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Fyrirvari
Ráðgjafarsvið KPMG ehf. (KPMG) hefur að beiðni félaga í veitingarekstri unnið greiningu á launakostnaði í veitingageiranum til að varpa ljósi á 
launa- og afkomuþróun í veitingageiranum frá 2014 og draga saman sérstöðu veitingarekstrar. 

KPMG ber ekki ábyrgð á að uppfæra efni og þær niðurstöður sem hér koma fram í tengslum við atburði eða upplýsingar sem kunna að koma síðar 
fram.

KPMG hefur ekki sérstaklega kannað áreiðanleika þeirra gagna og heimilda sem vinnan er byggð á en bent er á að niðurstaða slíkrar könnunar 
gæti haft áhrif á undirliggjandi gögn og þar af leiðandi niðurstöður greininga. Af þeim sökum getur KPMG ekki ábyrgst nákvæmni né áreiðanleika 
þeirra upplýsinga sem hér koma fram né að þær séu tæmandi. Sérstaklega er tekið fram að KPMG á Íslandi hefur ekki sérþekkingu á 
kjarasamningum erlendis, s.s. í Svíþjóð. Samantekt upplýsinga er því eingöngu byggð á gögnum sem aðgengileg eru á veraldarvefnum og er vísað 
til þeirra í skýrslunni.

Gert er ráð fyrir að lesendur rýni í þessi gögn og annað það er liggur til grundvallar niðurstöðum og að lesendur túlki upplýsingarnar í tengslum við 
þeirra eigin kringumstæðum og önnur atvik sem við þá kunna að eiga. 

Upplýsingarnar og útreikningarnir fela ekki í sér staðfestingu frá KPMG. Öll ákvörðunartaka í tengslum við upplýsingarnar og útreikningana er alfarið 
í höndum verkkaupa eða annarra aðila sem er að málinu kunna að koma og ber KPMG enga ábyrgð á ákvörðunum sem teknar eru á grundvelli 
þeirra.
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CAGR:

Árlegur meðalvöxtur

EBIT:

Hagnaður fyrir fjármagnsliði og skatta

EBITDA:

Hagnaður fyrir afskriftir, fjármagnsliði og 
skatta

EBITDA framlegð (e. EBITDA margin):

EBITDA framlegð er hlutfall milli EBITDA og 
rekstrartekna. 

KSV:

Kostnaðarverð seldra vara

Launahlutfall:

Launahlutfall er hlutfall milli launa- og 
launatengdra gjalda og rekstrartekna. 

Veitingasala og þjónusta:

ISAT flokkar: 56.10.0 , 56.21,0, 56.29.0, 
56.30.0 

Skilgreiningar
Félög í veitingarekstri – sérstaða í kjaramálum



Inngangur
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Inngangur

Ráðgjafarsvið KPMG hefur að beiðni félaga í veitingarekstri unnið 
greiningu á launakostnaði. Tilgangur hennar er að varpa ljósi á launa-
og afkomuþróun í veitingageiranum frá 2014 og draga fram sérstöðu 
íslenskra félaga í veitingarekstri.

Þróun kostnaðarhlutfalla er borin saman við aðrar atvinnugreinar og við  
Evrópsk félög í sömu atvinnugrein og er leitað eftir skýringum á 
launamun.

Stór hluti íslenskra starfsmanna í veitingarekstri er í hlutastarfi, til að 
mynda skólafólk. Samkvæmt samningi SA og Eflingar þá er 33% álag á 
hefðbundinn taxta eftir klukkan fimm á virkum dögum og helgar álag er 
45%. Þetta álag leggst á dagvinnutaxta, óháð því hversu marga tíma 
starfsmaður hefur unnið þennan dag. Yfirvinna er greidd fyrir hvern tíma 
umfram 40 stundir á hverri viku. 

Eins og samningar eru núna þá eru starfsmenn í hlutastarfi sem vinna 
eingöngu seinnipartinn, á kvöldin og um helgar með mun hærri tímalaun 
en starfsmenn sem vinna í fullu starfi. Þetta veldur því að laun sem 
hlutfall af tekjum í veitingarekstri er orðið mjög hátt miðað við flestar 
aðrar atvinnugreinar og eins í samanburði við félög í veitingarekstri í 
öðrum löndum. 

Laun og launaþróun í veitingageiranum
Félög í veitingarekstri – sérstaða í kjaramálum



Samantekt

65%
starfsmanna undir 25 ára 
samanborið við 17,4% á 
almennum markaði

79%
starfsmanna í hlutastörfum 

samanborið við 22,4% á 
almennum markaði

Sérstaða veitingarekstrar í 
kjaramálum

Velta Hlutfall launa
Launa fyrir vinnu 
utan dagvinnu

Vinnustunda 
utan dagvinnu

Hæst 
Norðurlanda

41% af launum eru 
greidd með 45% álagi 
(helgar- og 
næturvinna)

Félög í veitingarekstri– sérstaða í kjaramálum

56%41%

hefur hækkað úr 35% í 
41% á 5 árum2)

Stefnir í 46% 2022
50% starfsmanna er með 
minna en 1 árs reynslu  

dróst saman um 3,5% 
frá 2018 til 2019 og er 
gert ráð fyrir frekari 
samdrætti árin 2020-
20221)

65%

Launahlutfall hefur 
hækkað mest á Íslandi 
frá árinu 2014 og er 
hærra á Íslandi en í 
nágrannalöndum. 

IS

1) Byggt á ársreikningum 153 félaga frá 2018-2019
2) Byggt á ársreikningum 193 félaga árið 2019  

35% af vinnustundum 
vegna helgar- og 
kvöldvinnu (m. 45% 
álagi)
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Lýsing gagna
Félög í veitingarekstri– sérstaða í kjaramálum

Creditinfo

Launaupplýsingar 
félaga í veitinga-
rekstri

Fjárhagsgögnin sem dregin hafa verið saman eru fengin hjá Creditinfo og byggja á ársreikningum fyrirtækja 2014-2019
Eftirfarandi skilyrðum var beitt á gagnasett Creditinfo:
— Kennitölur á félagaformi (ekki einstaklingar í rekstri)

— Félög með rekstrartekjur hærri en 50 m.kr. einhvern tíman á tímabilinu 2014-2018

— Launahlutfall er hærra en 15% og KSV sem hlutfall af tekjum hærra en 10%. Sjá í viðauka 2 skiptingu félaga eftir 
launahlutfalli. 

— ISAT flokkur 56 – Veitingasala og þjónusta (56.10.0 , 56.21,0, 56.29.0, 56.30.0)

Sjá töflu sem sýnir heildarfjölda fyrirtækja fyrir hvert ár miðað við ofangreind skilyrði í viðauka 3. 

Upplýsingar um laun og vinnutíma félaga í veitingarekstri voru fengin frá 24 félögum í veitingarekstri. Félögin reka allt 
að 23 veitingastað/skyndibitastaði
Helstu upplýsingar sem kallað var eftir voru:
— Laun og launatengd gjöld 

— Fjöldi stöðugilda og fjöldi starfsmanna

— Laun og launatengd gjöld tengd veitingastöðum (skrifstofa og framkvæmdastjórn undanskilin)

— Fjöldi stöðugilda og fjöldi starfsmanna tengd veitingastöðum

— Heildarfjöldi tíma (starfsmenn veitingastaða) skipt niður á dagvinnu, 33% álag, 45% álag, 90% álag og yfirvinnu

— Reynsla starfsmanna veitingastaða

— Aldur starfsmanna veitingastaða

Hagstofa Rekstrartekjur og laun fyrir aðrar atvinnugreinar en veitingasölu- og þjónustu er fengin frá Hagstofu Íslands.

Eurostat Rekstrartekjur og laun fyrir veitingarekstur í öðrum löndum en Íslandi voru fengin frá Eurostat. Atvinnugreinaflokkunin 
er Nace Rev 2: Food and beverages service actitvities sem er sama flokkun og ISAT flokkur 56.



Sérstaða 
veitingareksturs
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— Starfsmenn veitingahúsa eru yfirleitt ungir og starfsreynsla starfsmanna 
er lítil

— Samanborið við vinnumarkaðinn í heild er 17,4% starfsmanna  undir 25 
ára aldri.

Aldur og reynsla starfsmanna
Sérstaða veitingareksturs

65%

24%

7%
3%

Undir 25 ára aldri 25-34 ára
35-44 ára 45-54 ára
55 ára og eldri

50%

30%

12%

8%

> 1ár 1-3 ár
3-5 ár < 5 ár

25 ára og yngri
(17,4% á vinnumarkaði í heild)

65%
Starfsmanna með minna en 12 

mánaða starfsaldur

50%

Heimild: Upplýsingar frá 24 félögum í veitingarekstri um laun og vinnustundir á árinu 2019 og launatafla starfsmanna í veitingageira sem gildir frá 1. apríl 2020

79%

16%

6%

Hlutastarf starfsmenn
Fullt starf starfsmenn
Fullt starf stjórnendur

— Hátt hlutfall starfsmanna veitingahúsa eru í hlutastarfi eða 79%, sem er 
mjög hátt samanborið við almennan markað þar sem hlutfallið er 22%

— Af þeim sem vinna í fullu starfi eru 16% stjórnendur, en starfsmenn sem 
vinna á skrifstofu voru undanskildir. 

Starfsmanna í hlutastarfi
(22% á vinnumarkaði í heild)

79%

Aldur starfsmanna Reynsla starfsmanna Starfshlutfall



11© 2020 KPMG ehf. á Íslandi er aðili að alþjóðlegu neti KPMG, samtökum sjálfstæðra fyrirtækja sem aðild eiga að KPMG International Cooperative, svissnesku samvinnufélagi. Allur réttur áskilinn.

35,4%

17,7%

40,8%

Vinnutími og meðallaun 
Sérstaða veitingareksturs

Vinnustunda utan hefðbundins 
dagvinnutíma

Launagreiðslna vegna vinnu 
utan dagvinnu

56% 65%

*Gert er ráð fyrir að launatengd gjöld séu 20% af launum 
** Mánaðarlaun eru án orlofs og desemberuppbótar, bónusgreiðslna og launatengdra gjalda. 
Heimild: Upplýsingar frá 24 félögum í veitingarekstri um laun og vinnustundir á árinu 2019 og launatafla starfsmanna í veitingageira sem gildir frá 1. apríl 2020

44,2%

16,6%

35,1%

— 56% af vinnutíma er unninn utan hefðbundins dagvinnutíma og er það ein 
af meginskýringum fyrir háu launahlutfalli í veitingasölu- og þjónustu.

— Samkvæmt launaupplýsingum félaga í veitingarekstri er 41% af launum 
greidd með 45% álagi, sem er samkvæmt kjarasamningi frá miðnætti og 
um helgar.

— Ef launataxti er reiknaður á fjölda vinnustunda kemur í ljós að um 65% af 
vinnu í veitingageiranum er greitt með álagi ofan á dagvinnukaup. 

Meðallaun* á hvert stöðugildi

490 þ.kr.

— Meðallaun á hvert stöðugildi árið 2019 voru 490 þúsund krónur 
samkvæmt upplýsingum um laun og vinnustundir frá félögum í 
veitingarekstri. Stöðugildi eru reiknuð út frá fjölda vinnustunda á ári fyrir 
bæði dagvinnu og yfirvinnu og er miðað við að fullt starf sé 173 
vinnustundir.

— Meðaltal launa og launatengdra gjalda á hvern starfsmann er því um 
590 þúsund krónur*.

Dæmi um reiknuð laun starfsmanna í föstu- og hlutastarfi:

Ungir starfsmenn með litla reynslu sem vinna með skóla eru með hærra 
tímakaup en fastir starfsmenn. Lítið svigrúm er til launahækkana fyrir 
starfsmann með reynslu og menntun. Þetta gerir reksturinn flóknari þar sem 
flestir tímar eru unnir í yfir- og álagsvinnu af ungum starfsmönnum.

Starfsmaður í fullu starfi frá 
8-16 á dagvinnutaxta. 
Samtals 173,33 
vinnustundir í mánuði. 
Tryggð eru lágmarkslaun 
335 þ.kr. ef starfsmaður 
nær ekki heildarlaunum 
hærri en lágmark.

311 þ.kr.**
1.797 kr./klst

Starfsmaður í fullu starfi 
með 17 vaktir á mánuði 
frá 11-21. Samtals 173,33 
vinnustundir í mánuði.

378 þ.kr.**
2.182 kr./klst

Starfsmaður í hlutastarfi 
sem vinnur 4 helgarvaktir 
og 2 kvöld í viku frá 17-
23. Samtals 88 
klukkustundir á mánuði. 

219 þ.kr.**
2.492 kr./klst

Fullt starf  
dagvinna:

Fullt starf  
vaktir:

Hlutastarf 
vaktir:

Dag-, álags og yfirvinna - tími Dag-, álags og yfirvinna - laun
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33,1% 34,1% 33,1% 35,4% 35,5%

10,1% 9,9% 13,4% 10,8% 9,6%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

2014 2015 2016 2017 2018

Sérstaða veitingareksturs

Hátt launahlutfall í samanburði við skyldar greinar

3,3%

14,2% 16,7% 19,6% 22,1% 21,6%

9,0% 9,7% 8,1% 7,7% 6,6%
0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

2014 2015 2016 2017 2018

Þegar þróun kostnaðarhlutfalla hjá félögum í veitingarekstri er borinn saman við aðrar greinar ferðaþjónustu sést að launahlutfall hefur hækkað í 
öllum greinum, en þó mest í veitingarekstri. EBIT sem hlutfall af tekjum hefur lækkað en aftur hlutfallslega meira í veitingageiranum. 

Dæmi um launahlutfall í öðrum atvinnugreinum: Bílaleigur 25,2%, farþegaflutningar 32,8% og sjávarútvegur 26,9%.

*Hótel og gistiheimili með og án veitingaþjónustu, orlofsstaðir, tjaldsvæði og 
önnur gistiaðstaða

Launahlutfall í veitingasölu- og þjónustu hefur hækkað meira en í sambærilegum atvinnugreinum þrátt fyrir að tekjur hafa aukist milli 
ára. Samhliða hefur hagnaður fyrir fjármagnskostnað og skatta lækkað í greininni og hlutfallið er mun lægra í veitingaþjónustu en 
öðrum greinum ferðaþjónustu. 

1) Launahlutfall hótel og gistiheimila með veitingaþjónustu er 37% árið 2018 en launahlutfall hótel og gistiheimila án veitingaþjónustu er 28% samkvæmt upplýsingum úr ársreikningaskrá Creditinfo.
Heimild: Creditinfo, Hagstofa Íslands og greining KPMG

Ferðaskrifstofur og skipuleggjendur

21,6%
Laun hafa hækkað í 
ferðaþjónustu, 
launahlutfall hjá 
ferðaskipuleggjendum er 
32% og ferðaskrifst.18%

6,6%
Meðtaltals EBIT% frá 2014-
2017 er 9%, EBIT sem 
hlutfall af tekjum fer 
lækkandi

Veitingarekstur

35,6% 37,5% 37,1% 40,2% 41,1% 41,2%

5,2% 3,0% 7,3% 4,2% 3,7% 3,3%
0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

2014 2015 2016 2017 2018 2019

41,2%
Launahlutfall í 
veitingaþjónustu hefur 
hækkað um 5,6 
prósentustig 

Meðtaltals EBIT% frá 2014-
2017 í veitingageira er 
4,5%, EBIT sem hlutfall af 
tekjum fer lækkandi 

Gististaðir*

35,5%
Verð á gististöðum hafa 
hækkað töluvert síðustu ár, 
launahlutfall hefur samt 
sem áður hækkað. Hótel 
með veitingarekstur eru 
með hærra launahlutfall en 
hótel án veitingareksturs1)

9,6%
Meðtaltals EBIT% frá 
2014-2017 er 14%, 
EBIT% sem hlutfall af 
tekjum fer lækkandi. 



13© 2020 KPMG ehf. á Íslandi er aðili að alþjóðlegu neti KPMG, samtökum sjálfstæðra fyrirtækja sem aðild eiga að KPMG International Cooperative, svissnesku samvinnufélagi. Allur réttur áskilinn.

41,5%

28,3%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

2014 2015 2016 2017 2018 2019
Íslensk félög með yfir 200 m.kr. í veltu
Skráð félög í norður og vestur Evrópu

Launahlutfall hefur hækkað mest á Íslandi frá 2014 í samanburði við Norðurlönd 
og Bretland og er launakostnaður sem hlutfall af tekjum mun hærra á Íslandi 
heldur en í nágrannalöndum. 

— Á íslandi hafa laun á hverja klukkustund í gisti og veitingarekstri hækkað 
um 40% frá 2014 á meðan laun í öðrum löndum hafa hækkað innan við 
15%, sjá graf til útskýringar í viðauka 4.

— Sjá dæmi um launataxta í Svíþjóð og á Íslandi á næstu blaðsíðu.

Hátt launahlutfall í samanburði við nágrannalönd
Sérstaða veitingareksturs

Heimild: Creditinfo og Structural Business Statistics gagnagrunnur EurostatHeimild Creditinfo og Caiptal IQ

33,0%

24,0%
24,5%

27,9%

31,6%

41,1%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

2014 2015 2016 2017 2018

Danmörk Finnland Sviþjóð
Bretland Noregur Ísland

Félög í veitingarekstri sem eru skráð á markaði í Evrópu eru að 
meðaltali með laun sem 28,3% hlutfall af tekjum. Til samanburðar þá 
eru stærri félög í veitingageiranum á Íslandi með 41,5% 
launakostnaðarhlutfall. 

Laun sem hlutfall af tekjum 
2018 í Svíþjóð

24,5%
Laun sem hlutfall af tekjum 

2018 á Íslandi

41,1%
Laun sem hlutfall af tekjum hjá 
skráðum félögum í Evrópu

28,3%
Laun sem hlutfall af tekjum hjá 

stærri félögum á Íslandi

41,5%

Þróun launa sem hlutfall af tekjum hjá nágrannalöndumÞróun launa sem hlutfall af tekjum hjá skráðum félögum
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11% hærri laun á Íslandi fyrir fullt starf í vaktavinnu, sami vinnutími

Dagvinnutaxtinn er svipaður á Íslandi og í Svíþjóð. 

Ef launataxtar starfsmanna með framhaldsskólamenntun í fullu starfi á 
veitingastað eru bornir saman milli Íslands og Svíþjóðar eru íslensk veitingahús 
engu að síður að greiða 11% hærri laun (án uppbóta, hlunninda og 
launatengdra gjalda). 

Meðaltaxti miðað við að starfsmaður vinni tíu tíma vinnudag og taki sautján 
vaktir í mánuði er 2.182 kr. á Íslandi en 1.960 kr.* í Svíþjóð. Fullt starf er 
skilgreint sem 173,3 tímar í mánuði bæði í Svíþjóð og á Íslandi. Sjá útreikning á 
launum í viðauka 4. 

54% hærri laun á Íslandi fyrir hlutastarf, sami vinnutími

Í Svíþjóð er dagvinnutaxti hjá starfsmanni sem er 18 ára 27% lægri heldur en 
taxti starfsmanns sem er 20 ára og eldri. Á Íslandi fær starfsmaður sem er 17 
ára 89% af byrjunarlaunum. 

Ef launataxtar 18 ára starfsmanna í hlutastarfi á veitingastað eru bornir 
saman milli Íslands og Svíþjóðar þá eru íslensk félög í veitingarekstri að 
greiða 56% hærri laun (án uppbóta, hlunninda og launatengdra gjalda).

Dagvinnutaxti í Svíþjóð er 23% lægri en dagvinnutaxti á Íslandi og 
helgartaxti er 29% lægri en á Íslandi. Meðaltaxti miðað við að starfsmaður 
vinni tvær helgar í mánuði og tvær vaktir í viku er 2.492 kr. á Íslandi en 1.594 
kr.* í Svíþjóð. Sjá útreikning í viðauka 4. 

Samanburður við Svíþjóð
Sérstaða veitingareksturs

18 ára íslenskur starfs-
maður í hlutastarfi

219 þ.kr.
18 ára sænskur starfs-
maður í hlutastarfi

140 þ.kr.
20 ára íslenskur starfs-
maður í fullu starfi

378 þ.kr.
20 ára sænskur starfs-
maður í fullu starfi

339 þ.kr.

*Meðaltal miðgengis SEK/ISK síðustu 12 mánaða (7.10.2020)
Heimild: Launatafla SA og Eflingar og Hotell-och restrangsfackets www.hrf.net

Launamismunurinn liggur í eftirfarandi þáttum:

— Kvöldvinna byrjar ekki fyrr en átta um kvöld í Svíþjóð en byrjar klukkan fimm seinnipartinn á Íslandi.

— Kvöldvinna er með 33% álagi á Íslandi en í Svíþjóð er kvöldvinna föst krónutala ofan á laun, t.d. 17% hjá 20 ára starfsmanni með framhaldsskólamenntun og 23% 
hjá 18 ára starfsmanni.

— Vinna fyrir klukkan fjögur á laugardögum ekki greidd með álagi í Svíþjóð, en á Íslandi er öll helgarvinna greidd með 45% álagi. 

— Helgarvinna er með 45% álagi á Íslandi en í Svíþjóð er föst krónutala greidd til starfsmanna– sama álag og fyrir kvöldvinnu. 

Hlunnindi, uppbætur og launatengd gjöld

— Á Íslandi er greidd desemberuppbót 94.000 kr. og orlofsuppbót 51.000 kr. en það er ekki sérstaklega samið um þetta í Svíþjóð.

— Starfsmenn undir 25 ára aldri fá ekki greiddan lífeyri frá atvinnurekanda (Tjänstepension) en í hótel og veitingageira er umsaminn lífeyrir frá atvinnurekanda 4,5%.

http://www.hrf.net/


Þróun launa
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Þróun grunntaxti miðað við eins árs reynslu á verðlagi hvers árs

Þróun launa í veitingageiranum
Þróun launa
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Heimild: Kjarasamningar SA og Eflingar

7,7%
7,5%

8,4%

Grafið til hliðar sýnir launahækkanir kjarasamninga frá 2013 til 
2022. 

Laun hafa hækkað að jafnaði um 6,5% á ári frá 2014-2019. 

Kjarasamningur milli SA og Eflingar-stéttarfélags tók gildi 1. apríl 
2019 og var samið um að meðaltali 7,8% árlega hækkun launa til 1. 
janúar 2022. Sjá frekari umfjöllun um samninginn í viðauka 5. 

Árleg hækkun launa 
2013-2019

6,5%
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Þróun vísitölu og launahækkana í veitingasölu og þjónustu

Heimild: Kjarasamningur SA og Eflingar og Hagstofa Íslands
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Launakostnaðarhlutfall hefur hækkaði úr 35,6% í 41,2% eða um 5,6 prósentustig árin 2014-2109. Á sama tíma lækkaði hráefniskostnaður 
um 1,4 prósentustig og framlegð um 2,6 prósentustig. Þetta er vísbending um að launakostnaðarhækkanir hafa ekki komið fram í 
hækkun verðs.

Áhrif kjarasamninga á launahlutfall og afkomu
Þróun launa

Launahlutfall% KSV% EBITDA%

— Hlutfall launa af heildartekjum hefur hækkað úr 35,6% í 41,2% eða um 5,6 prósentustig á fimm árum*. Launahlutfallið hélst nánast óbreytt frá 
2018-2019. Samkvæmt launaupplýsingum félaga í veitingarekstri þá hafa flest félögin fækkað starfsmönnum. 

— Kostnaðarverð seldra vara (hráefniskostnaður) sem hlutfall af tekjum hefur lækkað á sama tíma um 2 prósentustig, úr 35,9% í 33,9%,

— EBITDA framlegð var 8% 2014 og fer niður í 5,4% og hefur því lækkað um 2,6 prósentustig. 

*Sjá í viðauka 6 launahlutfall  veitingahúsa og kráa.
Heimild: Creditinfo og greining KPMG
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KPMG hefur stillt upp tveimur einföldum sviðsmyndum:

Horfur út lífskjarasamning
Þróun launa

Veitingageirinn hefur ekki náð að velta launahækkunum út í verðlag, því má áætla að launahækkanir næstu ára muni lækka enn frekar 
arðsemi af veitingarekstri

Sviðsmynd 1: 
— Ef ekki er hægt að gera breytingar á verðlagi þá hækkar 

launakostnaðarhlutfall í samræmi við launahækkanir 2020-2022

— Launahlutfall fer úr 41,2% árið 2019 í áætlað 51,7% launahlutfall 2022

— EBITDA 2022 verður neikvæð ef tekjur og allur annar kostnaður verða 
óbreyttur.

Sviðsmynd 2: 
— Ef hægt er að koma helmingi af launahækkunum út í verðlagið hækkar 

launakostnaðarhlutfall sem nemur helmingi af launahækkunum 2020-2022

— Launahlutfall fer úr 41,2% árið 2019 í áætlað 46,2% launahlutfall 2022

— EBITDA framlegð fer úr 5,4% í áætlaða EBITDA framlegð 0,3%, hér er 
verið að gera ráð fyrir að allur annar kostnaður haldist óbreyttur.

Heimild: Creditinfo og greining KPMG
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Þróun launahlutfalls til 2019 og horfur til 2022
Þróun launa
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Heimild: Credtinfo og greining KPMG



Viðaukar
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Launahlutfall – fjölda félaga og heildarvelta
Viðauki 1

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

0-14,9% 15-24,9% 25-34,9% 35-44,9% 45-54,9% 55%+

Sk
ip

tin
g 

ef
tir

 v
el

tu

Launahlutfall - skipting eftir veltu

2018 2019

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

0-14,9% 15-24,9% 25-34,9% 35-44,9% 45-54,9% 55%+

Sk
ip

tin
g 

ef
tir

 fj
öl

da

Launahlutfall - skipting eftir fjölda félaga

2018 2019

67 félög eða 30% af öllum félögum eru með launahlutfall á bilinu 35-44,9% og eins er þetta hlutfallslega stærsti flokkurinn m.v. veltu eða 43%.

Áætlað er að um 60% af félögum hafi skilað ásreikningi árið 2019 m.v. fjölda félaga sem skiluðu ársreikningi árið 2018. Félög með hátt 
launahlutfall 45% og yfir eru líkleg til að skila inn ársreikningi seinna en önnur félög og því gæti launahlutfall verið hærra en greiningin sýnir 
þegar öll félög hafa skilað inn ársreikningi. 

27 félög eru með launahlutfall undir 15% árið 2019 eða 12%

Í greiningunni um launahlutfall fyrir veitingarekstur þá eru félög með undir 15% launahlutfall undanskilin.

Heimild: Credtinfo og greining KPMG
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Ársreikningar – fjöldi félaga fyrir hvert ár
Viðauki 2

Fjöldi íslenskra félaga sem hafa skilað inn ársreikningi og uppfylla ákveðin skilyrði - sjá bls 4

2014* 2015* 2016 2017 2018 2019
Isat flokkur 56 (allir undirflokkar) 72 78 291 313 325 193
Krár, kaffihús og dansstaðir Ísat 56.30.0 6 7 25 29 31 14
Velta yfir 200 m.kr. 11 12 93 107 101 71
Félög sem skiluðu uppl. um laun og ársr. 20 20 20

Isat flokkur 56, veitingasala og þjónusta - fjöldi fyrirtækja 

2014 2015 2016 2017 2018 2019
Denmark 12.196 12.209 12.524 12.934 12.961 0

Finland 9.851 9.917 10.075 10.099 : 0

Sweden 25.612 26.137 26.783 27.363 25.037 0

United Kingdom 116.541 119.924 132.222 135.463 : 0

Norway 8.398 8.571 8.907 8.987 8.497 0

IS - Creditinfo   72 78 291 313 325 193

*2014-2015 þá mátti skila inn samandregnum ársreikningi til ársreikningaskrá og því eru færri félög sem hafa skilað inn upplýsingum um tekjur og laun
Heimild: Creditinfo og Structural Business Statistics gagnagrunnur Eurostat
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Neðangreind mynd sýnir hækkun launa í gisti og veitingarekstri frá fyrsta ársfjórðungi 2014 til fyrsta ársfjórðungs 2019. Laun fyrir hverja unna 
klukkustund í gisti- og veitingarekstri hefur hækkað um 40% frá ársbyrjun 2014 á meðan laun á hverja unna klukkustund í sömu atvinnugrein í 
öðrum Norðurlöndum hafa hækkað innan við 15%.

Hækkun launa í gisti- og veitingarekstri frá fyrsta ársfjórðungi 2014

Viðauki 3

Hækkun launa í gisti- og veitingarekstri
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Heimild: Eurostat – Labour cost index (wages and salaries)
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Viðauki 4

Dæmi um laun í veitingageiranum

Tímar per 
dag

Fjöldi 
daga

Fjöldi 
klst

Launa-
taxti

Heildar-
laun

Helgar
frá 12-22 10 4 40 2.625 105.004
Virkir dagar 0
Dagvinna frá 11-17 6 13 80 1.810 144.797
kvöldvinna frá 17-21 4 13 53 2.408 128.386
Laun án uppbóta, hlunninda og launatengdra gjalda 173,3 2.182 378.187

20 ára starfsmaður með framhaldsskólamenntun í fullu starfi á veitingastað á Íslandi

Tímar per 
dag

Fjöldi 
daga

Fjöldi 
klst

Launa-
taxti ISK*

Heildar-
laun

Helgar
frá 12-16 4 4 16 1.742 27.880
frá 16-22 6 4 24 2.039 48.943
Virkir dagar 0
frá 11-20 9 13 120 1.742 209.047
frá 20-21 1 13 13 2.039 27.184
Laun án uppbóta, hlunninda og launatengdra gjalda 173 1.806 313.053

20 ára starfsmaður með framhaldsskólamenntun í fullu starfi á veitingastað í Svíþjóð

18 ára starfsmaður í hlutastarfi á veitingastað á Íslandi

Tímar per 
dag

Fjöldi 
daga

Fjöldi 
klst

Launa-
taxti

Heildar-
laun

Helgar
frá 12-22 10 4 40 2.610 104.383
Virkir dagar
frá 17-23 6 8 48 2.394 114.893
Laun án uppbóta, hlunninda og launatengdra gjalda 88 2.492 219.277

18 ára starfsmaður í hlutastarfi á veitingastað í Svíþjóð

Tímar per 
dag

Fjöldi 
daga

Fjöldi 
klst

Launa-
taxti ISK*

Heildar-
laun

Laugardagur
frá 12-16 4 2 8 1.389 11.113
frá 16-22 6 2 12 1.711 20.534
Sunnudagur
frá 12-22 10 2 20 1.711 34.223
Virkir dagar
frá 17-20 3 8 24 1.389 33.339
frá 20-23 3 8 24 1.711 41.067
Laun án uppbóta, hlunninda og launatengdra gjalda 88 1.594 140.276

** SEK/ISK meðaltal miðgengis síðustu 12 mánaða (7.10.2020)
Heimild: Kjarasamningur SA og Eflingar 1. apríl 2019 og Hotell-och restrangsfackets www.hrf.net

Ísland Svíþjóð

Launaflokkur 5 í kjarasamning SA og Eflingar, 1 árs reynsla. 

Launaflokkur 5 í kjarasamning SA og Eflingar, byrjunarlaun

http://www.hrf.net/
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Kjarasamningur SA og Eflingar 
Viðauki 5

Launahækkanir

— Byrjunartaxtar hækka um 8,4% 1. apríl 2020, 7,8% 1. janúar 
2021, 7,5% 1. janúar 2022

— Kjaratengdir liðir hækka um 2,5%

— Desemberuppbót hækkar og verður 94.000 kr.

— Orlofsuppbót hækkar og verður 51.000 kr.

Orlofsuppbót og eingreiðsla vegna 2019 var 76.000 kr. 

Í samninginum er ákvæði um launaauka vegna framleiðniaukningar.

Á árunum 2020-2022 reiknast ár hvert kaupvaxtarauki vegna 
launaþróunar m.v. ákveðin skilyrði.

Tímakaup starfsmanns með eins árs reynslu 

Lágmarkslaun

Í samningnum verður lágmarkstekjutrygging, sem tryggir lágmarks 
mánaðarlaun fyrir fulla vinnu að meðtöldum álögum, bónusum og 
aukagreiðslum
— Apríl 2019: 317.000 kr.

— Apríl 2020: 335.000 kr.

— Janúar 2021: 351.000 kr.

— Janúar 2022: 368.000 kr.

Byrjunarlaun og laun unglinga

Byrjunarlaun miðast við að starfsmaður hafi náð 18 ára aldri

Þjálfunartími miðast við 300 klst og á þjálfunartíma er greitt 95% af 
launum.

17 ára starfsmaður fær 89% af byrjunarlaunum og lækkar prósentan 
við hvert ár fram að 14 ára

Heimild: Launatafla starfsmanna í veitingageira sem gildir frá 1. apríl 2020

— 33% álag frá kl. 17-24

— 45% álag frá miðnætti og helgidagar

— 90% álag stórhátíð

— Yfirvinna greiðist fyrir vinnu umfram 40 stundir að meðaltali í viku
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Veisluþjónusta, veitingastaðir, og önnur ótalin veitingaþjónusta:

Krár, kaffihús og dansstaðir:

Veitinga- og skemmtistaðir: Kostnaðarhlutföll og EBITDA% 
Viðauki 6

Launahlutfall% KSV% EBITDA%

Launahlutfall% KSV% EBITDA%
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Heimild: Creditinfo og greining KPMG
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Launahlutfall hjá félögum í veitingarekstri sem skiluðu upplýsingum um laun og vinnutíma hefur hækkað frá 2017 um 2,4 prósentustig (20 félög sem 
hafa skilað ársreikningi 2017-2019). 

Launahlutfall hefur hækkað um 1,5 prósentustig frá 2018 en á sama tíma hafa flest félög fækkað stöðugildum, samkvæmt upplýsingum frá 
félögunum. 

EBITDA framlegð hefur á sama tíma lækkað um 3,5 prósentustig.

Viðauki 7

Kostnaðarhlutföll og EBITDA hjá stærri félögum
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Heimild: Creditinfo og upplýsingar frá félögum í veitingarekstri um laun og vinnustundir á árinu 2018- 2019



© 2019 KPMG ehf. á Íslandi er aðili að alþjóðlegu neti KPMG, samtökum sjálfstæðra fyrirtækja sem aðild eiga að KPMG International Cooperative, svissnesku samvinnufélagi. 
Allur réttur áskilinn.

Nafn og vörumerki KPMG eru skráð vörumerki KPMG International.

kpmg.com/socialmedia


	�Sérstaða veitingarekstrar í kjaramálum
	Fyrirvari
	Efnisyfirlit
	Skilgreiningar
	Inngangur
	Laun og launaþróun í veitingageiranum
	Samantekt
	Lýsing gagna
	Sérstaða veitingareksturs�
	Aldur og reynsla starfsmanna
	Vinnutími og meðallaun 
	Hátt launahlutfall í samanburði við skyldar greinar
	Hátt launahlutfall í samanburði við nágrannalönd
	Samanburður við Svíþjóð
	Þróun launa
	Þróun launa í veitingageiranum
	Áhrif kjarasamninga á launahlutfall og afkomu
	Horfur út lífskjarasamning
	Þróun launahlutfalls til 2019 og horfur til 2022
	Viðaukar
	Launahlutfall – fjölda félaga og heildarvelta
	Ársreikningar – fjöldi félaga fyrir hvert ár
	Hækkun launa í gisti- og veitingarekstri
	Dæmi um laun í veitingageiranum
	Kjarasamningur SA og Eflingar 
	Veitinga- og skemmtistaðir: Kostnaðarhlutföll og EBITDA% 
	Kostnaðarhlutföll og EBITDA hjá stærri félögum
	Slide Number 28

