economies) Rank

2009–2010 (133) ...................................................14
2008–2009 (134) ...............................................................................20

2007–2008 (127) ...............................................................................16

Global Competitiveness Index 2009–2010 (133) 7

Environment component 16
Market environment 22

1.01 Venture capital availability..................................................53
1.02 Financial market sophistication .........................................17
1.03 Availability of latest technologies ......................................16
1.04 State of cluster development ............................................11
1.05 Burden of government regulation .....................................84
1.06 Extent and effect of taxation...........................................106
1.07 Total tax rate, 2008* ..........................................................80
1.08 Time required to start a business, 2009*..........................61
1.09 No. of procedures required to start a business, 2009* ....83
1.10 Intensity of local competition ..............................................1
1.11 Freedom of the press..........................................................9

Political and regulatory environment 11

2.01 Effectiveness of law-making bodies..................................27
2.02 Laws relating to ICT ..........................................................18
2.03 Judicial independence .........................................................6
2.04 Intellectual property protection .........................................13
2.05 Efficiency of legal framework in settling disputes ............17
2.06 Efficiency of legal framework in challenging regs.............10
2.07 Property rights .....................................................................9
2.08 No. of procedures to enforce a contract, 2009* ...............15
2.09 Time to enforce a contract, 2009* ....................................27
2.10 Level of competition index, 2007* ......................................1

Infrastructure environment 14

3.01 Number of telephone lines, 2008*......................................2
3.02 Secure Internet servers, 2008*.........................................17
3.03 Electricity production, 2006* .............................................24
3.04 Availability of scientists and engineers..............................35
3.05 Quality of scientific research institutions ............................5
3.06 Tertiary education enrollment, 2006* ................................50
3.07 Education expenditure, 2007*...........................................56
3.08 Accessibility of digital content...........................................18
3.09 Internet bandwidth, 2007* ................................................11

Readiness component 18
Individual readiness 24

4.01 Quality of math and science education .............................45
4.02 Quality of the educational system.....................................27
4.03 Buyer sophistication ..........................................................22
4.04 Residential telephone connection charge, 2008* .............55
4.05 Residential monthly telephone subscription, 2008* .........98
4.06 Fixed broadband tariffs, 2008*..........................................33
4.07 Mobile cellular tariffs, 2008* .............................................18
4.08 Fixed telephone lines tariffs, 2008* ..................................59

Business readiness 6

5.01 Extent of staff training.......................................................11
5.02 Local availability of research and training ............................2
5.03 Quality of management schools........................................26
5.04 Company spending on R&D................................................4
5.05 University-industry collaboration in R&D...........................10
5.06 Business telephone connection charge, 2008* ................38
5.07 Business monthly telephone subscription, 2006* ............65
5.08 Local supplier quality ...........................................................3
5.09 Computer, comm., and other services imports, 2008* ....27
5.10 Availability of new telephone lines ....................................19

Government readiness 42

6.01 Government prioritization of ICT .......................................37
6.02 Gov’t procurement of advanced tech. products................45
6.03 Importance of ICT to gov’t vision of the future.................47

Usage component 12
Individual usage 15

7.01 Mobile telephone subscriptions, 2008* ............................19
7.02 Personal computers, 2006* ..............................................13
7.03 Broadband Internet subscribers, 2008* ............................16
7.04 Internet users, 2008* ........................................................13
7.05 Internet access in schools.................................................39

Business usage 4

8.01 Prevalence of foreign technology licensing.......................25
8.02 Firm-level technology absorption ......................................14
8.03 Capacity for innovation ........................................................2
8.04 Extent of business Internet use ........................................17
8.05 Creative industries exports, 2006*......................................5
8.06 Utility patents, 2008* ..........................................................9
8.07 High-tech exports, 2007* ..................................................25

Government usage 20

9.01 Government success in ICT promotion.............................39
9.02 Government Online Service Index, 2009* ........................21
9.03 ICT use and government efficiency ..................................33
9.04 Presence of ICT in government agencies .........................25
9.05 E-Participation Index, 2009* ..............................................14
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GDP (PPP int'l $) per capita, 1980–2008

1 Transition
1–2 2 Transition

2–3

Factor
driven

Efficiency
driven

Innovation
driven

3

Stage of development

1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008
0

10,000

20,000

30,000

40,000

Iceland Innovation-driven economies

Institutions

Infrastructure

Macroeconomic 
stability

Health and 
primary 

education

Higher education 
and training

Goods market 
efficiency

Labor market efficiency

Financial market 
sophistication

Technological 
readiness

Market size

Business 
sophistication 

Innovation

1

2

3

4

5

6

7

Iceland
Key indicators

Population (millions), 2008.........................................0.3
GDP (US$ billions), 2008...........................................17.5
GDP per capita (US$), 2008 ..............................55,462.2
GDP (PPP) as share (%) of world total, 2008 .......0.02

Global Competitiveness Index

GCI 2009–2010.........................................................26 ......4.8
GCI 2008–2009 (out of 134)..................................................20 ........5.0
GCI 2007–2008 (out of 131)..................................................23 ........5.0

Basic requirements.............................................................24 ........5.4
1st pillar: Institutions ...........................................................13 ........5.6
2nd pillar: Infrastructure.....................................................11 ........5.9
3rd pillar: Macroeconomic stability................................119 ........3.6
4th pillar: Health and primary education ...........................2 ........6.5

Efficiency enhancers..........................................................30 ........4.6
5th pillar: Higher education and training ...........................4 ........5.6
6th pillar: Goods market efficiency...................................31 ........4.7
7th pillar: Labor market efficiency ......................................6 ........5.4
8th pillar: Financial market sophistication.......................85 ........4.0
9th pillar: Technological readiness...................................14 ........5.6
10th pillar: Market size......................................................120 ........2.5

Innovation and sophistication factors ............................19 ........4.7
11th pillar: Business sophistication..................................23 ........4.9
12th pillar: Innovation..........................................................16 ........4.5

The most problematic factors for doing business

Access to financing......................................................29.0

Foreign currency regulations......................................26.0

Inflation ...........................................................................18.5

Government instability/coups .......................................8.5

Policy instability...............................................................6.2

Inefficient government bureaucracy...........................5.5

Inadequately educated workforce...............................1.5

Restrictive labor regulations.........................................1.3

Corruption.........................................................................1.1

Tax regulations ................................................................1.1

Inadequate supply of infrastructure ............................0.8

Tax rates ...........................................................................0.6

Poor work ethic in national labor force ......................0.0

Crime and theft ................................................................0.0

Poor public health ...........................................................0.0

0 5 10 15 20 25 30

Percent of responses

Note: From a list of 15 factors, respondents were asked to select the five most problematic for doing business in their country/economy and to rank them
between 1 (most problematic) and 5. The bars in the figure show the responses weighted according to their rankings.

Iceland OECD
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The Global Competitiveness Index in detail ■ Competitive Advantage    ■ Competitive Disadvantage   

INDICATOR RANK/133

1st pillar: Institutions
1.01 Property rights .............................................................17 ........■
1.02 Intellectual property protection....................................17 ........■
1.03 Diversion of public funds .............................................12 ........■
1.04 Public trust of politicians..............................................18 ........■
1.05 Judicial independence .................................................18 ........■
1.06 Favoritism in decisions of government officials ..........16 ........■
1.07 Wastefulness of government spending.......................15 ........■
1.08 Burden of government regulation..................................5 ........■
1.09 Efficiency of legal framework in settling disputes.......21 ........■
1.10 Efficiency of legal framework in challenging regs .......13 ........■
1.11 Transparency of government policymaking .................10 ........■
1.12 Business costs of terrorism...........................................2 ........■
1.13 Business costs of crime and violence ...........................6 ........■
1.14 Organized crime.............................................................2 ........■
1.15 Reliability of police services...........................................5 ........■
1.16 Ethical behavior of firms ................................................9 ........■
1.17 Strength of auditing and reporting standards ..............29 ........■
1.18 Efficacy of corporate boards........................................31 ........■
1.19 Protection of minority shareholders’ interests ............54 ........■

2nd pillar: Infrastructure
2.01 Quality of overall infrastructure......................................8 ........■
2.02 Quality of roads............................................................33 ........■
2.03 Quality of railroad infrastructure..................................n/a
2.04 Quality of port infrastructure..........................................8 ........■
2.05 Quality of air transport infrastructure...........................10 ........■
2.06 Available seat kilometers* ...........................................82 ........■
2.07 Quality of electricity supply ...........................................2 ........■
2.08 Telephone lines* ............................................................3 ........■

3rd pillar: Macroeconomic stability
3.01 Government surplus/deficit* .......................................63 ........■
3.02 National savings rate*................................................102 ........■
3.03 Inflation* ....................................................................105 ........■
3.04 Interest rate spread* .................................................104 ........■
3.05 Government debt*.....................................................124 ........■

4th pillar: Health and primary education
4.01 Business impact of malaria............................................1 ........■
4.02 Malaria incidence* .........................................................1 ........■
4.03 Business impact of tuberculosis....................................2 ........■
4.04 Tuberculosis incidence*.................................................1 ........■
4.05 Business impact of HIV/AIDS ......................................12 ........■
4.06 HIV prevalence*...........................................................54 ........■
4.07 Infant mortality*.............................................................2 ........■
4.08 Life expectancy*............................................................3 ........■
4.09 Quality of primary education..........................................6 ........■
4.10 Primary enrollment* ....................................................31 ........■
4.11 Education expenditure* .................................................6 ........■

5th pillar: Higher education and training
5.01 Secondary enrollment*................................................10 ........■
5.02 Tertiary enrollment* .....................................................15 ........■
5.03 Quality of the educational system.................................3 ........■
5.04 Quality of math and science education .......................21 ........■
5.05 Quality of management schools..................................10 ........■
5.06 Internet access in schools .............................................1 ........■
5.07 Local availability of research and training services ......18 ........■
5.08 Extent of staff training .................................................14 ........■

INDICATOR RANK/133

6th pillar: Goods market efficiency
6.01 Intensity of local competition ......................................57 ........■
6.02 Extent of market dominance .......................................84 ........■
6.03 Effectiveness of anti-monopoly policy.........................23 ........■
6.04 Extent and effect of taxation .......................................11 ........■
6.05 Total tax rate* ..............................................................17 ........■
6.06 No. of procedures required to start a business*.........16 ........■
6.07 Time required to start a business* ................................6 ........■
6.08 Agricultural policy costs .............................................104 ........■
6.09 Prevalence of trade barriers.........................................99 ........■
6.10 Tariff barriers* ..............................................................51 ........■
6.11 Prevalence of foreign ownership...............................126 ........■
6.12 Business impact of rules on FDI ...............................119 ........■
6.13 Burden of customs procedures ...................................14 ........■
6.14 Degree of customer orientation ..................................12 ........■
6.15 Buyer sophistication ....................................................27 ........■

7th pillar: Labor market efficiency
7.01 Cooperation in labor-employer relations ........................7 ........■
7.02 Flexibility of wage determination.................................95 ........■
7.03 Rigidity of employment*..............................................58 ........■
7.04 Hiring and firing practices ..............................................6 ........■
7.05 Firing costs* ................................................................19 ........■
7.06 Pay and productivity.....................................................25 ........■
7.07 Reliance on professional management .......................17 ........■
7.08 Brain drain....................................................................15 ........■
7.09 Female participation in labor force*.............................11 ........■

8th pillar: Financial market sophistication
8.01 Financial market sophistication....................................65 ........■
8.02 Financing through local equity market.......................106 ........■
8.03 Ease of access to loans ...............................................76 ........■
8.04 Venture capital availability ............................................57 ........■
8.05 Restriction on capital flows .........................................95 ........■
8.06 Strength of investor protection*..................................55 ........■
8.07 Soundness of banks ..................................................130 ........■
8.08 Regulation of securities exchanges.............................49 ........■
8.09 Legal rights index*.......................................................36 ........■

9th pillar: Technological readiness
9.01 Availability of latest technologies...................................1 ........■
9.02 Firm-level technology absorption...................................1 ........■
9.03 Laws relating to ICT.....................................................14 ........■
9.04 FDI and technology transfer ........................................97 ........■
9.05 Mobile telephone subscriptions*.................................44 ........■
9.06 Internet users* ............................................................17 ........■
9.07 Personal computers*...................................................21 ........■
9.08 Broadband Internet subscribers*...................................6 ........■

10th pillar: Market size
10.01 Domestic market size index* ....................................119 ........■
10.02 Foreign market size index*........................................111 ........■

11th pillar: Business sophistication 
11.01 Local supplier quantity .................................................60 ........■
11.02 Local supplier quality ...................................................19 ........■
11.03 State of cluster development ......................................48 ........■
11.04 Nature of competitive advantage ................................28 ........■
11.05 Value chain breadth......................................................31 ........■
11.06 Control of international distribution ...............................4 ........■
11.07 Production process sophistication ...............................14 ........■
11.08 Extent of marketing .....................................................27 ........■
11.09 Willingness to delegate authority ................................15 ........■

12th pillar: Innovation
12.01 Capacity for innovation ................................................23 ........■
12.02 Quality of scientific research institutions.....................24 ........■
12.03 Company spending on R&D ........................................24 ........■
12.04 University-industry collaboration in R&D .....................17 ........■
12.05 Gov’t procurement of advanced tech products ...........20 ........■
12.06 Availability of scientists and engineers ..........................8 ........■
12.07 Utility patents*.............................................................12 ........■

Iceland

* Hard data

Note: For further details and explanation, please refer to the section “How to
Read the Country/Economy Profiles” at the beginning of this chapter.
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GDP (PPP int'l $) per capita, 1980–2008
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Percent of responses

Note: From a list of 15 factors, respondents were asked to select the five most problematic for doing business in their country/economy and to rank them
between 1 (most problematic) and 5. The bars in the figure show the responses weighted according to their rankings.
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Key indicators

Population (millions), 2008.......................................82.5
GDP (US$ billions), 2008......................................3,667.5
GDP per capita (US$), 2008 ..............................44,660.4
GDP (PPP) as share (%) of world total, 2008 .......4.23

Global Competitiveness Index

GCI 2009–2010...........................................................7 ......5.4
GCI 2008–2009 (out of 134)....................................................7 ........5.5
GCI 2007–2008 (out of 131)....................................................5 ........5.5

Basic requirements...............................................................8 ........5.8
1st pillar: Institutions ...........................................................16 ........5.5
2nd pillar: Infrastructure.......................................................1 ........6.6
3rd pillar: Macroeconomic stability..................................30 ........5.3
4th pillar: Health and primary education .........................24 ........6.0

Efficiency enhancers..........................................................14 ........5.1
5th pillar: Higher education and training .........................22 ........5.1
6th pillar: Goods market efficiency...................................18 ........5.0
7th pillar: Labor market efficiency ....................................70 ........4.3
8th pillar: Financial market sophistication.......................36 ........4.7
9th pillar: Technological readiness...................................12 ........5.6
10th pillar: Market size..........................................................5 ........6.0

Innovation and sophistication factors ..............................5 ........5.5
11th pillar: Business sophistication....................................2 ........5.8
12th pillar: Innovation............................................................7 ........5.1

The most problematic factors for doing business

Tax regulations ..............................................................20.9

Restrictive labor regulations.......................................19.6

Access to financing......................................................14.9

Tax rates .........................................................................14.4

Inefficient government bureaucracy.........................10.5

Inadequately educated workforce...............................6.9

Policy instability...............................................................6.6

Poor work ethic in national labor force ......................2.0

Inadequate supply of infrastructure ............................1.6

Inflation .............................................................................0.9

Crime and theft ................................................................0.7

Government instability/coups .......................................0.6

Foreign currency regulations........................................0.3

Corruption.........................................................................0.1

Poor public health ...........................................................0.0

Germany OECD
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The Global Competitiveness Index in detail ■ Competitive Advantage    ■ Competitive Disadvantage   

INDICATOR RANK/133

1st pillar: Institutions
1.01 Property rights ...............................................................9 ........■
1.02 Intellectual property protection....................................13 ........■
1.03 Diversion of public funds .............................................14 ........■
1.04 Public trust of politicians..............................................25 ........■
1.05 Judicial independence ...................................................6 ........■
1.06 Favoritism in decisions of government officials ..........12 ........■
1.07 Wastefulness of government spending.......................31 ........■
1.08 Burden of government regulation................................84 ........■
1.09 Efficiency of legal framework in settling disputes.......17 ........■
1.10 Efficiency of legal framework in challenging regs .......10 ........■
1.11 Transparency of government policymaking .................28 ........■
1.12 Business costs of terrorism.........................................58 ........■
1.13 Business costs of crime and violence .........................29 ........■
1.14 Organized crime...........................................................31 ........■
1.15 Reliability of police services...........................................9 ........■
1.16 Ethical behavior of firms ..............................................14 ........■
1.17 Strength of auditing and reporting standards ..............15 ........■
1.18 Efficacy of corporate boards........................................15 ........■
1.19 Protection of minority shareholders’ interests ............10 ........■

2nd pillar: Infrastructure
2.01 Quality of overall infrastructure......................................6 ........■
2.02 Quality of roads..............................................................5 ........■
2.03 Quality of railroad infrastructure ....................................5 ........■
2.04 Quality of port infrastructure..........................................5 ........■
2.05 Quality of air transport infrastructure.............................4 ........■
2.06 Available seat kilometers* .............................................5 ........■
2.07 Quality of electricity supply ...........................................7 ........■
2.08 Telephone lines* ............................................................2 ........■

3rd pillar: Macroeconomic stability
3.01 Government surplus/deficit* .......................................49 ........■
3.02 National savings rate*..................................................48 ........■
3.03 Inflation* ........................................................................7 ........■
3.04 Interest rate spread* .....................................................9 ........■
3.05 Government debt*.....................................................112 ........■

4th pillar: Health and primary education
4.01 Business impact of malaria............................................1 ........■
4.02 Malaria incidence* .........................................................1 ........■
4.03 Business impact of tuberculosis..................................17 ........■
4.04 Tuberculosis incidence*.................................................7 ........■
4.05 Business impact of HIV/AIDS ......................................10 ........■
4.06 HIV prevalence*...........................................................15 ........■
4.07 Infant mortality*...........................................................15 ........■
4.08 Life expectancy*..........................................................15 ........■
4.09 Quality of primary education........................................35 ........■
4.10 Primary enrollment* ....................................................23 ........■
4.11 Education expenditure* ...............................................56 ........■

5th pillar: Higher education and training
5.01 Secondary enrollment*................................................28 ........■
5.02 Tertiary enrollment* .....................................................50 ........■
5.03 Quality of the educational system...............................27 ........■
5.04 Quality of math and science education .......................45 ........■
5.05 Quality of management schools..................................26 ........■
5.06 Internet access in schools ...........................................39 ........■
5.07 Local availability of research and training services ........2 ........■
5.08 Extent of staff training .................................................11 ........■

INDICATOR RANK/133

6th pillar: Goods market efficiency
6.01 Intensity of local competition ........................................1 ........■
6.02 Extent of market dominance .........................................1 ........■
6.03 Effectiveness of anti-monopoly policy...........................3 ........■
6.04 Extent and effect of taxation .....................................106 ........■
6.05 Total tax rate* ..............................................................90 ........■
6.06 No. of procedures required to start a business*.........75 ........■
6.07 Time required to start a business* ..............................53 ........■
6.08 Agricultural policy costs ...............................................86 ........■
6.09 Prevalence of trade barriers.........................................33 ........■
6.10 Tariff barriers* ................................................................5 ........■
6.11 Prevalence of foreign ownership.................................39 ........■
6.12 Business impact of rules on FDI .................................71 ........■
6.13 Burden of customs procedures ...................................21 ........■
6.14 Degree of customer orientation ..................................11 ........■
6.15 Buyer sophistication ....................................................22 ........■

7th pillar: Labor market efficiency
7.01 Cooperation in labor-employer relations ......................24 ........■
7.02 Flexibility of wage determination...............................130 ........■
7.03 Rigidity of employment*..............................................89 ........■
7.04 Hiring and firing practices ..........................................126 ........■
7.05 Firing costs* ................................................................93 ........■
7.06 Pay and productivity.....................................................54 ........■
7.07 Reliance on professional management .......................15 ........■
7.08 Brain drain....................................................................30 ........■
7.09 Female participation in labor force*.............................43 ........■

8th pillar: Financial market sophistication
8.01 Financial market sophistication....................................17 ........■
8.02 Financing through local equity market.........................59 ........■
8.03 Ease of access to loans ...............................................65 ........■
8.04 Venture capital availability ............................................53 ........■
8.05 Restriction on capital flows .........................................10 ........■
8.06 Strength of investor protection*..................................71 ........■
8.07 Soundness of banks ..................................................103 ........■
8.08 Regulation of securities exchanges.............................20 ........■
8.09 Legal rights index*.......................................................36 ........■

9th pillar: Technological readiness
9.01 Availability of latest technologies.................................16 ........■
9.02 Firm-level technology absorption.................................14 ........■
9.03 Laws relating to ICT.....................................................18 ........■
9.04 FDI and technology transfer ........................................80 ........■
9.05 Mobile telephone subscriptions*.................................16 ........■
9.06 Internet users* ............................................................11 ........■
9.07 Personal computers*...................................................13 ........■
9.08 Broadband Internet subscribers*.................................14 ........■

10th pillar: Market size
10.01 Domestic market size index* ........................................5 ........■
10.02 Foreign market size index*............................................3 ........■

11th pillar: Business sophistication 
11.01 Local supplier quantity ...................................................2 ........■
11.02 Local supplier quality .....................................................3 ........■
11.03 State of cluster development ......................................11 ........■
11.04 Nature of competitive advantage ..................................1 ........■
11.05 Value chain breadth........................................................1 ........■
11.06 Control of international distribution ...............................1 ........■
11.07 Production process sophistication .................................2 ........■
11.08 Extent of marketing .......................................................6 ........■
11.09 Willingness to delegate authority ..................................8 ........■

12th pillar: Innovation
12.01 Capacity for innovation ..................................................2 ........■
12.02 Quality of scientific research institutions.......................5 ........■
12.03 Company spending on R&D ..........................................4 ........■
12.04 University-industry collaboration in R&D .....................10 ........■
12.05 Gov’t procurement of advanced tech products ...........45 ........■
12.06 Availability of scientists and engineers ........................35 ........■
12.07 Utility patents*...............................................................9 ........■

Germany

* Hard data

Note: For further details and explanation, please refer to the section “How to
Read the Country/Economy Profiles” at the beginning of this chapter.
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24.is, verðskrá vefauglýsinga 2010 *

Forsíða Millifrétta 2 uppi 70.000

Toppur uppi 120.000 Millifrétta 2v 70.000

Toppur 1v 120.000 Millifrétta 2h 70.000

Toppur 1h 120.000 Millifrétta 3 uppi 60.000

Banner 1 v 70.000 Millifrétta 3v 60.000

Banner 2 v 60.000 Millifrétta 3h 60.000

Banner 3 v 50.000 Millifrétta 4 uppi 50.000

Banner 4 v 40.000 Millifrétta 4v 50.000

Banner 5 v 30.000 Millifrétta 4h 50.000

Banner 6 v 20.000 Vef TV

Banner 7 v 20.000 Vef TV toppur 120.000

Banner 8 v 20.000 Vef TV gluggi 120.000

Banner 9 v 20.000 Vef TV PopUp 100.000

Banner 1 h 120.000 Smáuglýsingar

Banner 2 h 100.000 Smáauglýsingar stór 1 100.000

Banner 3 h 90.000 Smáauglýsingar stór 2 100.000

Banner 4 h 80.000 Smáauglýsingar stór 3 100.000

Banner 5 h 50.000 Smáauglýsingar 1 50.000

Banner 6 h 50.000 Smáauglýsingar 2 50.000

Banner 7h 50.000 Smáauglýsingar 3 50.000

Millifrétta Smáauglýsingar 4 50.000

Millifrétta 1 uppi 100.000 Spjallborð

Millifrétta 1v 100.000 Spjallborð Toppur 120.000

Millifrétta 1h 100.000 Spjallborð Toppur neðri 120.000

Tekjuforsendur í "Rekstraráætlun"

Forsíða, veginn afsláttur 20%

Forsíða, söluhlutfall 100%

Annað, veginn afsláttur 30%

Annað, söluhlutfall 50%

* Byggt á verðskrá www.hestafrettir.is
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