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Abstract
In this report, the author calculates the profitability of a new Dairy
Cattle which has one milking robot and 60 cows. The prerequisites are,
that in the beginning of the investment, the investor has to invest in a
building, machinery which this kind of a dairy cattle requiers, cows
and milking quota.
The author also writes theoretically about the legal enviorment and the
evolution in the Icelandic dairy industry. The author also writes
theoretically about dairy cattle models and automatic milking systems.
In the report's calculation section, the author puts together a theoretical
discussion about the calculations and the calculation results. The
calculation methods used in this report are WACC, NPV, IRR and
Sensitivity Analysis.
Profitability calculations were made from two different perspectives.
On one hand, the official price basis for icelandic dairy cattles was
used in a way, that the farmer's salary according to the price basis was
used in the profitability calculations. On the other hand, the farmer's
salary was not used in the profitability calculations, and by doing that,
the author could find out how much salary the investor could have. It
appeared so, that the salary the investor could have, would be a little
higher than the average salary for an Icelandic farmer, so the results of
this report are positive.
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Útdráttur
Í þessari skýrslu framkvæmir skýrsluhöfundur arðsemismat á fjósi með
einn mjaltaþjón og 60 kýr. Miðað er við að í upphafi fjárfestingar þurfi
að fjárfesta í byggingu, tækjabúnaði vegna bygginar, bústofni og
greiðslumarki vegna mjólkurframleiðslu.
Skýrsluhöfundur fjallar einnig fræðilega um Lagalegt umhverfi og
þróun mjólkurframleiðslu á íslandi. Einnig fjallar skýrsluhöfundur
fræðilega um gerðir fjósa og sjálfvirk mjaltakerfi.
Í þeim hluta ritgerðarinnar þar sem gerðir eru útreikningar, tvinnar
skýrsluhöfundur saman fræðilegri umfjöllun um gerðir útreikninga, og
niðurstöðum útreikninganna sjálfra. Þær aðferðir sem notaðar eru við
útreikninga í þessari skýrslu eru WACC, NPV, IRR og
Næmnigreining.
Arðsemismat var gert út frá tveimur sjónarhornum. Annars var
verðlagsgrundvöllur kúabús notaður á þann hátt að laun honum
samkvæmt voru reiknuð inn í núvirði verkefnisins. Hins vegar voru
laun samkvæmt verðlagsgrundvelli ekki höfð með í útreikningum og
þá var niðurstaða verkefnissins jákvæð. Með því að reikna núvirði = 0,
gat skýrsluhöfundur varpað ljósi á það hve há laun viðkomandi aðili
gæti haft ef hann myndi ráðast í þessa fjárfestingu samkvæmt gefnum
forsendum. Í ljós kom að þau laun sem eru litlu hærri en meðallaun
kúabænda á íslandi í dag, og verður því niðurstaða verkefnisins að
teljast jákvæð.
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1 Inngangur
Í þessari ritgerð er gerð gróf kostnaðaráætlun, og framkvæmt
arðsemismat á nýju fjósi sem verður skoðað frá tveimur sjónarhornum.
Fjósið á að hafa einn mjaltaþjón1, og eins margar mjólkandi kýr og
hann getur sinnt, sem að eru um 60 kýr2. Til þess að geta gert dæmið
raunverulegt, þarf að taka með í reikninginn alla þætti varðandi
byggingu fjóssins og rekstur þess. Áætla þarf gróflega kostnað
varðandi jarðvegsvinnu, byggingarkostnað, kostnað við kaup á kvóta,
kostnað við kaup á tækjabúnaði, fjármagnskostnað og rekstrarkostnað.
Svo þarf að áætla gróflega hverjar tekjur verða af rekstri
fjósbyggingarinnar, og reikna út gróflega hvort að dæmið borgi sig.
Einnig verður fjallað fræðilega um mjólkurframleiðslu og sjálfvirk
mjaltakerfi3. Það er von höfundar að gagn geti orðið að ritgerðinni og
að hægt verði að nýta sér upplýsingar úr henni við ákvarðanatöku
varðandi fjósbyggingar.

1

Sjá umfjöllun um sjálfvirk mjaltakerfi bls 18-21
Samkvæmt upplýsingum frá Snorra Sigurðssyni ráðunaut nýtist flæði í róbot
best í kringum 60 kýr.
3
Sjá umfjöllun um sjálfvirk mjaltakerfi bls 18-21
2
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2 Rannsóknaspurning
Leitast verður eftir að svara einni rannsóknarspurningu fyrst og fremst í
þessari skýrslu. Það er spurningin: „Er arðsamt að ráðast í nýbyggingu
á fjósi með einn mjaltaþjón og ein margar kýr eins og hann getur
sinnt". Þetta verkefni er fyrst og fremst arðsemismat á nýrri
fjósbyggingu með einn mjaltaþjón þar sem allt er gert frá grunni. Í
þessari skýrslu verður einnig gerð grein fyrir þeim gögnum sem eru
notuð við útreikninga og öflun þeirra. Gerð verður grein fyrir
forsendum útreikninga og þær fléttaðar saman við fræðilega umfjöllum
um þá þætti sem verða notaðir við greiningu á arðsemi og stuðst er við
í skýrslunni. Í lok hennar verða dregnar saman helstu niðurstöður
skýrslunnar og svo verður endað á lokaorðum.
Í útreikningum og forsendum verður aðallega stuðst við
verðlagsgrundvöll kúabús sem miðast við um 60 kýr4, eða það sem að
einn mjaltaþjónn ræður við þannig að flæði kúa í mjaltaþjón sé gott.
Einnig verður unnið út frá gögnum sem tengjast námsefni og ýmsum
öðrum upplýsingum sem nýtast við gerð verkefnisins. Stuðst verður við
gögn frá Bændasamtökum Íslands sem eru opinber og einnig gögn af
veraldarvefnum. Einnig verður leitað ráða hjá aðilum sem hafa
yfirgripsmikla þekkingu á viðkomandi viðfangsefni og notast verður
við gögn sem voru fengin á bókasöfnum.

4

Snorri Sigurðsson; tölvupóstur 11.03.2012.
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3 Markmið skýrslunnar


Að athuga hvort arðbært sé fyrir aðila að ráðast í fjósbyggingu
sem hefur einn mjaltaþjón og eins margar kýr og hann getur
sinnt að jafnaði með góðu flæði innan fjóssins. Miðast
rannsóknin því við fjós með 60 kýr.



Að áhugasamir geti öðlast skilning á viðkomandi viðfangsefni
og vonandi fræðst sem mest um möguleika og takmarkanir
viðfangsefnisins.



Að skýrslan eigi eftir að vekja áhuga og geta frætt þá sem að
áhugasamir eru um viðkomandi viðfangsefni, að hún fullnægi
kröfum viðskiptadeildar Háskólans á Akureyri og verði gagnleg
þeim sem að hafa hug á því að ráðast í fjósbyggingu á einn eða
annan hátt.



Forsendur fyrir byggingu á fjósi eru takmarkaðar við ákveðinn
fjölda kúa og mjaltaþjóna.



Lánaforsendur miðast við að viðkomandi aðili sem mun ráðast í
fjósbygginguna fái hámarkslán frá Landsbankanum á
hagkvæmustu kjörum samkvæmt þeim reglum um lán sem
bankinn hefur, gegn veðtryggingum með 1. veðrétti í tækjum
og fasteignum.

3

4 Öflun heimilda
Við gerð þessarar ritgerðar var aðallega stuðst við opinber gögn til þess
að hafa ritgerðina sem marktækasta. Varðandi byggingu
fjósbyggingarinnar var fengin teikning af fjósi hjá Bændasamtökum
Íslands sem verkefnið er miðað út frá. Teikningin var fengin hjá
Magnúsi Sigsteinssyni, byggingarráðunauti hjá Bændasamtökum
Íslands. Einnig fylgdi þessari teikningu kostnaðaráætlun5 fyrir
viðkomandi byggingu og þann tækni-og tækjabúnað sem henni fylgir.
Upplýsingar um greiðslumark6 voru fengnar hjá matvælastofnun,
þ.e.a.s. verð á lítra síðasta uppboðs greiðslumarks hjá þeim.
Upplýsingar um verð á mjólkurkúm7 voru fengnar hjá
Tryggingamiðstöðinni, þ.e.a.s. tryggingaverð þeirra þar sem að
bændasamtökin bentu á að markverðast væri að nota tryggingaverð á
kúm við útreikninga.
Lánaforsendur voru fengnar hjá Landsbankanum, þ.e.a.s. upplýsingar
um lánshlutföll, vexti á lánum og lántökugjöld. Rekstrarforsendur eru
reiknaðar út frá verðlagsgrundvelli8, sem að Verðlagsnefnd búvara
ákvarðar. Verðlagsnefnd búvara starfar samkvæmt 7. gr. laga um
verðlagningu, framleiðslu og sölu á búvörum nr. 99/1993. Lögin segja
að verðlagsnefndin ákveði afurðaverð til búvöruframleiðenda og verð á
búvörum í heildsölu. Einnig ákveður verðlagsnefnd búvara
lágmarksverð á mjólk og byggir verðlagsnefndin ákvörðun sína á
verðlagsgrundvelli kúabús af hagkvæmri stærð9.

5

Sjá viðauka 1.
Orðskýring: Greiðslumark er sá hluti heildargreiðslumarks sem ákveðinn er
fyrir hvern mjólkurframleiðanda og veitir rétt til beinnar greiðslu úr ríkissjóði
fyrir framleiðsluna. Heimild: Audhumla.is (2012). (skoðað 1. maí 2012)
7
Orðskýring: Verð á kvígum sem eru kefldar (með kálfi) Heimild:
Tryggingamiðstöðin (2012). (Tölvupóstur 2012)
8
Sjá viðauka 2.
9
Bændasamtök Íslands (2012)
6
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5 Lagalegt umhverfi og þróun
mjólkurframleiðslu

Miklar breytingar hafa verið í mjólkurframleiðslu undanfarna áratugi.
Ný tækni, auknar kröfur á markaði og breytt lagaumhverfi hefur þau
áhrif að ytri aðstæður krefjast breytinga. Í þessum kafla verður fjallað
um lagalegt umhverfi og þróun mjólkurframleiðslu í dag.

5.1 Þróun mjólkurframleiðslu
Samkvæmt heimildum frá samtökum afurðastöðva í landbúnaði
(www.sam.is) var innvigtun10 framleiðenda 107.018.000 lítrar árið
1980, framleiðendur voru þá 2.357 talsins og meðalinnvigtun var
45.404 lítrar. Aftur á móti var Innvigtun framleiðenda 124.778.806
lítrar árið 2011, framleiðendur voru 681 talsins og meðalinnvigtun var
183.229.
Framleiðendum hefur fækkað gríðarlega á þessu árabili og þar af
leiðandi hefur meðalinnvigtun hækkað gríðarlega, þó að heildar
innvigtun hafi ekki breyst eins mikið. Á myndinni hér að neðan má sjá
þróun á innvigtun framleiðanda á árunum 1980-2011 samkvæmt

10

Orðskýring: Innvigtun á sér stað þegar mjólk er mæld inn í mjólkurstöð. Öll
mjólk, sem mjólkurstöð móttekur beint frá framleiðendum á tilteknu tímabili, er
heildarinnvigtun mjólkurstöðvarinnar á tímabilinu. Heimild: audhumla.is (2012)
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Mynd 1: Innvigtun framleiðenda 1980-2011

(mynd byggð á heimildum frá www.sam.is)
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Mynd 2: Meðalinnvigtun framleiðenda 1980-2011

(mynd byggð á heimildum frá www.sam.is)
Svo er einnig forvitnilegt að líta á þróun á fjölda framleiðenda á
árunum 1980-2011 en hana má sjá á myndinni hér fyrir neðan.
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Mynd 3: Þróun á fjölda mjólkurframleiðenda 1980-2011

(Myndin er byggð á heimildum frá www.sam.is)
Eins og rætt var um áðan hefur framleiðendum fækkað stórlega og bú
hafa stækkað mikið í samræmi við það á þessu árabili. Að meðaltali
fækkaði framleiðendum um 54 á hverju ári á þessu tímabili samkvæmt
samtökum afurðastöðva í landbúnaði (www.sam.is)
Til grundvallar á samanburði á uppgjöri fyrir sérhæfð kúabú árin 2009
og 2010 voru alls reikningar frá 151 búi samkvæmt niðurstöðum
búreikninga 2010. Hér á eftir kemur tafla með tölum sem lýsa
meðaltali þessara 151 búa samkvæmt niðurstöðum búreikninga 2010.
Tafla 1: Uppgjör sérhæfðra kúabúa árið 2010

Heiti
Meðal bústærð
Innlögð mjólk
Greiðslumark
Tekjur af búgreinum
Framlegð
Hagnaður kúabúa
Vaxtagjöld
Fjárfestingar
Veltufjármunir
Fastafjármunir
Bókfærðar eignir
Skuldir
Höfuðstóll

2010

Skýring
42,8
214.388
204.883
27.564
17.450
4.701
9.570
2.628
3.083
35.157
38.240
76.469
-38.229

(Tafla Byggð á heimildum frá www.sam.is)
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5.2 Lagalegt umhverfi mjólkurframleiðslu
Samkvæmt 1. gr. reglugerðar um greiðslumark mjólkur á lögbýlum11
og greiðslur til bænda verðlagsárið 2012 um heildargreiðslumark og
greiðslumark lögbýla, þá á heildargreiðslumark til framleiðslu mjólkur
verðlagsárið 2012 að vera 114,5 milljónir lítra og það á að skiptast í
greiðslumark lögbýla. Þetta reiknast í lítrum mjólkur og hlutfallsleg
skipting er á milli lögbýla eins og á greiðslumarki til framleiðslu á
mjólk á framleiðsluárinu 1. janúar til 31. desember 2011.
Samkvæmt 3. greinar sömu laga um nýtingu greiðslumarks skal
afurðastöð greiða framleiðanda það lágmarksverð fyrir mjólk sem
miðast við 1. flokks mjólk með skilgreindu efnainnihaldi. En fyrir þá
mjólk sem stenst ekki þær kröfur sem eru gerðar til 1. flokks mjólkur,
greiðir afurðastöð verð allt niður að leyfilegum afföllum frá verði 1.
flokks mjólkur. Afurðastöðvar skulu haga greiðslum vegna framleiðslu
umfram greiðslumark þannig að greiðslur vegna ónotaðs greiðslumarks
gangi hlutfallslega til annarra aðila sem hafa greiðslumark.
Öll sú mjólk sem selst í afurðastöð frá viðkomandi lögbýli á að reiknast
með í uppgjöri þess greiðslumarks sem er fyrir lögbýlið. Úr ríkissjóði
eru greiddar svokallaðar beingreiðslur12 sem greiðast mánaðarlega úr
ríkissjóði til handhafa beingreiðslna. Fyrir verðlagsárið 2012 eiga þær
að vera 5.160 milljónir króna. Greiðslumarkshafar fá 47,67% af þeim
greitt óháð framleiðslu, með því skilyrði að framleiðslan á lögbýlinu
nemi 90% hið minnsta af greiðslumarki tímabilsins. 35,45% af
beingreiðslunum greiðast til greiðslumarkshafa að lokinni framleiðslu
að greiðslumarki hvers framleiðanda.

11

Orðskýring: sérhver jörð sem hefur þann húsakost og það landrými
eða aðstöðu að unnt sé að stunda þar landbúnað eða aðra atvinnustarfsemi“.
Heimild: www.althingi.is (skoðað 2. maí. 2012)
12
Orðskýring: Beingreiðsla er greiðsla úr ríkissjóði til framleiðanda sem á
greiðslumark. Heimild: www.audhumla.is. (skoðað 2. maí. 2012)
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6 Fjós og grunngerðir þeirra
Samkvæmt skýrslu Snorra Sigurðssonar um þróun fjósgerða og
mjaltatækni á Íslandi 2009-2011(Snorri Sigurðsson, 2011). þá er
venjan að skipta grunngerðum fjósa upp eftir því hvort að kýr séu í
lausagöngufjósum13 eða í básafjósum14.Í skýrslu Snorra kemur fram að
í október 2011 voru samtals 659 fjós að framleiða mjólk á Íslandi, en
haustið 2009 voru þau 685 sem þýðir að fjósum hefur fækkað um 3.8%
á þessu tímabili. Síðustu tvö ár þar á undan fækkaði fjósum um 4.5%
sem voru í framleiðslu (Snorri Sigurðsson, 2011). Tækniþróun hefur
verið hröð undanfarin misseri hér á Íslandi, en þó eru flest fjós enn
þann dag í dag básafjós. Þó er í fyrsta skipti í langan tíma að draga úr
þróun fjósgerða hér á landi, og skýrist það vafalaust af slæmu
efnahagsástandi (Snorri Sigurðsson, 2011). Þó heldur húsvist
mjólkurkúa áfram að breytast og hægt er að búast við því að sú þróun
muni verða áframhaldandi næstu ár. Í næstu töflu má sjá hlutfallslega
skiptingu á grunngerðum fjósa 2003-2011.

13

Orðskýring: fjós þar sem að kýr ganga lausar og ganga frjálsar í mjaltaþjón
með eða án þess að umferð sé stýrð í mjaltaþjón. Heimild: Snorri Sigurðsson
(2011)
14
Orðskýring: fjós þar sem að kýr eru bundnar á bása og notast er við
mjaltakerfi sem eru ekki sjálfvirk. Heimild: Snorri Sigurðsson (2011)
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Mynd 4: Hlutfallsleg skipting á grunngerðum fjósa 2003-2011.

(Mynd byggð á skýrslu Snorra Sigurðssonar um þróun fjósgerða og
mjaltatækni frá 2011)

6.1 Mjaltatækni og skipting fjósgerða í flokka
Hér á eftir kemur ein tafla og ein mynd. Taflan kemur fyrst og varpar
hún ljósi á þróun og fjölda fjósgerða og mjaltatækni á landsvísu, en
myndin varpar ljósi á hlutfallslega skiptingu fjósgerða á landsvísu.

Tafla 2: Fjósgerðir og mjaltatækni, þróun í fjölda á landsvísu

F
Básafjós
m. Fötukerfi
Básafjós
m.
j
Rörmjaltakerfi
ó
Básafjós
m. Mjaltabás
Lausagöngufjós án
s
mjaltaþj.
Lausagöngufjós
g
m/mjaltaþj.
e
Annað
Samtals

Árið
Árið
Árið
Árið
Árið
2003 2005 2007
2009 2011 Breyting
fjöldi fjöldi fjöldi fjöldi fjöldi sl. 2 ár
24
16
13
10
9 -10,00%
614
114

487
85

422
69

373
63

343
66

-8,00%
4,80%

107

133

140

143

141

-1,40%

11
3
873

39
2
762

74
2
720

95
1
685

99
1
659

4,20%
0%
-3,80%

10

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Annað
Básafjós m/fötukerfi
Básafjós
m/rörmjaltakerfi
Básafjós m/mjaltabás
Lausagöngufjós án
mjaltaþjóns
Lausagöngufjós
m/mjaltaþjóni

Mynd 5: Hlutfallsleg skipting fjósgerða og mjaltatækni á landsvísu.

(Mynd byggð á skýrslu Snorra Sigurðssonar um þróun fjósgerða og
mjaltatækni frá 2011).
Fjós skiptast í tvo yfirflokka og sex undirflokka. Eins og áður sagði eru
yfirflokkarnir lausagöngufjós og básafjós, en undirflokkar skiptast eftir
þeirri mjaltatækni sem að er notuð á hverjum stað fyrir sig. Í ljós kom
að miklar breytingar hafa orðið. Básafjós sem notast við mjaltabása
fækkar ört og einnig öðrum gerðum básafjósa (Snorri Sigurðsson,
2011).
Athyglisvert er á að líta að frá því að söfnun gagna hófst hér á landi
með þessum hætti, að þá er þetta í fyrsta skipti sem lausagöngufjósum
án mjaltaþjóna fækkar, vegna þess að árin á undan hafði verulega
dregið úr þeirri þróun. Fækkun er á hefðbundnum básafjósum eins og
hefur gengið og gerst síðastliðinn áratug (Snorri Sigurðsson, 2011).
Aukning á lausagöngufjósum sem notast við mjaltaþjóna mælist enn,
en sú aukning stóð í stað árin 2009 og 2010. Eftir að efnahagurinn
hrundi hér á landi þá er Árið 2011 fyrsta árið, sem sýnir fram á að
þróun heldur áfram í svipaða átt og hún gerði áður en hrunið varð
(Snorri Sigurðsson, 2011).
Í fyrsta sinn frá því að skráningar hófust eykst fjöldi á básafjósum með
mjaltabása sem bendir til þess að kúabændur vilja létta sér vinnu í fjósi,
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en sjái sennilega ekki möguleika á að ráðast í stærri breytingar sökum
efnahagsástands landsins nú á dögum (Snorri Sigurðsson, 2011).

6.2 Áhrif fjósgerða á afurðir
Samkvæmt skýrslu Snorra Sigurðssonar voru upplýsingar fengnar frá
Bændasamtökum Íslands um öll bú í skýrsluhaldi og meðalafurðir
þeirra. Þær upplýsingar voru svo settar í gegnum gagnagrunn sem
hefur að geyma upplýsingar um fjósgerðir og mjaltatækni. Aðeins voru
tekin með í reikninginn þau bú sem að skiluðu afurðaskýrslum fyrir
október 2011 (Snorri Sigurðsson, 2011).
Það kom á daginn að hægt var að nota upplýsingar frá 575 fjósum af
659 þar sem að 84 bú skiluðu ekki mjólkurskýrslum15 eða þá að þeirra
skýrslur voru svo lélegar að ekki var hægt að taka mark á þeim og nota
í rannsókn. 83% þessara búa eru básafjós og hafa þau flest
rörmjaltakerfi16 (Snorri Sigurðsson, 2011).
Af þeim fjósum sem voru ekki með gildar upplýsingar og eru
lausagöngufjós voru 6 með mjaltaþjón. Nokkrir flokkar voru felldir út
vegna þess að þeir voru það litlir. Upplýsingar um 570 bú liggja þá
fyrir og sundurliðun á þeim er í töflunni sem kemur hér á eftir (Snorri
Sigurðsson, 2011).
Þar kemur fram að þau lausagöngufjós sem notast við mjaltaþjóna hafa
hæstu meðalnytin að jafnaði ef horft er yfir landið í heild og er það sem
að þróun síðustu ára hefur sýnt okkur. Þar á eftir koma svo hefðbundin
lausagöngufjós án mjaltaþjóna í öðru sæti (Snorri Sigurðsson, 2011).
Mögulegt er að leggja mat á þau áhrif sem tíðari mjaltir (mjaltaþjónar)
hafa á framleiðslu ef skoðaður er sá munur sem er á meðalafurðum

15

Orðskýring: Á mjólkurskýrslu eru skráðar mjólkurmælingar og kjarnfóður
ásamt athugasemdum ef þarf. Heimild: Búnaðarsamband Suðurlands (2012)
16
Orðskýring: Mjaltakerfi í básafjósum þar sem mjólk fer úr mjaltavélum og í
mjólkurtank í gegnum rörakerfi.
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þeirra fjósa sem hafa mjaltaþjón og þeirra fjósa sem eru af annari gerð.
Þau fjós sem ekki hafa mjaltaþjón hafa að jafnaði 5.372 kg/árskú sem
er 6,5% minna en hjá þeim fjósum sem hafa mjaltaþjón. Gert er ráð
fyrir minnsta kosti 5% aukningu á afurðum ef mjólkað er oftar en
tvisvar á dag og því er þetta í ágætis samræmi við þær væntingar sem
eru gerðar til mjaltatækninnar (Snorri Sigurðsson, 2011).

Tafla 3: Vegnar meðalafurðir kúabúa, fjöldi búa og hlutfall, eftir fjósgerðum og
mjaltatækni

Árið 2009
Meðalnyt
kg
Básafjós með rörmjaltakerfi
Básafjós með mjaltabás
Lausagöngufjós án
mjaltaþjóns
Lausagöngufjós með
mjaltaþjóni
Vegið meðaltal/fjöldi

Árið 2011

Fjöldi
búa

Meðalnyt
kg

Fjöldi
búa

5065
5406
5501

313
60
133

5220
5369
5567

281
63
133

5712

94

5720

93

5297

600

5471

570

(Tafla byggð á upplýsingum úr skýrslu Snorra Sigurðssonar um þróun
fjósgerða og mjaltatækni frá 2011).
Þau fjós sem hafa lægtstu meðalnyt eru hefðbundin básafjós, sem að er
ekki óeðlilegt vegna þess að fjöldi hefðbundinna básafjósa hér á landi
telur um helming allra þeirra fjósa sem hér eru. Ef gerðir fjósa eru
flokkaðar eftir meðalnyt sem er hærri en 6.000 kg/kú þá kemur á
daginn að bilið minnkar mjög á milli þeirra meðalafurða sem ólíkar
fjósgerðir hafa, en engu að síður eru þau fjós sem hafa mjaltaþjón með
hæstu afurðirnar yfir heildina litið (Snorri Sigurðsson, Desember
2011).
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6.3 Áhrif fjósgerða og bústærðar á framleiðslumagn
Hérna á eftir kemur tafla sem að lýsir Meðalfjölda árskúa þar sem að
hann er flokkaður eftir fjósgerð og mjaltatækni.
Tafla 4: Meðalfjöldi árskúa flokkað eftir fjósgerð og mjaltatækni.

Fjósgerðir
Básafjós með fötukerfi
Básafjós með rörmjaltakerfi
Básafjós með mjaltabás
Lausagöngufjós án
mjaltaþjóns
Lausagöngufjós með
mjaltaþjóni

Árskýr
meðaltal

Meðalfrávik
Fjöldi
11,9
2,6
5
27,7
9,9
281
38,7
13,3
63
47,5

18,5

133

68,7

28,4

93

(Tafla byggð á upplýsingum úr skýrslu Snorra Sigurðssonar um þróun
fjósgerða og mjaltatækni frá 2011).
Það kemur ekki á óvart að lausagöngufjós sem notast við mjaltaþjóna
eru á toppnum yfir stærstu fjósin með 68,7 árskýr að meðaltali. Þessi
gerð af fjósum er sú eina þar sem fjöldi kúa breytist markvert frá árinu
2009 en þá var fjöldi árskúa 65,9 (Snorri Sigurðsson, 2011). Þrátt fyrir
að þessi gerð af fjósi gnæfi yfir hinar hvað varðar fjölda á árskúum, þá
er hún enn undir þeim mögulega fjölda árskúa sem hún gæti borið
vegna þess að hönnun þessarar gerðar af fjósi miðar við það að hver
mjaltaþjónn geti sinnt 60-70 kúm, og það meðaltal sem um ræðir hér
nær einnig til þeirra fjósa sem að hefur að bera tvo maltaþjóna. 13 bú
af þeim sem eru talin með hér í reikninginn hafa fleiri en einn
mjaltaþjón og á þessum 93 kúabúum eru alls 108 mjaltaþjónar. 59,2
árskýr eru því á hvern mjaltaþjón að meðaltali, sem er meira en árið
2009 þar sem að þær voru 54,8 talsins á hvern mjaltaþjón. Nýting
mjaltaþjónanna er því að aukast eftir því sem líður á (Snorri
Sigurðsson, 2011). Framleiðsla allra lausagöngufjósa var 51,7% árið
2009 en 54,4% 2011. Einnig fjölgaði kúm í lausagöngu verulega á
þessum tveimur árum en hlutfall þeirra fór í 52,6% úr 50%. Það sem
meira er, að hlutfall mjólkur úr þem fjósum sem notast við
mjaltaþjónhækkar í 27,8% úr 25,4% og það er með því hæsta sem
gerist í heiminum (Snorri Sigurðsson, 2011).
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7 Sjálfvirk mjaltakerfi
Sjálfvirkt mjaltakerfi er kerfi sem er notast við í lausagöngufjósum þar
sem að kýr eru mjólkaðar sjálfvirkt af mjaltaþjóni. Allir hlutar
framleiðslunnar tengjast þessu á einn eða annan hátt, þar á meðal
stjórnun, fóðrun, húskostur og tækni. Ef þetta er borið saman við
hefðbundnar aðferðir þá er mikill munur þarna á milli hvað þessa þætti
varðar. Starf bústjórans breytist í nokkurs konar eftirlit með rekstri úr
því að hafa mjólkað kýr áður. Sjálfvirk mjaltakerfi hafa áhrif á
mjólkurbýli í heild og ekki má aðeins horfa á þau sem kerfi sem losar
bændur við það að mjólka kýr (www.landbrugsinfo.dk, 2012)
Sjálfvirk mjaltakerfi hafa áhrif á allar hliðar þess rekstrar sem við á ekki aðeins mjaltatíma. Í stað þess að þurfa vinnuafl í mjaltir tvisvar á
dag þá dreifast mjaltir jafnt og þétt yfir sólahringinn, sem er mikil
breyting fyrir bændur (Kendra Kerrisk 2010).

7.1 Virkni sjálfvirkra mjaltakerfa
Kýr ganga frjálslega um fjós sem notast við sjálfvirkt mjaltakerfi og
áhrifaríkasta leiðin til þess að fá kýrnar til þess að fara í mjaltaþjóninn
er fæða. Að gera kúnum kleift að nálgast fæðu knýr þær til þess að
hreyfast í gegnum kerfið. Ef að uppsetning á kerfi er góð getur
skilvirkni verið mikil. Kýr þurfa einhvern hvata til þess að notast við
mjaltakerfið sjálfviljugar (Kendra Kerrisk 2010).

7.2 Helsti munur á sjálfvirkum mjaltakerfum og öðrum
mjaltakerfum
Margir bændur sem að eru að komast í kynni við sjálfvirk mjaltakerfi
halda að þeir eigi eftir að hafa miklu meiri frítíma en gengur og gerist
með önnur mjaltakerfi. Í raunveruleikanum, þá er ennþá mikil vinna
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sem þarf að sinna, en hinsvegar breytist form þeirrar vinnu talsvert
(Kendra Kerrisk 2010).
Athyglin beinist nú að stjórnun beitar og fóðrunar og stjórnunar á
hreyfingum kúa í mjaltaþjón. Mjaltaþjónninn fær nýtt hlutverk sem
upplýsinga- og stjórnunar miðstöð. Hægt er að fara yfir gögn sem
tengjast heimsóknum kúa í mjaltaþjón, gæði mjólkur og magns hennar.
(Kendra Kerrisk 2010).
Auðveldara verður að fylgjast einstaklingsbundið með kúm því að
mjaltaþjónninn gefur daglegar skýrslur og viðvaranir um hvaða kúm
þarf að fylgjast betur með. Rannsóknir á erlendum búum hafa sýnt að
vinnudagurinn sé styttri ef notast er við sjálfvirk mjaltakerfi ,byrjar í
kringum 7.30-8.30 og endar á milli 16.00-17.00 (Kendra Kerrisk
2010).

Tafla 5: Lykilmunur á milli hefðbundinna og sjálfvirkra mjaltakerfa

Hreyfing kúa

Mjaltatími

Hefðbundin kerfi

Sjálfvirk kerfi

Öll hjörð færð til

Einstakar kýr færa sig

mjalta

til mjalta

Ákveðinn af bónda

Kýr hafa aðgang að

og fer eftir stærð bús

mjöltum hvenær sem
er

Tíðni mjalta

Oftast tvisvar á dag

Kýr er hægt að mjólka
oftar eða sjaldnar til
þess að ná
framleiðslumarkmiðum

Vinna-Lykilverkefni

Þörf á vinnu við að

Þörf á að ná í þær kýr

mjólka kýr tvisvar á

sem vilja ekki láta

dag og þeirri vinnu

mjólka sig

sem því fylgir
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Vinna-þrif og

Þörf á vinnu við að

Vinna við þrif á

viðhald

þrífa vélar og tæki,

vinnusvæði og

vinnusvæði og

reglulegt viðhald á

reglulegt viðhald á

tækjum

tækjum
Vinna-bilanir

Vinna-hagar/beit

Vinna-tölvuvinna

Möguleiki á bilunum

Möguleiki á bilunum

tvisvar á dag

hvenær sem er

Reikna út

Reikna út

fóðrunarþörf, meta

fóðrunarþörf, meta

gæði fóðurs og

gæði fóðurs og

viðhalda fóðursvæði

viðhalda fóðursvæði

Hægt að lágmarka ef

Skoða viðvaranir

aðeins er notast við

tölvukerfis, ákveða

pappírsvinnu

kvóta kúa í mjaltaþjón,
skoða daglegan
afrakstur

(Tafla byggð á heimildium frá Kendra Kerrisk, 2010)
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8 Forsendur útreikninga
Hér mun verða gerð grein fyrir forsendum útreikninga17 þessa
verkefnis. Farið verður yfir hvað miðað er við og hverjar helstu
takmarkanir eru. Hér verða útskýrðar helstu forsendur sem byggt er á,
hve mikið lánsfé fæst og hverjar rekstrarforsendurnar18 eru.
Verðlagsgrundvöllurinn19 miðast við 60 kýr. Þegar þessi
verðlagsgrundvöllur var myndaður var miðað við að um hagkvæma
stærð af kúabúi væri að ræða og að það væri vel rekið.

8.1 Fjárþörf í upphafi
Forsendur fyrir arðsemismati fjóssins miðast við eftirfarandi:


Ráð er gert fyrir því að einkahlutafélag hafi nú þegar verið
stofnað utan um reksturinn.



Reist er nýtt 860 m2 fjós20 frá grunni og kostnaður vegna
bygginar hennar áætlaður. Fjósið á að geta hýst 60 mjólkurkýr
auk smákálfa.



Miðað er við lausagöngufjós með mjaltaþjóni.



Gert er ráð fyrir að nóg sé af ræktarlandi vegna fyrirhugaðs
búreksturs og að landgæði séu nægjanleg.



Gert er ráð fyrir að nóg sé til af landbúnaðarvélum- og tækjum
fyrir þennan nýja búrekstur og að þau séu að fullu greidd.



Reynsla og þekking til þess að taka nýja framleiðsluaðstöðu til
nýtingar er fyrir hendi.



Keyptar verða 60 kýr fyrir fjósbygginguna



Keypt verður greiðslumark mjólkur eins og þarf fyrir 60
mjólkandi kýr.

17
18
19
20

Sjá
Sjá
Sjá
Sjá

viðauka 1.
viðauka 2.
kafla 8.4 - 8.6.
viðauka 1.
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Tafla 6: Upphafleg fjárþörf er því eftirfarandi:

Heiti

Einingarfjöldi

Byggingakostnað
ur samtals m. Vsk.
Tæknibúnaður
samtals m. Vsk.
Greiðslumark
mjólkur
Mjólkurkýr

Einingarverð

860 m2

Heildarkostnaðu
r
97.578 kr.
83.917.250 kr.

860 m2

36.977 kr.

31.000.000 kr.

328824

300 kr.

98.647.200 kr.

60 stk.

150.000 kr.

9.000.000 kr.

2%

4.451.289 kr.

Samtals

227.015.739 kr.

Lántökukostnaður

(Tafla byggð á heimildum frá Bændasamtökum Íslands 2012,
Matvælastofnun 2012 og Landsbankanum 2012).

8.2 Forsendur lána


Gerð er grein fyrir þeim vaxtakjörum sem bjóðast vegna
þessara framkvæmda



70 % lán fæst fyrir öllum kostnaðarþáttum samkvæmt
heimildum frá Landsbankanum.



Vextir á óverðtryggðum lánum eru um 6,95 %

Tafla 7: Lánaforsendur eru því eftirfarandi:

Tegund

Heildarupphæð Áætluð lán Lánshlutfall
%
Byggingakostnaður
83.917.250 kr. 58.742.075
70%
samtals m. Vsk.
kr.
Tæknibúnaður
31.000.000 kr. 21.700.000
70%
samtals m. Vsk.
kr.
Greiðslumark
98.647.200 kr. 69.053.040
70%
mjólkur
kr.
Mjólkurkýr
9.000.000 kr.
6.300.000
70%
kr.
Lántökukostnaður
4.451.289 kr.
Samtals
227.015.739 kr. 155.795.115
kr.

Vextir

Lánstími

6,95%

30 ár

6,95%

12 ár

6,95%

10 ár

6,95%

5 ár

(Tafla er byggð á upplýsingum frá Bændasamtökum Íslands 2012,
Matvælastofnun 2012, Tryggingamiðstöðinni 2012 og Landsbankanum
2012)
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Eins og sjá má á töflunni hér á undan fæst ekki lán fyrir öllum þeim
framkvæmdum sem þarf að gera. Því eru þær forsendur gefnar að í
upphafi muni eigandi leggja fram stofnframlag sem nemur
71.220.624,00 kr. í formi ýmist peninga, véla, tækja eða annarra
verðmæta.
Tafla 8: Upphafleg fjárþörf.

Upphafleg fjárþörf
Lán

Heildarupphæð

Byggingakostnaður samtals m. Vsk.21

58.742.075 kr.

Tæknibúnaður samtals m. Vsk.22

21.700.000 kr.

Greiðslumark mjólkur23

69.053.040 kr.

Mjólkurkýr24

6.300.000 kr.

Samtals

155.795.115 kr.

Framlag eiganda

71.220.624 kr.

Höfuðstóll

227.015.739 kr.

(Tafla byggð á upplýsingum frá Bændasamtökum Íslands 2012,
Matvælastofnun 2012 og Tryggingamiðstöðinni 2012)

8.3 Forsendur fyrir rekstri
Í forsendum fyrir rekstri er miðað við verðlagsgrundvöll25 sem hefur
ekki afskriftir og vaxtagjöld, en í honum verða reiknaðir inn allir tekjuog kostnaðarliði sem fylgja 60 kúa mjólkurbúi. Miðað er við kostnaðar
- og tekjutölur úr verðlagsgrundvelli frá 1. desember 2011 og nýjustu
niðurstöðum búreikninga bændasamtakanna frá 2010. Einnig verður
miðað við að eftirfarandi atriði haldist óbreytt:


Enginn annar fjármagnskostnaður mun bætast við þann sem
reiknaður verður inn.



21
22
23
24
25

Gjöld og tekjur munu vaxa jafnt hlutfallslega

Heimild: Bændasamtök Íslands (2012)
Heimild: Bændasamtök Íslands (2012)
Heimild: Matvælastofnun (2012)
Heimild: Tryggingamiðstöðin (2012)
Sjá kafla 8.4 - 8.6.
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Bústofn sem um ræðir mun ekki verða fyrir neinum óeðlilegum
sjúkdómum sem hafa áhrif framleiðslu yfir meðallagi.



Framleiðsluskilyrði munu haldast óbreytt út viðkomandi tímabil



Tæki og vélar sem notast munu við búrekstur munu endast út
líftíma fjárfestingarinnar. Líftími fjárfestingarinnar er 30 ár.

8.4 Verðlagsgrundvöllur - BK
Hér á eftir má sjá töflu sem lýsir breyttum kostnaði
verðlagsgrundvallar fyrir kúabú. Þó ber að merka að þær tölur sem í
töflunni eru, lýsa meðaltali þess kostnaðar sem að kúabú að þessari
stærð og gerð hefur, og eru því ekki heilagar og geta breyst eftir eðli
hvers bús fyrir sig. Í lið 4. í töflunni sem kemur hér á eftir er talað um
að hluti að rekstrarkostnaði bifreiðar falli undir viðhald á vélum. Þar
sem að margir bændur hafa bifreið í notkun í sambandi við búskap er
eðlilegt að reikna með rekstrarkostnaði sem henni fylgir, og sú tala sem
birtist í töflunni hér á eftir myndi lýsa meðaltali þess kostnaðar við bú
af þessari stærð.

Tafla 9 - Breytilegur kostnaður Verðlagsgrundvallar

magn einingarverð
1.

Kjarnfóður
Kjarnfóðurblanda

59368

80254

4.764.507,36
kr.
34.803,88 4.799.311,24
kr.
kr.

Áburður
Skeljasandur

31123

3

Köfnunarefni

8363,8

271

Forsfórsýra

4310,6

184

Kalí

3235,9

121

93.369,67
kr.
2.266.587,33
kr.
793.142,84
kr.
391.546,21 3.544.646,05
kr.
kr.

Fóðursölt, lýsi og
fleira
2.

3.

ALLS

Rekstrarvörur
Sáðvörur

238.075,38
21

kr.
598.609,03
kr.
156.445,42
kr.
168.054,47
kr.
86.987,16
kr.

Rúlluplast
Heybindigarn
Hreinlætisvörur
Verkfæri og áhöld

4.

Vélar
Díselolía

9110,4

Smurolía og frostlögur
Varahlutir og gúmmí
Hluti
rekstrarkostnaðar
bifreiðar
Aðkeypt
viðgerðarvinna
5.

Flutningar
Kjarnfóður
Áburður og sáðvörur
Sláturgripir
Mjólk
Aðrar vörur

6.

Þjónusta
Dýralæknir og lyf
Sæðingar
Rafmagn
Póstur og sími

7.

Viðhald
Fjós

142

1.293.682,32
kr.
279.677,01
kr.
751.269,22
kr.
1.149.864,59
kr.
490.086,41
kr.

3.964.579,55
kr.

170.834,40
kr.
282.339,61
kr.
79.299,35
kr.
639.184,02
kr.
122.062,28
kr.

1.293.719,66
kr.

754.611,80
kr.
382.037,12
kr.
488.603,78
kr.
25.418,03
kr.

1.650.670,73
kr.

599.839,67
kr.
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1.248.171,46
kr.

Girðingar og vegir

292.023,37
kr.
504.447,39
kr.

Framræsla

8.

Ýmis gjöld
Tryggingar
húsa/fóðurs/starfsfólks
Fasteignagjöld

1.396.310,42
kr.

451.171,39
kr.
179.303,52
kr.
518.101,71
kr.
1.104.909,58
kr.
161.370,63 2.414.856,83
kr.
kr.

Búnaðargjald 1,2 %
Trgj. 7,79 % 2012
Skrifstofukostnaður

BK alls

20.312.265,94
kr.

(Tafla er byggð á upplýsingum frá Sjávarútvegs- og
Landbúnaðarráðuneyti frá 2011)

8.5 Verðlagsgrundvöllur - Laun
Hér á eftir má sjá töflu sem að inniheldur Launatölur sem lýsa
meðaltali fyrir bú af þessari stærð.
Tafla 10 - Laun samkvæmt verðlagsgrunvelli

11

Laun
Dagvinna
1561 4403,8899
Eftirvinna
2811 1910,6189
Stórhátíðarálag 3722 83,9979
Orlof
11,59%
Orlofsuppbót
Desemberuppbót
Sjúkragjald

6.874.472,13
5.370.749,73
312.640,18
1.455.456,21
125.911,52
42.862,93
141.836,45 14.323.929,16

(Tafla er byggð á upplýsingum frá Sjávarútvegs- og
Landbúnaðarráðuneyti frá 2011)
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8.6 Verðlagsgrundvöllur - Tekjur
Hér má sjá töflu sem inniheldur upplýsingar um tekjur af fjósi sem
hefur 328.824 lítra greiðslumark.
Tafla 11 - Tekjur

1

Mjólk
Beingreiðslur
Afurðarstöð

Einingarverð

Magn

77,63
42,37

328.824,00
328.824,00

ALLS
25.526.607,12
13.932.272,88 39.458.880,00

(Tafla er byggð á upplýsingum frá Sjávarútvegs- og
Landbúnaðarráðuneyti frá 2011)

Hér á svo sjá tvær töflur sem varpa ljósi á þann mun sem er á tekju- og
gjaldastraumum eftir því hvort að laun séu reiknuð með eða ekki.
Tafla 12: Hagnaður/tap þegar að laun eru reiknuð með

Tegund
Tekjustraumar
Gjaldastraumar
Hagnaður/tap

Heildarupphæð
39.458.880,00 kr.
34.636.195,10 kr.
4.822.684,90 kr.

(Tafla er byggð á upplýsingum frá Sjávarútvegs- og
Landbúnaðarráðuneyti frá 2011)

Tafla 13: Hagnaður/tap þegar að laun eru ekki reiknuð með

Tegund
Tekjustraumar
Gjaldastraumar
Hagnaður/tap

Heildarupphæð
39.458.880,00 kr.
20.312.265,94 kr.
19.146.614,06 kr.

(Tafla er byggð á upplýsingum frá Sjávarútvegs- og
Landbúnaðarráðuneyti frá 2011)
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8.7 Hrakvirði
Markaðsvirði fastafjármuna í lok tilgreinds líftíma þeirra er Hrakvirði.
Það er ekki mjög auðvelt að leggja mat á hrakvirði eignarinnar vegna
þess að margir þættir geta haft áhrif á það, svosem notagildi og ástand
eignarinnar í lok tímabils. Á hinn bóginn er hægt að nota svokallað
niðurlagsverð26 sem hrakvirði fasteignarinnar skv. 42. gr laga um tekju
og eignaskatt nr. 90/2003. Í þeim stendur að ekki megi afskrifa
útihús/fjós um meira en 90% (www.althingi.is, 2012).
Fyrningargrunnur fjóssins er 83.917.250,00 kr. sem gerir það að
verkum að niðurlagsverð þess verður 8.391.725,00 kr. þegar að 10% af
virði fjóssins stendur eftir. Hrakvirði greiðslumarksins verður einnig
að vera metið, en ekki gilda sömu sjónarmið um það eins og hrakvirði
fasteigna. Verkefnið býr yfir þeim meginforsendum að miðað er við
óbreytt kerfi í verðmyndun á afurðum, sem gerir það að verkum að
gefið er að hrakvirði greiðslumarks sé það sama og kaupverð í upphafi
tímabilsins, eða 98.647.200,00 kr.

8.8 Samantekt
Þá hafa forsendur fyrir rekstri, upphaflegri fjárþörf og lánsþörf verið
listaðar hér í þessum kafla og nefndar hafa verið helstu takmarkanir og
viðmið. Gerð hefur verið grein fyrir því hvernig höfuðstóll er
samansettur, hver fjárþörfin er, hvert lánshlutfallið, hvert
eigiðfjárhutfall er og hvert hrakvirðið er. Forsendur sem gefnar eru í
þessum kafla mynda grunn fyrir næsta kafla þar sem ég mun fjalla
fræðilega um þær reikniaðferðir sem munu verða notaðar, ásamt þeim
niðurstöðum sem þær munu gefa.

26

Það virði sem viðkomandi eign hefur að loknum afskriftum. Heimild:
www.althingi.is
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9 Útreikningar
Nú hefur verið gerð grein fyrir hver fjárþörf er í upphafi, hverjar
lánaforsendur eru og hverjar forsendur eru fyrir rekstri. Þau tæki sem
verða notuð til greiningar hér á eftir eru Afvöxtunarstuðull, WACC27,
NPV28 IRR29 og næmnigreining. Hér á eftir verður fjallað fræðilega um
greiningartækin sem notuð verða við útreikningana og einnig verður
gerð grein fyrir þeim niðurstöðum sem fást úr útreikningunum hér á
eftir. Gerðir verða tvennir útreikningar, annars vegar þar sem að áætluð
laun samkvæmt verðlagsgrundvelli eru inni í útreikningum, og hins
vegar þar sem að þau eru ekki inni.

9.1 Afvöxtunarstuðull
Hér verður afvöxtunarstuðullinn fundinn að hluta til með WACC
aðferð og að hluta til er hann mat höfundar á hver ávöxtunarkrafa
eiginfjár er. Í apríl 2012 voru vextir af óverðtryggðum
ríkisskuldabréfum 5,4 % (Seðlabanki Íslands, 2012).
Rökin fyrir því að þau urðu fyrir valinu sem viðmið á afvöxtunarstuðli
er að þau teljast nánast áhættulaus (Seðlabanki Íslands, 2012). Svo var
ákveðið að hafa 4% markaðsáhættu sem að bætist ofan á 5,4%.
Ávöxtunarkrafa eigin fjár verður því 9,4%.

9.2 WACC - Vegið meðaltal fjármagnskostnaðar
WACC segir til um veginn meðaltals fjármagnskostnað hjá ákveðnu
fyrirtæki. Fyrirtæki getur haft höfuðstól sem er samsettur af
forgangshlutafé, skuldum og eiginfé. Fjármagnsskipan hjá fyrirtækjum
hefur alltaf einhverja óskastöðu samsetningar á eiginfé og skuldum og
27
28
29

Orðskýring: Veginn meðaltals fjármagnskostnaður
Orðskýring: hreint núvirði.
Orðskýring: innri vextir.
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WACC getur verið góð hjálp fyrir fyrirtæki þegar að ákveða á
fjármagnsskipan.
Eftirfarandi formúla er notuð til þess að reikna WACC:

WACC  wd kd (1  T )  wp k p  wc ks
wd
kd
T
wp
kp
wc
ks

=
=
=
=
=
=
=

Hlutfall skulda í heildarfjármagni
Fjármagnskostnaður skulda
Skatthlutfall
Hlutfall forgangshlutafjár í heildarfjármagni
Fjármagnskostnaður forgangshlutabréfa
Hlutfall eiginfjár í heildarfjármagni
Fjármagnskostnaður eiginfjár

Mynd 6 - skilgreining á WACC

Tafla 14 - WACC útreikningur

WACC
Hlutfall skulda heildarfjármagns
Fjármagnskostnaður skulda
Skatthlutfall
Hlutfall eiginfjár heildarfjármagns
Fjármagnskostnaður eiginfjár

68,627451%
6,95%
20%
31,372549%
9,4%

WACC =

=> 0,067647059
Samkvæmt útreikningum þá er afvöxtunarstuðullinn sem notaður mun
verða við núvirðingu fjárfestingarinnar 6,765%.
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9.3 NPV - Hreint núvirði
Hreint núvirði (Net Present Value) er mælikvarði sem er notaður í
þeim tilgangi að komast að því hvort fjárfesting sé fýsilegur kostur eða
ekki. Með því að notast við röð margra greiðslustrauma sem til falla
vegna fjárfestingar er hægt að reikna út núvirði.
Það verðmæti sem fjárfestingin myndar og jafngildir summu
greiðslustrauma sem hafa verið afvaxtaðir sem til verða ef
stofnkostnaður fjárfestingarinnar er dreginn frá, er hreint núvirði
fjárfestingar.
Hreint núvirði er mælikvarði yfir það hve miklum fjármunum verkefni
skilar til fyrirtækis. Ef niðurstöður úr núvirðisútreikningum eru notaðar
sem viðmið, er hægt að setja fram eftirfarandi reglu:


Ef hreint núvirði > 0, þá ætti verkefni að verða samþykkt.



Ef hreint núvirði < 0, þá ætti verkefni að verða hafnað.



Ef hreint núvirði = 0, þá er bæði hægt að samþykkja og hafna
verkefni að vild.
Tafla 15 - Skýringar á þáttum núvirðis

C0

=

Upphafleg fjárþörf

C1, C2 ... CT
R
T

=
=
=

Greiðslustraumar
Afvöxtunarstuðull
Fjöldi tímabila

NPV   C0 

C1
C2
CT


...

1  r (1  r ) 2
(1  r )T

9.4 Núvirði - Laun reiknuð með
Hér á eftir má sjá jöfnu núvirðis þegar búið er að setja inn í hana
forsendur þess að laun samkvæmt verðlagsgrundvelli séu reiknuð með.
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Hér má sjá töflu fyrir núvirði þar sem að laun eru ekki reiknuð með.
Tafla 16 - Forsendur NPV - Með launum

NPV
Upphafleg fjárþörf

227.015.739 kr.

Greiðslustraumar

4.822.684,90 kr.

Afvöxtunarstuðull

6,765%

Tímabil

30 ár

NPV

-150.707.279,54 kr.

Samkvæmt þessum útreikningum er hreint núviði þessarar fjárfestingar
-150.707.279,54 kr. miðað við að líftími sé 30 ár. Miðað við það
viðmið að hafna eigi fjárfestingu ef að núviði er minna en 0, á ekki að
ráðast í þessa fjárfestingu. Kostnaður miðað við þessar forsendur er
greinilega of hár, en það mun koma í ljós í næsta kafla hversu há laun
viðkomandi aðili getur borgað sér, áður en að núvirði verður 0.

9.5 Núvirði - FK/Laun ekki reiknuð með
Hér á eftir má sjá jöfnu núvirðis þegar búið er að setja inn í hana
forsendur þess að laun samvæmt verðlagsgrundvelli séu ekki reiknuð
með.
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Hér má sjá töflu fyrir núvirði þar sem að laun eru ekki reiknuð með.

Tafla 17 - Forsendur NPV - Án launa

NPV
Upphafleg fjárþörf

227.015.739 kr.

Greiðslustraumar

20.312.265,94 kr.

Afvöxtunarstuðull

6,765%

Tímabil

30 ár

NPV

31.322.331,10 kr.

Samkvæmt þessum útreikningum verður núvirði fjárfestingarinnar
31.322.331,10 kr. miðað við að laun séu ekki reiknuð með. Viðmið
NPV segja að ef að núvirði er hærra en 0, að þá er fýsilegt að ráðast í
fjárfestingu. Þetta Þýðir að sá aðili sem ræðst í þessa fjárfestingu getur
borgað sér mest 2.464.757,54 kr. í laun á ári, eða 205.396 kr. á mánuði,
áður en að núvirði fjárfestingarinnar verður 0. Reiknuð eigin laun
kúabænda voru að meðaltali 2.432.000 kr. á ári eða 202.667 kr. á
mánuði samkvæmt niðurstöðum búreikninga 2010. Aðili sem ræðst í
fjárfestingu af þessu tagi getur því borgað sér laun sem eru litlu hærri
en meðallaun kúabænda.

9.6 IRR - Innri vextir
Til þess að mæla arðsemi fjárfestingar í prósentum eru innri vextir
notaðir.
Hægt er að skilgreina innri vexti sem þá tölu sem kemst næst núvirði
án þess að fela sjálft núvirðið í sér .
Fjárfestingakosti er hægt að flokka með innri vöxtum með því að nota
ávöxtunarkröfur fjárfestinga, sem hægt er að finna með því að finna
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þann afvöxtunarstuðul sem orsakar það að núvirði á komandi
tekjuflæði jafngildi kostnaði við verkið.
Það má almennt segja um innri vexti að þeir séu sá afvöxtunarstuðull
sem gerir það að verkum að hreint núvirði fjárfestingar verður núll.
Samkvæmt hinni hefðbundnu fjárfestingarreglu er ráðlegt að
samþykkja fjárfestingu ef innri vextir hennar eru hærri en
afvöxtunarstuðullinn og ráðlegt að hafna henni ef innri vextirnir eru
lægri en af öxtunarstuðullinn.
Eftirfarandi Jafna er fyrir innri vexti:

 CF0 

CF1
CF2
CFn

 ... 
0
1
2
(1  IRR )
(1  IRR )
(1  IRR ) n

Tafla 18 - Skýring á þáttum jöfnu Innri vaxta

CF0
CF1, CF2 ... CFn
IRR
n

=
=
=
=

Upphafsfjárfesting
Greiðslustraumar
Innri vextir
Fjöldi tímabila

9.7 IRR - Laun reiknuð með
Hér á eftir má sjá jöfnu fyrir innri vexti þegar að laun samkvæmt
verðlagsgrundvelli eru reiknuð með.

Hér á eftir má sjá töflu fyrir innri vexti þar sem að laun samkvæmt
verðlagsgrundvelli eru reiknuð með.
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Tafla 19 - IRR - Laun reiknuð með

IRR
Upphafleg fjárþörf

227.015.739 kr.

Greiðslustraumar

4.822.684,90 kr.

IRR

0,483%

Tímabil

30 ár

Núvirði fjárfestingarinnar er = 0 þegar innri vextir hennar eru 0,483%.
Hafna á fjárfestingu ef að innri vextir hennar eru lægri heldur en
afvöxtunarstuðullinn sem er notaður við að núvirða fjárfestinguna.
Afvöxtunarstuðullinn var 6,765% og er þessi niðurstaða því í samræmi
við þá núvirðisútreikninga sem að hafa verið gerðir.

9.8 IRR - Laun ekki reiknuð með
Hér á eftir má sjá jöfnu fyrir innri vexti þar sem að laun samkvæmt
verðlagsgrunvelli eru ekki reiknuð með.

Hér á eftir má sjá töflu fyrir innri vexti þar sem að laun samkvæmt
verðlagsgrundvelli eru ekki reiknuð með.
Tafla 20 - IRR - Laun ekki reiknuð með

IRR
Upphafleg fjárþörf

227.015.739 kr.

Greiðslustraumar

20.312.265,94 kr.

IRR

7,964%

Tímabil

30 ár
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Þegar að laun eru ekki reiknuð með er núvirði fjárfestingarinnar = 0
þegar að innri vextir hennar eru 7,964%. Fýsilegt þykir að ráðast í
fjárfestingu ef innri vextir fjárfestingar eru hærri en sá
afvöxtunarstuðull sem notaður er við núvirðingu fjárfestingarinnar.
Eins og hefur áður komið fram þá er afvöxtunarstuðullinn 6,765% og
því lægri en innri vextir. Hins vegar, ef að núvirði fjárfestingarinnar er
0, þá eru innri vextir hennar þeir sömu og afvöxtunarstuðullinn,
6,765%.

9.9 Næmnigreining
Tilgangur næmnigreiningar er að varpa ljósi á hvernig hreint núvirði
bregst við breytingum lykilstærða. Með greiningunni er meðal annars
leitað svara á því hvernig breyting á kostnaði, tekjum og öðru slíku
hefur áhrif á núvirði.
Næmnigreining byggir á bjartsýnis-, svartsýnir- og raunsæisspám. Hins
vegar hefur næmnigreining takmarkanir. Þó að gerð sé svarsýnisspá og
hún komi út jákvæð, þýðir það ekki endilega að um endanlega
niðurstöðu sé að ræða vegna þess að það getur verið erfitt að leggja
mat á þær breytingar sem geta orðið í raunveruleikanum. Breytur eru
einnig einangraðar frá öðrum breytum, sem þýðir að ein breyta hefur
ekki áhrif á aðrar breytur, ólíkt því sem gerist í raunveruleikanum.

9.10 Næmnigreining - Laun reiknuð með
Hér á eftir má sjá næmnigreiningu þar sem laun samkvæmt
verðlagsrunvelli eru reiknuð með.

Tafla 21 - Næmnigreining - Laun reiknuð með
Frávik Tekjur

BK

FK

Kvótaverð

30%

29.769.485,35

-228.146.238,2

-204.713.114,3

-146.554.156,7

15%

-60.468.897,1

-189.426.758,9

-177.710.196,9

-148.630.718,1

0%

-150.707.280

-150.707.280

-150.707.280

-150.707.280

-15%

-240.945.662

-111.987.800,2

-123.704.362,2

-152.783.841

-30%

-331.184.044,4

-73.268.320,85

-96.701.444,76

-154.860.402,4
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Áhrif breytinga lykilstærða á Núvirði
50.000.000
-40%

-30%

-20% -50.000.000
-10%

0%

10%

20%

30%

40%

-100.000.000
-150.000.000
-200.000.000
-250.000.000

-300.000.000
-350.000.000
Tekjur

BK

FK

Kvótaverð

Mynd 7 - Áhrif á núvirði með launum

Áhrifin sem breytingar á lykilstærðum hafa á hreint núvirði sjást á
þessari mynd. Breytingar á tekjum hafa greinilega mest áhrif en aðrar
breytur hafa ekki eins mikil áhrif. Þessi mynd gefur okkur ótvíræða
mynd af því hvaða stærð hefur mest áhrif á núvirðið. Ef að tekjur
myndu aukast um 30% þá kemst núvirði fjárfestingarinnar yfir 0 og
verður 29.769.485,00 kr.

9.11 Næmnigreining - Laun ekki reiknuð með
Hér á eftir má sjá næmnigreiningu þar sem laun samkvæmt
verðlagsgrundvelli eru ekki reiknuð með.

Tafla 22 - Næmnigreining - Án launa
Frávik Tekjur

BK

FK

Kvótaverð

30%

181.756.289,9

-46.116.627,59

31.322.331

35.475.453,95

15%

106.539.310,5

-7.397.148,242

31.322.331

33.398.892,53

0%

31.322.331

31.322.331

31.322.331

31.322.331

-15%

-43.894.648,3

70.041.810,45

31.322.331

29.245.769,68

-30%

-119.111.627,7

108.761.289,8

31.322.331

27.169.208,25
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Áhrif breytinga lykilstærða á Núvirði
200.000.000
150.000.000

100.000.000
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-50.000.000
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10%

20%

30%

-100.000.000
-150.000.000
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FK

Kvótaverð

Mynd 8 - Áhrif á núvirði án launa

Samkvæmt þessari næmnigreiningu hafa breytingar á tekjum og
breytilegum kostnaði mest áhrif á núvirði fjárfestingarinnar. Fastur
kostnaður breytist ekki neitt vegna þess að launin eru ekki inni í
útreikningunum. Breytingar á kvótaverði hafa einnig lítil áhrif á
núvirði samanborið við breytingar á tekjum og föstum kostnaði. Ef að
tekjur myndu aukast um 30% þá yrði núvirði fjárfestingarinnar
181.756.290,00 kr.
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40%

10 Niðurstöður
Niðurstöður þessarar ritgerðar eru, að ef laun samkvæmt
verðlagsgrundvelli eru reiknuð með, er ekki er arðsamt fyrir aðila að
ráðast í framkvæmdir og rekstur á nýju fjósi með einn mjaltaþjón og
eins margar kýr og hann getur sinnt30, miðað við það að reisa þurfi
fjósbygginguna frá grunni, kaupa öll framleiðslutæki og kaupa allt
greiðslumark mjólkur, miðað við verð á greiðslumarki og
framleiðsluskilyrði í dag. Byggja niðurstöður á því að hreint núvirði
viðkomandi fjárfestingar verði -150.707.280 kr. eftir 30 ár og innri
vextir fjárfestingarinnar 0,483% eftir sama tíma. Sá þáttur sem hefur
mest áhrif á þessa fjárfestingu eru tekjur, þ.e.a.s. söluverð á mjólk.
Næmnigreiningin sýndi þó fram á það að 15% og 30% hækkun á
tekjum myndi samt sem áður ekki skila verkefninu arðsemi eftir 30 ár..
Hins vegar ef fastur kostnaður í formi launa samkvæmt
verðlagsgrundvelli er ekki tekinn með í reikninginn, þá verða
niðurstöðurnar talsvert öðruvísi. Núvirði fjárfestingarinnar verður þá
31.322.331,10 kr. og innri vextir verða 7,964%. Fjárfestingin gengur
því upp samkvæmt þessum forsendum og í ljós kemur að viðkomandi
aðili sem myndi ráðast í fjárfestinguna gæti borgað sér mest
2.464.757,54 kr. í laun á ári, eða 205.396 kr. á mánuði, áður en að
núvirði fjárfestingarinnar verður 0. Það verður að teljast nokkuð gott
miðað við það að þessi laun eru litlu hærri en meðallaun kúabænda á
Íslandi, samkvæmt niðurstöðum búreikninga 2010. Ef að viðkomandi
aðili er sáttur við þessi laun að þá væri fýsilegt fyrir hann að ráðast í
þessa fjárfestingu.

30

Orðskýring: Um það bil 60 kýr. Heimild: Snorri Sigurðsson (2012)
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11 Lokaorð
Byrjað var á að fara yfir öflun þeirra gagna sem notuð voru við
rannsóknina. Þar á eftir var farið yfir þróun mjólkurframleiðslu á
Íslandi og einnig lagalegt umhverfi. Þar á eftir voru lagðar línur fyrir
þær forsendur og afmarkanir sem einkenna þessa ritgerð. Hin ýmsu
greiningartæki voru notuð við útreikninga þessarar ritgerðar. Byrjað
var á því að finna afvöxtunarstuðul til þess að nota við útreikninga á
WACC. Svo voru notaðar niðurstöður úr WACC útreikningunum til
þess að reikna núvirði og innri vexti fjárfestingarinnar. Að því loknu
voru niðurstöður tveggja núvirðinga næmnigreindar út frá fjórum
breytum, þ.e.a.s. tekjum, breytilegum kostnaði, föstum kostnaði og
kvótaverði31. Í niðurstöðum verkefnisins var svo rannsóknarspurningu
verkefnisins svarað. Seinni núvirðingin skilaði hins vegar jákvæðri
niðurstöðu, og komst skýrsluhöfundur að því að mögulegt væri fyrir
fjárfestingaraðila að borga sér laun litlu hærri en meðallaun kúabænda
á Íslandi. Á hinn bóginn er hægt að fara fleiri leiðir í að rannsaka
arðsemi á kúabúum, þar sem að meðal annars væri hægt að fá rauntölur
frá kúabúi. þ.e.a.s. upplýsingar um bústærð, eignir, skuldir, rekstur og
fleira, og reikna svo út arðsemi á stækkun á viðkomandi búi, eða
jafnvel byggingu nýbyggingar fyrir viðkomandi bú þar sem tekið er
tillit til þeirra raun-forsenda sem viðkomandi bú hefur. En hins vegar
var þessi leið valin, þ.e.a.s. að rannsaka arðsemi þess að hefja rekstur
með því að byggja nýtt fjós með öllu sem því tilheyrir og með því að
nota opinber gögn til þess að reikna út alla kostnaðar- og tekjuþætti
fyrir fjárfestinguna. Mat skýrsluhöfundar, samkvæmt niðurstöðum
þessarar rannsóknar er því það, fjárfesting gengur upp miðað við
meðallaun íslensks kúabónda.

31

Orðskýring: Verð á greiðslumarki mjólkur. Heimild: www.audhumla.is
(2012)
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Viðauki 1
Kostnaður vegna fjósbyggingar:
(Tafla byggð á upplýsingum frá Bændasamtökum Íslands 2012)

Verkliður
1

JARÐVINNA

1.1
1.1.1
.
1.1.2
.
1.1.3
.
1.1.4
.

Gröftur í grunni.
Gröftur fyrir haughúsi 3,0 m
dýpt, ca 2,0 m út fyrir
Gröftur fyrir framhluta húss,
1,5 m dýpt
Jöfnun umframefnis á
byggingarsvæði
Gröftur fyrir rotþró og
frárennslislögn
Gröftur í grunni samtals

1.2
1.2.1
.
1.2.2
.
1.2.3
.
1.2.4
.
1.2.5
.

Ein Magn

Einv. Efni Vinna
Vinna
samt
Efni alls alls
% %

Samtals

m³

2450

900

20

80

441.000

1.764.000

2.205.000

m³

450

900

20

80

81.000

324.000

405.000

m³

2500

600

20

80

300.000

1.200.000

1.500.000

m³

50

800

20

80

8.000
830.000

32.000
3.320.000

40.000
4.150.000

Fyllingar í grunn og að húsi
Fylling og jöfnun undir
haughúsplötu
Fylling og jöfnun undir
flórbotn og sökkla

m³

150

2.400

20

80

72.000

288.000

360.000

m³

100

2.400

20

80

48.000

192.000

240.000

Fylling inn í grunn

m³

300

2.400

20

80

144.000

576.000

720.000

Fylling að veggjum að utan

m³

250

1.800

20

80

90.000

360.000

450.000

Fylling að rotþró og lögn
Fyllingar samtals

m³

50

3.000

20

80

30.000
312.000

120.000
1.248.000

150.000
1.920.000

JARÐVINNA SAMTALLS
2

BURÐARVIRKI

2.1
2.1.1
.
2.1.2
.
2.1.3
.
2.1.4
.
2.1.5
.
2.1.6
.
2.1.7

Steypumót
Kantmót fyrir flórplötu
Mót fyrir haughúsveggi, hæð
3,0 m, einfalt byrði
Mót fyrir súlur í haughúsi
Mót fyrir burðarbita undir
fjósplötur
Mót fyrir sökkulveggi, einfalt
byrði
Mót fyrir flórveggi, einfalt
byrði
Kantmót fyrir plötur

6.070.000

m

100

1.300

22

78

28.600

101.400

m²

590

6.000

22

78

778.800

2.761.200

m

70

9.000

20

80

126.000

504.000

m

160

10.000

20

80

320.000

1.280.000

m²

125

6.000

22

78

165.000

585.000

750.000

m²
m

80
163

6.000
3.000

22
25

78
75

105.600
122.250

374.400
366.750

480.000
489.000

41

130.000
3.540.000
630.000
1.600.000

.
2.1.8
.
2.1.9
.
2.1.10.

2.2
2.2.1
.
2.2.2
.
2.2.3
.
2.2.4
.

2.3.
2.3.1
.
2.3.2
.
2.3.3
.
2.3.4
.
2.3.5
.
2.3.6
.
2.3.7
.
2.3.8
.
2.3.9
.
2.3.10.
2.3.11.
2.3.12.

Mót undir plötur yfir haughúsi
Mót fyrir steypta innveggi, hæð
1,2 m
Kantmót fyrir undirstöðu
kjarnfóðursílós
Mótauppsláttur samtals

m²

315

5.300

30

70

500.850

1.168.650

1.669.500

m²

160

7.000

25

75

280.000

840.000

1.120.000

m

10

3.000

25

75

7.500
2.434.600

22.500
30.000
8.003.900 10.438.500

Kambstál K 10

kg

14.000

260

55

45

2.002.000

1.638.000

3.640.000

Kambstál K 12

kg

600

260

55

45

85.800

70.200

156.000

Kambstál K 16
Innsteyptar festingar fyrir
yfirbyggingu
Járnbending samtals

kg

1300

260

55

45

185.900

152.100

338.000

stk

26

10.000

80

20

208.000
2.481.700

52.000
1.912.300

260.000
4.394.000

Steypa í botnplötu haughúss

m³

65

26.000

85

15

1.436.500

253.500

1.690.000

Steypa í botnplötu á fleytiflór

m³

5

26.000

85

15

110.500

19.500

130.000

Steypa í haughúsveggi

m³

65

26.000

85

15

1.436.500

253.500

1.690.000

Steypa í súlur og burðarbita

m³

25

26.000

85

25

552.500

162.500

650.000

Steypa í flórveggi

m³

8

26.000

85

15

176.800

31.200

208.000

Steypa í sökkulveggi

m³

18

26.000

85

15

397.800

70.200

468.000

Steypa í gólfplötur
Steypa í undirstöðu fyrir
kjarnfóðursíló
Steypa í innveggi (endaveggir
bása) og 1,2 m af veggjum sem
snúa að fjósi
Sléttun og brettslípun bása
Sléttun og glöttun gólfa í
aðstöðurými
Vélslípun gólfa á steypudegi
(fóðurgangur)
Steinsteypa samtals

m³

80

26.000

85

15

1.768.000

312.000

2.080.000

m³

3

26.000

85

15

66.300

11.700

78.000

m³
m³

14
200

30.000
400

70
5

30
95

294.000
4.000

126.000
76.000

420.000
80.000

m³

120

600

5

95

3.600

68.400

72.000

m²
m³

155
283

850

5

95

6.588
6.253.088

125.163
1.509.663

131.750
7.697.750

Steinsteypa

STEYPUVIRKI ALLS
2.4
2.4.1
.
2.4.2
.
2.4.3
.
2.4.4

22.530.250

Yfirbygging-lausleg áætlun
Burðarvirki og
samlokuklæðning húss

m²

860

36.000

75

25 23.220.000

Hurð 2,2 x 2,0 m

stk

1

250.000

70

30

175.000

75.000

250.000

Hurð 2,5 x 2,5 m
Hurð 3,5 x 3,5 m

stk
stk

3
2

250.000
650.000

70
70

30
30

525.000
910.000

225.000
390.000

750.000
1.300.000
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7.740.000 30.960.000

.
2.4.5
.
2.4.6
.
2.4.7
.

Hurð 0,9 x 2,2 m

stk

3

90.000

70

30

189.000

81.000

270.000

Gluggar 0,8 x 1,2 m
Loftræsting - þakgluggi og
veggventlar
Yfirbygging alls

stk

15

60.000

70

30

630.000

270.000

900.000

heild

1

3.000.000

70

30

2.100.000
27.749.000

900.000 3.000.000
9.681.000 37.430.000

Burðarvirki alls
Þar af kostnaður við
undirstöður
Þar af kostnaður við
yfirbyggingu
3
3.1.1
.
3.1.2
.
3.1.3
.
3.1.4
.
3.1.5
.
3.1.6
.

37.430.000

Frárennslislagnir

heild

1

200.000

54

46

108.000

92.000

200.000

Rotþró

heild

1

200.000

70

30

140.000

60.000

200.000

Vatnslagnir

heild

1

55

45

220.000

180.000

400.000

Brynningarbúnaður

heild

1

400.000

90

10

360.000

40.000

400.000

Vatnssalerni

stk

1

60.000

85

15

51.000

9.000

60.000

Handlaug
Lagnir samtals

stk

2

70.000

75

25

105.000
984.000

35.000
416.000

140.000
1.400.000

Heild

1

2.200.000

55

45

1.210.000
1.210.000

990.000
990.000

2.200.000
2.200.000

Léttir innveggir

m²

85

10.000

60

40

510.000

340.000

850.000

Léttir innveggir EI60
Loft yfir innveggjum
(mjaltaþjónn og skr.st.)

m²

55

13.000

60

40

429.000

286.000

715.000

m²

40

9.000

60

40

216.000

144.000

360.000

Málun innveggja og lofts
Innveggir og loft samtals

m²

210

1.500

25

75

78.750
1.233.750

236.250
1.006.250

315.000
2.240.000

Innréttingar
Innihurðir EICS30

stk

1

150.000

80

20

120.000

30.000

150.000

Innihurðir

stk

5

80.000

80

20

320.000

80.000

400.000

heild
heild

1
1

100.000
200.000

80
85

20
15

80.000
170.000

20.000
30.000

100.000
200.000

RAFLAGNIR OG LJÓS

5
5.2.1
.
5.2.2
.
5.2.3
.

FRÁGANGUR INNANHÚSS

5.5
5.5.1
5.5.2
.
5.5.3
.
5.5.4

22.530.250

LAGNIR

4
4.1.1
.

5.4.1
.

59.960.250

Raflagnir og ljós
Raflagnir samtals

Gluggi á skrifstofu E30
Innréttingar á skrifstofu

400.000
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.
5.5.5
.

5.5.5
.
5.5.6
.
5.5.7
.

5.8.1
.
5.8.2
.
5.8.3
.

Vinnuborð á gangi
heild
Innréttingar í aðstöðurými alls

1

50.000

85

15

42.500
732.500

7.500
167.500

50.000
900.000

Básamilligerðir

stk

66

38.000

80

20

2.006.400

501.600

2.508.000

Jötugrind

m

36

25.000

80

20

720.000

180.000

900.000

heild

1

300.000

80

20

240.000
2.966.400

60.000
741.600

300.000
3.708.000

Frágangur gólfa í aðstöðurými,
flísar

m²

85

10.000

50

50

425.000

425.000

850.000

Steinristar á göngusvæði kúa

m²

265

16.000

90

10

3.816.000

424.000

4.240.000

Dýnur í legubása
Frágangur gólfa samtals

m

81

29.000

85

20

1.996.650
6.237.650

469.800
1.318.800

2.349.000
7.439.000

Stíugrindur
Innréttingar í fjós samtals

BYGGINGARKOSTNAÐUR
SAMTALS með VSK, kr

53.424.688 30.315.013 83.917.250

BYGGINGARKOSTNAÐUR
SAMTALS án VSK, kr

43.611.990 24.746.949 66.866.335

9

TÆKNIBÚNAÐUR

9.1.1
9.1.2
.

Mjaltaþjónn

heild

1 23.300.000

96

4 22.368.000

932.000 23.300.000

Mjólkurtankur

heild

1

4.000.000

97

3

3.880.000

120.000

4.000.000

Kjarnfóðurbás

stk

2

1.300.000

97

3

2.522.000

78.000

2.600.000

Kjarnfóðursíló

stk

Kúaklóra

stk

1

200.000

95

5

190.000

10.000

200.000

Kálfafóstra

stk

1

1.700.000

95

5

1.615.000

85.000

1.700.000

9.2.2
.
9.2.3
.
9.2.4
.
9.2.5
.

0

TÆKNIBÚNAÐUR
SAMTALS með VSK, kr

31.800.000

TÆKNIBÚNAÐUR
SAMTALS án VSK, kr

25.338.645

HEILDARKOSTNAÐUR án
VSK, kr

92.204.980

(Tafla byggð á heimildum frá Magnúsi Sigsteinssyni,
byggingaráðunauti hjá Bændasamtökum Íslands).
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