1. BRUTO SEGUMA APRĒĶINĀŠANAS
TEORĒTISKIE ASPEKTI
Bruto seguma aprēķins ir viena no svarīgākajām saimnieciskās darbības
analīzes un prognozēšanas sastāvdaļām. Ar tā palīdzību lauksaimnieks var uzskatāmi redzēt ražošanas tehnoloģijas efektivitāti.

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 (PVN).
Bruto produkcija – gada laikā vai citā noteiktā periodā saražotā produkcija. Tajā
ietilpst:
produkcijas realizācijas ieņēmumi,
saimniecībā patērētā pašražotā produkcija (novērtēta naudā),
nepabeigtās ražošanas (novērtēta naudā) augkopības un lopkopības
produkcijas krājumu gada beigu un gada sākuma vērtību starpība.
No bruto produkcijas vērtības atskaita iepirkto dzīvnieku vērtību.
Mainīgās izmaksas – izmaksas, kas ir tieši atkarīgas no ražošanas procesa un
mainās atkarībā no ražošanas apjoma. Šīs izmaksas 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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1. attēls
Bruto seguma veidošanās shēma

Avots: LLKC

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 (skatīt 1. tabulu).
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izmanto lopbarības ieguvei, bet graudus no pārējiem 8 ha realizē. Saimniecībā audzē arī
kartupeļus – 1 ha un zālājus – 15 ha platībā (skatīt 1. tabulu).
1.1.tabula
tabula
Saimniecības
seguma
piemērs
Saimniecībasbruto
bruto
segumaaprēķina
aprēķina
piemērs

Postenis
Ieņēmumi no 10 govīm, t. sk.:

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

Mainīgās izmaksas, kopā

20 443

Saimniecības bruto segums

13 943
Avots:
LLKC
Avots:
LLKC

Šajā piemērā
saimniecības
bruto produkcijas
no kuriem
Šajā piemērā
saimniecības
bruto produkcijas
vērtība vērtība
ir EUR ir
34EUR
368,34
no368,
kuriem
EUR 25EUR
191 ir
25 191 irno
ieņēmumi
noEUR
10 govīm,
EUR
6045 –unnoEUR
miežiem
3150 – no
kartupeļiem.
ieņēmumi
10 govīm,
6045 – no
miežiem
3150 –un
noEUR
kartupeļiem.
Mieži
1 ha platībā
tiek
izmantoti
lopbarībai,
to audzēšanas
ir uzskaitītasizmaksas
kā pašražotā
lopbarībakā
pie
Mieži
1 ha platībā
tiek tāpēc
izmantoti
lopbarībai, izmaksas
tāpēc to audzēšanas
ir uzskaitītas
lopkopības
mainīgajām
pašražotā lopbarība
pieizmaksām.
lopkopības mainīgajām izmaksām.
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