1. BRUTO SEGUMA APRĒĶINĀŠANAS
TEORĒTISKIE ASPEKTI
Bruto seguma aprēķins ir viena no svarīgākajām saimnieciskās darbības
analīzes un prognozēšanas sastāvdaļām.
1.1. Bruto seguma veidošanas process un tajā izmantoto
terminu skaidrojums
Bruto segums – starpība, ko iegūst, no bruto produkcijas novērtējuma atskaitot
mainīgās izmaksas. Visas mainīgās izmaksas un ieņēmumi bruto segumu kalkulācijā ir iekļauti bez pievienotās vērtības nodokļa.
Bruto produkcija – gada laikā vai citā noteiktā periodā saražotā produkcija. Tajā
ietilpst:
produkcijas realizācijas ieņēmumi,
saimniecībā patērētā pašražotā produkcija (novērtēta naudā),
nepabeigtās ražošanas (novērtētas naudā) augkopības un lopkopības
produkcijas krājumu gada beigu un gada sākuma vērtību starpība.
No bruto produkcijas vērtības atskaita iepirkto dzīvnieku vērtību.
Mainīgās izmaksas – izmaksas, kuru lielums mainās līdz ar ražošanas apjoma
izmaiņām un kuras ir sadalāmas pa atsevišķām lauksaimnieciskās ražošanas
nozarēm.
Augkopības mainīgās izmaksas sastāv no šādiem izmaksu posteņiem:
sēklas materiāls,
mēslojums,
augu aizsardzības izmaksas,
tehnikas pakalpojumu izmantošana,
pārējās izmaksas, kuras var attiecināt uz konkrētu kultūraugu.
Lopkopības mainīgās izmaksas sastāv no šādiem posteņiem:
lopbarība,
medikamenti un veterinārie pakalpojumi,
dzīvnieku pārraudzība,
apsēklošana,
pārējās izmaksas, kuras var attiecināt uz konkrētu dzīvnieku veidu.
Pastāvīgās izmaksas – relatīvi stabilas izmaksas, kas ir atkarīgas no saimniecības lieluma nevis no produkcijas ražošanas apjoma. Tajās ietilpst šādi izmaksu
posteņi:
ražošanas ēku un tehnikas remonts un uzturēšana,
pastāvīgi strādājošo darba algas un sociālās apdrošināšanas maksājumi,
saimniecības vadīšanas izmaksas, saimniecības apdrošināšana, 		
nomas maksājumi, nodokļi un citas izmaksas,
pamatlīdzekļu nolietojums (novērtēts naudā).
Tā kā degvielas un elektroenerģijas patēriņš ražošanas vajadzībām saimniecībās
parasti ir zināms tikai par konkrētu laika periodu (visbiežāk – gadā vai sezonā)
un to neuzskaita katrai nozarei vai kultūraugam atsevišķi, arī šīs mainīgās izmaksas pieskaita pie pastāvīgajām izmaksām. Ja kādā saimniecībā tiek veikta
precīza šo resursu uzskaite, tad degvielas un elektroenerģijas patēriņu var iekļaut bruto segumā kā mainīgās izmaksas.
Saimniecības peļņa veidojas, no bruto seguma atskaitot pastāvīgās izmaksas.
Saimniecības peļņa ir matemātiski aprēķināts lielums, jo tajā ietilpst arī vērtības, kas ir novērtētas naudas izteiksmē, bet kā reāla nauda nepastāv, piemēram,
krājumu izmaiņas, pamatlīdzekļu nolietojums u. tml.
Bruto seguma veidošanās procesu skatīt 1. attēlā.
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Ilustrācijai izmantosim vienkāršotu bruto seguma aprēķina piemēru (EUR), kas ir veikts 25 ha
lielai saimniecībai ar 10 govīm. Saimniecībā 9 ha platībā audzē miežus, no kuriem 1 ha izmanto
lopbarības ieguvei, bet graudus no pārējiem 8 ha realizē. Saimniecībā audzē arī kartupeļus – 1 ha
un zālājus – 15 ha platībā.

1. attēls
Bruto seguma veidošanās shēma

Avots: LLKC
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realizē. Saimniecībā audzē arī kartupeļus – 1 ha un zālājus – 15 ha platībā.
1. tabula
Saimniecības bruto seguma
aprēķina piemērs
Saimniecības
bruto seguma aprēķina piemērs

Postenis
Ieņēmumi no 10 govīm, t. sk.:

1.

tabula

Ieņēmumi no 8 ha miežu
Ieņēmumi no 1 ha kartupeļu
Bruto produkcija, kopā
Mainīgās izmaksas lopkopībā, t. sk.:
– 15 ha ganību zālei
– 1 ha miežiem
– minerālbarībai
– pārējai lopbarībai
– veterinārām izmaksām
– citām mainīgām izmaksām
Mainīgās izmaksas augkopībā, t. sk.:
– 8 ha miežiem

Vērtība, EUR
25 191
24 650
541
6045
3150
34 386
12 368
3687
560
376
5327
498
1920
8075
5600

– 1 ha kartupeļiem

2475

– no piena
– no kūtsmēsliem

Avots: LLKC

Mainīgās izmaksas kopā

20 442

Saimniecības bruto segums

13 944
Avots: LLKC

Šajā piemērā
bruto produkcijas
vērtība
ir EUR 34vērtība
368, no kuriem
191 irno
ieŠajā saimniecības
piemērā saimniecības
bruto
produkcijas
ir EUREUR
34 25
368,
ņēmumi
no
10
govīm,
EUR
6045
–
no
miežiem
un
EUR
3150
–
no
kartupeļiem.
Mieži
1
ha
platībā
kuriem EUR 25 191 ir ieņēmumi no 10 govīm, EUR 6045 – no miežiem un EUR 3150
tiek izmantoti lopbarībai, tāpēc to audzēšanas izmaksas ir uzskaitītas kā pašražotā lopbarība pie
– no kartupeļiem. Mieži 1 ha platībā tiek izmantoti lopbarībai, tāpēc to audzēšanas
lopkopības mainīgajām izmaksām.

izmaksas ir uzskaitītas kā pašražotā lopbarība pie lopkopības mainīgajām
izmaksām.
1.2. Bruto seguma aprēķins augkopībā

Izdevumā ir aprēķināts dažādu kultūraugu Bruto segums 1,
Bruto segums 2 un Bruto segums 3.
Bruto segums 1 ir noteikts, pieņemot, ka saimniecībā visus darbus veic pašu spēkiem un neizmanto pakalpojumus.
Bruto segums 2 parāda ražošanas variantu, kad saimniecībai
būtu jāpērk visi tehnikas pakalpojumi. Izmantotās tehnikas
pakalpojumu cenas ir iegūtas, aprēķinot vidējo tirgus cenu
no pakalpojumu sniedzējiem Latvijas novados. Dažiem bruto
segumiem (graudaugiem, lopbarības augiem u. c.) izstrādāts
otrais bruto seguma veids, kurā iekļautas izmaksas, kas rodas,
izmantojot saimniecībai piederošu tehniku. Izmaksu pozīcijas ir
tehnikas nolietojums, darbaspēka izmaksas, degvielas izmaksas, remontu un apkopju izmaksas. Tehnikas nolietojums aprēķināts, pamatojoties uz vidējo tirgus cenu tehnikai, kas atbilst
7
konkrētās jaudas prasībām un tehniskajiem parametriem. Dīzeļdegvielas patēriņš katrai operācijai piemērots, vadoties pēc
eksperta ieteikumiem.
Bruto segums 3 ir noteikts, ņemot vērā augkopībā pieejamo
Eiropas Savienības (ES) atbalstu. Augkopības bruto segumos
ietvertā atbalsta apkopojumu skatīt 2. tabulā.

5

Bruto segums 3 ir noteikts, ņemot vērā augkopībā pieejamo Eiropas
Savienības (ES) atbalstu. Augkopības bruto segumos ietvertā atbalsta
apkopojumu skatīt 2. tabulā.
2. tabula
2. tabula
ES atbalsts kultūraugiem 2017.
gadā
ES atbalsts
kultūraugiem 2017. gadā
Atbalsta maksājumu veidi
Platību maksājumi
Vienotais platības maksājums (VPM)
Zaļināšanas maksājums
Atdalītie pārejas posma valsts atbalsti (PPVA)
Atdalītais PPVA par platībām (APL)
Atdalītais PPVA par laukaugu platībām (ALA)
Brīvprātīgs saistītais atbalsts (BSA)
par proteīnaugiem (SAP)
par sertificētas sēklas kartupeļiem (SSK)
par sertificētiem stiebrzāļu un lopbarības augu sēklām
(SSA)
par sertificētu labības sēklu (SLS)
par miežiem (SMI)
par vasaras rapsi (SVR)
par dārzeņiem (SDA)
par augļiem un ogām (SAU)
Pasākums “Bioloģiskā lauksaimniecība” (BLA)
Ilggadīgie zālāji, aramzemē sētie zālāji, papuve
Laukaugi (t. sk. tehniskās kultūras), pārejas kultūras uz
aramzemes, zālāji sertificētu sēklu ieguvei, nektāraugi
Dārzeņi, garšaugi, ārstniecības augi, izņemot kartupeļus
Augļu koki, ogulāji

Likmes, EUR/ha
69.84
40.43
4.27
6.70
54.02
407.38
65.60
77.43
42.76
36.67
496.41
134.95
97.00
117.00
399.00
485.00

Avots: LLKC, sagatavots pēc LAD datiem, 2018 Avots: LLKC, sagatavots pēc LAD datiem, 2018
Vienotais platības maksājums (VPM) tiek piešķirts par lauksaimniecībā izmantojamo
8
zemi, kurā tiek audzēts kāds no atbalsttiesīgajiem lauksaimniecības kultūraugiem, kur
uzturēšanā ir ievēroti labas lauksaimniecības un vides stāvokļa nosacījumi un kura ir lauksaimnieka īpašumā vai lietošanā uz 15.06.2017.
Zaļināšanas maksājumam lauksaimnieks piesakās automātiski – piesakoties uz VPM.
Lauksaimniekiem zaļināšanas prasības ir jānodrošina uz visiem īpašumā vai tiesiskajā
valdījumā (lietošanā) esošajiem atbalsttiesīgajiem hektāriem, t. sk. uz tiem, kas netiek
pieteikti tiešajiem maksājumiem, ja vien saimniecībai nav piemērojams izņēmums. Zaļināšanas prasības neattiecina uz bioloģiski sertificētām saimniecībām vai bioloģiski sertificētām platībām.
Brīvprātīgā saistītā atbalsta (BSA) mērķis ir risināt noteiktas grūtības sektoros, kas ir
nozīmīgi ekonomisku, sociālu vai vides apstākļu dēļ. Atbalstu var piešķirt tādā apjomā, lai
nodrošinātu esošo ražošanas apjomu saglabāšanu.
Bioloģiskās lauksaimniecības aktivitātes paredzētas tiem lauksaimniekiem, kuriem jau
ir pieredze bioloģiskās lauksaimniecības saimniekošanā (t. sk. tiem, kuriem pirms 2017.
gada bija tikai pārejas periods). Lai saņemto šo atbalstu, visai saimniecībai, t. i., visām
saimniecības vienībām (t. sk. dzīvniekiem), ir jābūt bioloģiski sertificētām.
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Intensīvās ražošanas rādītāji bruto segumos ir aprēķināti, ņemot vērā ražību,
kuru varražošanas
iegūt, izmantojot
segumā
ražošanas
Intensīvās
rādītāji brutokonkrētajā
segumos ir bruto
aprēķināti,
ņemotuzrādīto
vērā ražību,
kuru var
tehnoloģiju.
Audzēšanas
tehnoloģijas
ir
atkarīgas
arī
no
paredzamā
produkcijas
iegūt, izmantojot konkrētajā bruto segumā uzrādīto ražošanas tehnoloģiju. Audzēšanas
izmantošanas
veida (piemēram,
graudi pārtikai
vai lopbarībai,
burkāni
tehnoloģijas
ir atkarīgas
arī no paredzamā
produkcijas
izmantošanas
veidapārdošanai
(piemēram,
buntītēs
u.
c.).
graudi pārtikai vai lopbarībai, burkāni pārdošanai buntītēs u. c.).
Bruto segumā
ir parādīts
minerālmēslu
daudzums,
kā nepieciearī doti
Bruto segumā
ir parādīts
izlietotoizlietoto
minerālmēslu
fiziskaisfiziskais
daudzums,
kā arī doti
nepieciešamo
minerālmēslu
apjomi
tīrvielā.
Aprēķinu
tabulās
minētā
minerālmēslu
šamo minerālmēslu apjomi tīrvielā. Aprēķinu tabulās minētā minerālmēslu lietošana ir
lietošana ir tikai viens no iespējamiem mēslošanas variantiem. Graudaugiem un
tikai viens no iespējamiem mēslošanas variantiem. Graudaugiem un rapšiem nepieciešarapšiem nepieciešamais minerālmēslu daudzums ir noteikts, izmantojot
mais minerālmēslu daudzums ir noteikts, izmantojot datorprogrammu augu mēslošanas
datorprogrammu augu mēslošanas plānu sastādīšanai.
plānu sastādīšanai.
Saimniecībā minerālmēslojums ir jāizvēlas, pamatojoties uz augu barības vielu
Saimniecībā minerālmēslojums ir jāizvēlas, pamatojoties uz augu barības vielu izneses
izneses normatīviem atbilstoši izvēlētajai tehnoloģijai un ražībai, ja augsnes
normatīviem atbilstoši izvēlētajai tehnoloģijai un ražībai, ja augsnes nodrošinājums ar
nodrošinājums ar minerālvielām ir vidējs.
minerālvielām ir vidējs.
3. tabula
Darbīgās vielas apjoma aprēķina piemērs
3. tabula
Kompleksais mēslojums: NPK 5:20:30 (N – slāpeklis, P – fosfors, K – kālijs), fiziskais
Darbīgās vielas apjoma aprēķina piemērs
apjoms 150 kg.
Rādītāji
Tīrviela, %
Fiziskais apjoms, kg
Tīrviela, kg = kg x (tīrv.%) : 100
Avots: LLKC

N

P 2O 5

K 2O

5

20

30

150

150

150

8

30

45
Avots: LLKC

Audzējot kultūraugus saskaņā ar bioloģiskās audzēšanas metodi, tehnoloģijas atšķiras
Audzējot kultūraugus
saskaņā
ar bioloģiskās
audzēšanas
metodi, tehnoloģijas
no konvencionālajā
saimniekošanā
lietotajām
tehnoloģijām.
Bruto segumos,
kuri sastādīti
atšķiras
no
konvencionālajā
saimniekošanā
lietotajām
tehnoloģijām.
Bruto
bioloģiski audzētiem augiem, mēslošanai tiek izmantoti kūtsmēsli. Kūtsmēslos esošā
NPK
segumos,
kuri
sastādīti
bioloģiski
audzētiem
augiem,
mēslošanai
tiek
izmantoti
daudzums ir koriģēts, ņemot vērā tā izmantošanās procentu (izmantoti A. Kārkliņa un A.
kūtsmēsli.
Kūtsmēslos
esošā un
NPK
daudzums
ir koriģēts,
ņemot
vērāadretā
Ružas
sastādītie
“Lauku kultūraugu
mēslošanas
normatīvi”,
LLU, 2013,
tiešsaistes
izmantošanās
procentu
(izmantoti
A.
Kārkliņa
un
A.
Ružas
sastādītie
“Lauku
se: http://www.vmd.gov.lv/public/ck/files/ZM/lauksaimnieciba/Lauku%20kulturaugu%20
mesl%20normativi.pdf). Kūtsmēsli bruto segumos iekļauti nevis tirgus cenā, bet vērtībā,
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kas tiek noteikta, pieņemot, ka iegūto kūtsmēslu vērtība ir vienāda ar tajos ietilpstošo, augiem pieejamo barības elementu – N, P2O5 un K2O – tirgus cenu. Līdzīgā veidā ir noteikta
arī iegūto kūtsmēslu vērtība lopkopības bruto segumu aprēķinos.
Kaltēšanas izmaksu aprēķinā 2017. gadā, pamatojoties uz augkopības ekspertu sniegto
informāciju, ir pieņemts, ka graudaugu ziemāju un vasarāju kultūrām, rapšu sēklām un
eļļas liniem mitrumu bija nepieciešams samazināt līdzvērtīgi – par 4%.
Augkopības kultūraugu transporta izmaksas ir noteiktas atkarībā no vidējā transportēšanas attāluma un vidējā vienā reizē transportējamā produkcijas daudzuma. Atkarībā no
kravas automašīnas kravnesības 2017. gadā tika apkopotas šādas transporta pakalpojumu cenas (bez PVN):
1,5–10 t – 0,76 EUR/km,
virs 10 t – 0,87 EUR/km.
Aprēķinos izmantota mērvienība tonnkilometrs (tkm) – transporta mērvienība, kas raksturo vienas tonnas produkcijas pārvadājumu viena kilometra attālumā. To aprēķina,
transporta pakalpojuma cenu par kilometru dalot ar pārvadājamās produkcijas daudzumu. Līdz ar to arī transporta pakalpojumu cenas par kilometru tiek koriģētas, aprēķinot
transporta cenu par tonnkilometru.

7

2.3.

Bruto seguma aprēķins lopkopībā

1.3. Bruto seguma
lopkopībā
Atšķirībā no augkopības
bruto aprēķins
segumiem
lopkopības bruto seguma
aprēķinu tabulās nav mašīnu un roku darba operāciju, bet ir izmaksas par algoto
Atšķirībā no augkopības bruto segumiem lopkopības bruto seguma aprēķinu tabulās nav
darbaspēku.
mašīnu un roku darba operāciju, bet ir izmaksas par algoto darbaspēku.
Slaucamajām govīm, sivēnmātēm, aitām, kazām, dējējvistām un bitēm bruto
Slaucamajām govīm, sivēnmātēm, aitām, kazām, dējējvistām un bitēm bruto segums ir
segums ir aprēķināts gadam, audzējamiem teļiem, audzējamām telītēm un
aprēķināts gadam, audzējamiem teļiem, audzējamām telītēm un nobarojamiem dzīvnienobarojamiem dzīvniekiem – audzēšanas periodam.
kiem – audzēšanas periodam.
Lopbarībā izmantojamo kultūraugu (piemēram, graudu) cena ir vienāda ar
Lopbarībā
kultūraugu
(piemēram,
graudu)
cena
ir vienāda
araudzēšanas
to tirgus cenu,
to tirgusizmantojamo
cenu, bet speciālo
lopbarības
kultūraugu
cena
ir vienāda
ar to
betizmaksām.
speciālo lopbarības kultūraugu cena ir vienāda ar to audzēšanas izmaksām.
Lopkopībā
Bruto segums
arī ir iegūts,
uz Bruto segumu
2 un
ņemot 2vērā
Bruto3 segums
3 arīpamatojoties
ir iegūts, pamatojoties
uz Bruto
segumu
Lopkopībā
lopkopībai
2017.
pieejamo
valsts
unpieejamo
ES atbalstu
(4.un
tabulā).
un ņemot
vērāgadā
lopkopībai
2017.
gadā
valsts
ES atbalstu (4. tabulā).
4. tabula
ES un valsts atbalsts lopkopībai 2017. gadā
ES un valsts atbalsts lopkopībai 2017. gadā
Atbalsta maksājumu veidi

4. tabula

likmes

mērvienība

16.14

EUR/t

141.72
57.13
75.73
23.43

EUR/dzīvn.
EUR/dzīvn.
EUR/dzīvn.
EUR/dzīvn.

ES atbalsts
par pienu
Brīvprātīgs saistītais atbalsts (BSA)
par slaucamām govīm (SSG)
par kazām (SKZ)
par liellopiem (SLM)
par aitām (SAI)
Valsts subsīdijas
par vismaz otrās pakāpes krustojuma gaļas šķirnes govi un
vaislas teli
par aitu mātes novērtēšanu
par audzējamo aitu
par vaislas teķi
par piena kazas produktivitātes novērtēšanu
par bišu saimi

23.20
15.30
18.45
50.00
40.00
17.07

EUR/dzīvn.
EUR/dzīvn.
EUR/dzīvn.
EUR/dzīvn.
EUR/dzīvn.
EUR/saimi

Avots: LLKC, sagatavots pēc LAD datiem, 2018 Avots: LLKC, sagatavots pēc LAD datiem, 2018
Brīvprātīgā
saistītā
atbalsta
mērķis
ir risināt
noteiktas
grūtības
Brīvprātīgā
saistītā atbalsta
(BSA)
mērķis(BSA)
ir risināt
noteiktas
grūtības
sektoros,
kas ir nosektoros,
kas
ir
nozīmīgi
ekonomisku,
sociālu
vai
vides
apstākļu
dēļ.
Atbalstu
var lai
zīmīgi ekonomisku, sociālu vai vides apstākļu dēļ. Atbalstu var piešķirt tādā apjomā,
piešķirt
tādā
apjomā,
lai
nodrošinātu
esošo
ražošanas
apjomu
saglabāšanu.
nodrošinātu esošo ražošanas apjomu saglabāšanu.
ESatbalstu
ārkārtaspar
atbalstu
par pienu
piešķirdaudzumu,
par piena kas
daudzumu,
kasno
laikposmā
ES ārkārtas
pienu piešķir
par piena
laikposmā
1. marta līdz
no
1.
marta
līdz
31.
augustam
piegādāts
atbilstošam
pircējam
(sīkāk
skatīt
31. augustam piegādāts atbilstošam pircējam (sīkāk skatīt MK noteikumos Nr.
688).MK
noteikumos
Nr. 688). piena ražotājiem maksā par piena daudzumu tonnās, kas piegāValsts
papildu atbalstu
Valsts
atbalstu
piena
ražotājiem
maksā
parja piena
daudzumupēc
dāts pircējam no papildu
2015. gada
1. oktobra
līdz 2016.
gada 30.
aprīlim,
piena ražotājam
tonnās,
kas piegādāts
pircējam
no 2015. slaucamas
gada 1. oktobra
30. aprīlim,
stāvokļa
2016.
gada 1. maijā
ir reģistrētas
govislīdz
vai2016.
teles,gada
kas vecākas
par 18
ja piena ražotājam pēc stāvokļa 2016. gada 1. maijā ir reģistrētas slaucamas govis
mēnešiem.
vai teles, kas vecākas par 18 mēnešiem.

lopu bilde
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1.4. Bruto segumu paskaidrojošās shēmas
Bruto segumu aprēķini ir viens no galvenajiem instrumentiem, kas saimniecības vadītājam palīdz analizēt saimniekošanas rezultātus. Bruto seguma aprēķins ir jāveic visiem kultūraugiem un
dzīvnieku sugām, kas saimniecībā tiek audzētas pārdošanai. Tādā veidā tiek aprēķināts kopējais
lauksaimniecības bruto segums, no kura atņemot saimniecības pastāvīgās izmaksas, pamatlīdzekļu nolietojumu u. c., tiek aprēķināta saimniecības peļņa vai zaudējumi (skatīt 2. attēlu).

2. attēls
Saimniecības peļņas veidošanas shēma
Bruto produkcija no 1 ha
kviešu

Bruto produkcija no 1 ha
kartupeļu

Bruto produkcija no 1
cūkas

Mainīgas izmaksas 1 ha
kviešu: sēkla, mēslojums,
pesticīdi, tehnikas
pakalpojumi

Mainīgas izmaksas 1 ha
kartupeļu:
sēkla, mēslojums, pesticīdi,
tehnikas pakalpojumi un
darbaspēks

Mainīgas izmaksas 1 cūkas
nobarošanai:
sivēni, barība, zāles

Bruto segums no 1 ha
kviešu

Bruto segums no 1 ha
kartupeļu

Bruto segums no 1 cūkas

Hektāru skaits

Hektāru skaits

Cūku skaits

Bruto segums no
kviešu audzēšanas

Bruto segums no
kartupeļu audzēšanas

Bruto segums no
cūku nobarošanas

Kopējais bruto segums no nozarēm

Saimniecības pastāvīgās izmaksas:
ēku, tehnikas nolietojums un remonts, nodokļi, kredītprocenti, elektrība, saimnieka un
pastāvīgo strādājošo darba algas, transporta izmaksas, apdrošināšana, zemes noma

Saimniecības
peļņa

Avots: LLKC
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Lopkopības bruto segumos ieņēmumu sadaļā, lai aprēķinātu precīzus ieņēmumus no teļu piedzimšanas uz vienu dzīvnieku vienību (dzimstības koeficients) un brāķētiem dzīvniekiem uz
vienu dzīvnieku vienību (brāķēšanas koeficients), kā arī precīzus izdevumus dzīvnieku nomaiņai (atjaunošanai) uz vienu dzīvnieku vienību (ganāmpulka atjaunošanas koeficients), tiek
izmantoti koeficienti. Koeficienti tiek aprēķināti, izmantojot ganāmpulka atražošanas shēmas.
Ja pieņem, ka ganāmpulkā gada laikā vidēji ir 100 govis, tad koeficienti tiek aprēķināti sekojoši:
brāķēšanas koeficients = brāķēto govju skaits/vidējais govju skaits (33/100 = 0,33);
dzimstības koeficients = dzimušo teļu skaits/vidējais govju skaits (90/100 = 0,9);
ganāmpulka atjaunošanas koeficients = apsēkloto teļu atražošanai skaits/vidējais
govju skaits (33/100 = 0,33). Šis koeficients ieņēmumu sadaļā iet ar mīnus zīmi, t.i.,
-0,33, jo, lai ganāmpulku atražotu, rodas izdevumi (skatīt 3. attēlu).

3. attēls
Govju ganāmpulka atražošanas shēma

33 apsēklotas
teles atražošanai

3 govis
(kritušas)
brāķ. koef.
0,33

ganāmp. atjaunoš.
koef. -0,33

100 govis
dzimst.koef.
0,90

ATRAŽOŠANAS
CIKLS

90 teļi

44 bullīši
(nobarošanai)

46 telītes
atražošanai

2 telītes
(kritušas)

33 govis
(brāķētas gaļā)

11 telītes
(brāķētas gaļā)

Avots: LLKC

Tieši tāds pats koeficientu aprēķināšanas princips ir arī pārējiem dzīvniekiem. 4. attēlā redzama cūku ganāmpulka atražošanas shēma.

4. attēls
Cūku ganāmpulka atražošanas shēma
3 sivēnmātes
33 sivēnmātes
kritušas
(brāķētas gaļā)
8 remontcūkas 33 apsēklotas
(brāķētas)
remoncūkas
brāķ. koef.
0,33

41 remontcūka

ganāmp. atjaunoš.
koef. -0,33

100 sivēnmātes

ATRAŽOŠANAS
CIKLS

1008 sivēni

45 remontjauncūkas
atrāžošanai

4 remontcūkas
(brāķētas)

90 sivēni
atražošanai
45 sivēni
(brāķēti)

dzimst. koef.
10,08

realizācijai
nobarošanai

Avots: LLKC

10

Ja pieņem, ka ganāmpulkā gada laikā vidēji ir 100 sivēnmātes, tad koeficienti tiek aprēķināti
sekojoši:
brāķēšanas koeficients = brāķēto sivēnmāšu skaits/vidējais sivēnmāšu skaits (33/100 = 0,33);
dzimstības koeficients = dzimušo sivēnu skaits/vidējais sivēnmāšu skaits (1008/100 = 10,08);
ganāmpulka atjaunošanas koeficients = apsēkloto remontcūku skaits/vidējais sivēnmāšu skaits (33/100 = 0,33). Šis koeficients ieņēmumu sadaļā iet ar mīnus zīmi, t. i.,
-0,33, jo, lai ganāmpulku atražotu, rodas izdevumi.

1.5. Bruto seguma aprēķina paraugs
Kopējie
ieņēmumi no
produkcijas
realizācijas

Kopējās
izejvielu
izmaksas

Tehnisko operāciju un
pakalpojumu izmaksas

Kopējās
tehnisko
operāciju un
pakalpojumu
izmaksas
Ziemas kviešu
Bruto segums 1,
kur no
ieņēmumiem
atskaitītas
izejvielu izmaksas

Kopējās
mainīgās
izmaksas, kas
rodas, saskaitot
izejvielu
izmaksas un
tehnisko
operāciju
izmaksas

Ziemas kviešu
Bruto segums 2,
kur no
ieņēmumiem
atskaitītas kopējās
mainīgās izmaksas

Ziemas kviešu
Bruto segums 3,
kur no ieņēmumu
un atbalsta
summas
atskaitītas kopējās
mainīgās izmaksas

1.
Eksperti

Kopējais
saņemtais
atbalsts par
ziemas
kviešiem

GU
Bruto segumu
veidi
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