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Како да спроведеме целосна анализа на фарма од аспект на успехот во
работењето врз основа на податоците од ФМС?

Во овој Водич за анализа на успехот на работењето на земјоделските
стопанства врз основа на податоците од ФМС, толкувањето се прави со
помош на Вкупниот годишен извештај за секоја фарма и Просечните
калкулации за растителни и сточарски линии на производство.

Во таа насока, Водичот е организиран во два дела:

1. ЦЕЛОСНА АНАЛИЗА НА ФАРМА
Показатели на економскиот успех на работењето на земјоделските
стопанства

2. АНАЛИЗА НА ПОЕДИНЕЧНИ КАЛКУЛАЦИИ ПО ЛИНИИ НА
ПРОИЗВОДСТВО
Просечни калкулации на бруто маржа и цена на чинење базирани врз
податоците од ФМС

Во двата дела даден е теретски осврт и практична примена на теоријата
со примери од базата на ФМС.

Со помош на овој Водич, ФМС советниците ќе стекнат познавање и
вештини за:

- целосна анализа на фарма од аспект на успехот во работењето,
- анализа на поединечни калкулации по линии на производство,
- споредување на фармата која се анализира со просекот во однос на

калкулациите по линии на производство
- практична интерпретација на резултатите од ФМС,
- поддршка на советниците за агроекономски совет.
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ЦЕЛОСНА АНАЛИЗА НА ФАРМА
Показатели на економскиот успех на работењето на
земјоделските стопанства*

За да се изврши полесна процена и споредба на економските резултати,
односно за да се оцени степенот на економската ефективност на
работењето, потребно е да се пресметаат износите на одделните
економски резултати по единица вложени или потрошени производни
фактори (земја, труд и капитал). На овој начин економските показатели
се изразуваат како релативни вредности и претставуваат однос меѓу
остварените резултати и количината или вредноста на вложените
производни фактори.

Годишниот извештај на фарма од базата на податоци ФМС на АПРЗ е
користен како извор на податоци при анализата. За да се олесни
анализата дадени се примери, еден од фарма со растително
производство (фарма 1) и еден од фарма со доминантно сточарско
производство (фарма 2). Фармите се селектирани по случаен избор со
цел да се објасни и илустрира процесот на пресметка на показателите.
Целосните вкупни извештаи се дадени во прилог.

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА ФАРМА –
ПОКАЗАТЕЛИ КОИ СЕ СОДРЖАНИ ВО ИЗВЕШТАЈОТ
Вкупниот годишен извештај на ФМС дава сумиран приказ на резултатите
од работењето на фармата во дадена година.

Капацитети
Од првиот дел на извештајот добиваме приказ за капацитетите на
фармата, односно земјишните капацитети – површина во хектари под
одредена култура и број на грла по категории. Овие податоци се важни
при анализата на фармата како индикатор на големината на фармата и
расположивоста со ресурси.

* Според Миланов, М, Мартиновска Стојческа, А. (2002) Трошоци и калкулации во земјоделството.
Земјоделски факултет, Скопје
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Пример за земјишни капацитети (фарма 1)

Пример за земјишни капацитети и просечен број на грла (фарма 2)

Приходи
Приходите во вкупните извештаи се дадени по единица капацитет (ха,
број), со цена на реализација и вкупен приход.

Од овој дел од извештајот може да се види структурата на приходите т.е.
која линија на производство во која мера придонесува кон вкупниот
приход на фармата.

Кај примерот од фармата 1, најзначајна култура во однос на приливот на
приход е патлиџанот (80% од приходите). Оваа состојба е очекувана, ако
се земе предвид дека површината под патлиџан е исто така најзначајна
(0,6 ха). Треба да се земе предвид дека во моментот на добивање на
извештајот од ФМС културите домат во заштитени простори и есенската
зелка сеуште немаат дадено принос и поради тоа не се прикажани
приходите за овие култури.
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Пример за пресметка на приходи (фарма 1)

Од приказот долу од фармата 2 може да забележиме дека околу 90% од
приходот на оваа фарма доаѓа од јагнешкото месо и овчото млеко, при
што просечната цена на јагнето е 2500 денари, а на млекото 31 денар.

При анализата, советникот посредно може да се пресмета неколку
показатели:
Број на јагниња/приплодна овца = 220/205 = 1,07 грла
Принос млеко//приплодна овца = 13500/205 = 65,8 литри

Трошоци
Трошоците се распределени по вид култура односно добиток, со што во
извештајот е наведена вкупната вредност на ставката трошок и
единечната цена. И тука посредно може да се пресмета употребената
количина на одреден инпут (називот на инпутот ни е даден во колоната
за забелешки).

Во примерот од фарма 1 највисоки се трошоците за производство на
патлиџан (72.900 денари), потоа трошоците за производство на домат –
иако нецелосно бидејќи производството на оваа култура е сеуште во тек
(32.360 денари), а најниски за производство на карфиол (11.640 денари).

Советникот може да ги разгледува трошоците по култура (линија на
производство), категорија на трошоци (трошоци за семенски материјал,
ѓубрива, заштита и сл.), количината и цената на одредени инпути (со
посредна пресметка преку формулата количина х цена = вредност).

Исто така од овој дел од извештајот може да се констатира дали се
користени и застапени соодветни инпути за производство на одредена
култура и дали сите ипути се забележани на фармата и внесени во ФМС.
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Пример за трошоци (фарма 1)

Во примерот од фармата 2 најзначајни трошоци се трошоците за храна
за исхрана на добитокот. Советникот може да пресмета дали храната ги
задоволува нормите за дажба на добитокот. Така на пример може да се
пресмета количината на кабеста храна по овца:

(120000/12)+(50000/12,5)=10000+4000=14000 кг/205 овци = 68,3 кг/овца

Врз база на ваква пресметка, советникот може да оцени дали дажбата е
соодветна, и дали кореспондира со добиениот принос.

Пример за трошоци (фарма 2)
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Работна сила
Евиденцијата на сопствената неплатена работната сила е дадена во
извештајот, изразена во часови.

На пример на фармата 1 вкупни часови сопствена неплатена работната
сила изнесуваат 2.176 часови што е еквивалент на 1 лице кое постојано
работи на фармата во текот на една година (нормативот обично се
проценува дека 1 годишна работна единица е еднаква на 2.200 часа
труд). Земајќи предвид дека земјишните капацитети на оваа фарма се
1,1 ха и се работи за интензивно градинарско производство, генерално
може да заклучиме добра продуктивност на трудот (особено ако се увиди
дека сопственикот користел најмена работна сила само за цвеклото).
Очекувано, најмногу време е посветено на патлиџанот.

Пример за работна сила (фарма 1)

Во случајот на фармата 2, треба да се провери дали се внесени сите
трошоци за работна сила (во делот на најмената работна сила, на пр.
Трошоци за овчар) и дали се вклучени сите часови сопствена работна
сила.

Пример за работна сила (фарма 2)

Опрема и објекти
Евиденцијата на опремата и објектите кои ги поседува фармата е важна
од аспект на пресметка на трошоците на амортизација, од една страна, и
добивање на вредноста на средствата на фармата за потребите на
билансот на состојба, од друга страна.

Годишната сума на амортизација по линеарниот систем се пресметува
како однос меќу вредноста на постојаното средство (објект, средство за
механизација или опрема) и бројот на години на користење на
средството. На пример, ако вредноста на култиваторот е 50.000 денари и
се планира негово користење 10 години, линеарната амортизација ќе
изнесува 5.000 денари.

Пример за опрема и објекти (фарма 1)
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Контрибуциона маржа
Контрибуционата маржа се пресметува како разлика меѓу приходите и
варијабилните (директните) трошоци. Бруто (контрибуционата) маржа е
показател кој укажува колкава сума му преостанува на стопанството како
бруто доход по покривање на варијабилните (директните) трошоци).

Таа е еден од клучните показатели за успешноста на работењето. При
анализа на целокупното работење на фармата, контрибуционата маржа
по вид култура/добиток ни дава претстава кои култури/добиток се
најпрофитабилни на фармата.

Највисока контрибуциона маржа кај фармата 1, пресметано по хектар, се
постигнува кај патлиџанот, додека најниска кај цвеклото.

Пример за контрибуциона маржа (фарма 1)

Контрибуционата маржа на овците кај фармата 2 изнесува 500
денари/приплодно грло.

Пример за контрибуциона маржа (фарма 2)

Општи трошоци
Општите трошоци се однесуваат за целата фарма. Нивната висина
зависи од средствата кои ги поседува и користи фармата. Така на пр.
колку повеќе има објекти и средства за механизација, толку повисоки ќе
бидат трошоците за амортизација и одржување.

Камати
На пример, фарми кои имаат сопствена механизација ќе имаат повисоки
фиксни трошоци, додека во калкулациите ќе биде вклучен трошокот за
гориво. Фарми кои користат најмена механизација, ќе имаат пониски
фиксни трошоци (трошоците за најмена механизација ќе се содржат во
варијабилните трошоци).

Субвенции
Субвенциите се јавуваат како значајна сума која ја добива фармата. Во
извештајот се наведува носителот на субвенцијата и добиената сума.

Пример за субвенции (фарма 1)
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ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА ФАРМА –
ПОКАЗАТЕЛИ КОИ МОЖЕ ДОПОЛНИТЕЛНО ДА СЕ ПРЕСМЕТААТ

Откако ќе се утврдат економските резултати од работењето на
земјоделското стопанство, треба да се утврди дали тоа било економски
ефикасно во одредениот временски период.

За оценување на економскиот успех и ефективност на работењето на
земјоделските претпријатија, како најважни показатели ги издвојуваме: †

· финансиски резултат;
· економичност на производството;
· рентабилност;
· продуктивност на трудот.

Финансиски резултат и бруто (контрибуциона) маржа
Утврдувањето на финансискиот резултат претставува разлика помеѓу
пазарната вредност на производството и вкупните трошоци на
производството. Добиениот резултат претставува добивка, ако
вредноста на производството е поголема од вкупните трошоци, или
загуба, ако вкупните трошоци се поголеми од вкупната вредност на
производството.

Пресметката на остварена пазарна вредност на производството
произлегува како резултат од познатата пазарна цена на производите и
количина (принос) по единица капацитет. Остварениот принос е резултат
на одредено ниво на интензивност, при што за негово добивање
потребно е соодветно ниво на вложувања (трошоци) на производните
фактори во производниот процес.

Вкупните трошоци се однесуваат на целото земјоделско стопанство, во
однос на активностите поврзани со земјоделството.

Во примерот 1 (фарма 1 во прилог), може да го пресметаме
финансискиот резултат од работењето во 2009 година:

1. Вкупно приходи 322.500
2. Вкупно субвенции 4.800
3. Вкупно варијабилни (директни) трошоци 159.910
4. Вкупно општи трошоци 9.200
Финансиски резултат – добивка (1-3-4)
Без субвенции 153.390

Финансиски резултат – добивка (1+2-3-4)
Со субвенции 158.190

Заклучуваме дека финанскискиот резултат е позитивен, во форма на
семеен доход на фарма (бидејќи трошоците за семејната работна сила

† Според Миланов, М, Мартиновска Стојческа, А. (2002) Трошоци и калкулации во земјоделството.
Земјоделски факултет, Скопје
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не се вклучени). Сепак, тука треба да се земе предвид дека со добивање
на приносите и приходите од доматот под пластеник и есенската зелка,
финансискиот резултат може да очекуваме да биде повисок.

Во примерот 2 (фарма 2 во прилог), може да го пресметаме
финансискиот резултат од работењето во 2009 година:

1. Вкупно приходи 1.113.430
2. Вкупно субвенции 90.000
3. Вкупно варијабилни (директни) трошоци 630.175
4. Вкупно општи трошоци 148.100
Финансиски резултат – добивка (1-3-4)
Без субвенции 335.155

Финансиски резултат – добивка (1+2-3-4)
Со субвенции 425.155

Заклучуваме дека финанскискиот резултат е позитивен, во форма на
семеен доход на фарма (бидејќи трошоците за семејната работна сила
не се вклучени). Но, овој показател изолиран не ни дава доволна слика
за успешноста на стопанството и поради тоа треба да се пресметаат и
останатите показатели.

Показател на економичност на производството
За да функционира едно претпријатие успешно, потребно е рационалнно
организирање и искористување на расположливите ресурси.
Економската ефективност на производството може да се оцени со
помош на економичноста на производството како показател.

Основната цел на секое производство е остварување на неговата
економичност. Принципот на економичност на производството се
однесува на реализирање на одредена произведена вредност со
минимално трошење.

Економичноста го одразува степенот на корисното дејство на трошењето
на производните фактори во производниот процес. Помалото трошење
на производните фактори за добиениот обем на производство значи
поголем степен на економичност и обратно. Сето ова е согласно со
основниот економски принцип за извршување на производниот процес со
најмалку можна употреба на средствата за производство и човечкиот
фактор, т.е. со најмали можни трошоци за остварување на најголем
можен обем на производство, се разбира со задржување на
стандардниот квалитет.

Мерењето на степенот на економичноста на производството е возможно
преку утврдувањето на односот меѓу вредноста на производството, од
една страна, и вредноста на направените трошоци на производство,
односно потрошените средства и труд, од друга страна.
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Коефициентот на економичност на производството, кој го изразува
степенот на економичноста на производството, е утврден на следниот
начин:

Коефициент на економичност =
votoproizvodstnatro{oci

votoproizvodstnavrednostpazarna

Производството се смета за економично доколку коефициентот на
економичноста е поголем од единица (>1), т.е. кога е остварена
поголема вредност на производството од износот на направените
трошоци. На таков начин коефициентот на економичноста го покажува
износот на вредноста на производството кој е остварен по единица
направени трошоци.

Степенот на економичност исто така може да се утврди и преку
обратниот однос, каде што коефициентот на економичност на
производството се пресметува како количник меѓу остварените трошоци
на производството и вредноста на производството:

Коефициент на економичност=
votoproizvodstnavrednostpazarna

votoproizvodstnatro{oci

Во овој случај производството се смета за економично доколку
вредноста на коефициентот е помала од единица (<1), односно кога
износот на трошоците не ја надминува вредноста на производството.

Од примерот 1 може да пресметаме дека вкупната вредност на
производството изнесува 322.500 денари, односно 327.300 со додавање
на субвенциите. Вкупните трошоци изнесувааат 169.110 денари.

Коефициентот на економичност без субвенции е еднаков на:

К.Е.=
votoproizvodstnatro{oci

votoproizvodstnavrednostpazarna = 91,1
110.169
500.322

=

Коефициентот на економичност со субвенции е еднаков на:

К.Е.=
votoproizvodstnatro{oci

votoproizvodstnavrednostpazarna = 94,1
110.169
300.327

=

Коефициентот покажува вредност над 1, така што производството е
високо економично. Тоа значи дека на секој вложен денар во
производството, фармерот добива 1,91 денари, односно 1,94
денари со субвенции. Истото може да се утврди и преку пресметување
на обратниот однос:

К.Е.=
votoproizvodstnavrednostpazarna

votoproizvodstnatro{oci 52,0
500.322
110.169

==
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што значи К.Е. <1 и производството е економично.

Овој однос покажува дека на 0,52 денари вложени трошоци фармерот
добива 1 денар приход.

Од примерот 2 може да пресметаме дека вкупната вредност на
производството изнесува 1.113.430 денари, односно 1.203.430 со
додавање на субвенциите. Вкупните трошоци изнесувааат 778.275
денари.

Коефициентот на економичност без субвенции е еднаков на:

К.Е.=
votoproizvodstnatro{oci

votoproizvodstnavrednostpazarna = 43,1
275.778
430.113.1

=

Коефициентот на економичност со субвенции е еднаков на:

К.Е.=
votoproizvodstnatro{oci

votoproizvodstnavrednostpazarna = 55,1
275.778
430.203.1

=

Коефициентот покажува вредност над 1, така што производството е
економично. Тоа значи дека на секој вложен денар во
производството, фармерот добива 1,43 денари, односно 1,55
денари со субвенции. Истото може да се утврди и преку пресметување
на обратниот однос:

К.Е.=
votoproizvodstnavrednostpazarna

votoproizvodstnatro{oci 69,0
430.113.1

275.778
==

што значи К.Е. <1 и производството е економично.

Овој однос покажува дека на 0,69 денари вложени трошоци фармерот
добива 1 денар приход.

Значаен показател на економичноста на одделни линии на
производството претставува цената на чинење. Доколку цената на
чинење на одредениот производ е помала од цената на реализацијата
на производот (т.е. продажната цена), тогаш се остварува позитивен
финансиски резултат и станува збор за економично производство. Во
случај кога цената на чинење и продажната цена се исти или приближно
исти, производството се наоѓа на долната граница на економичноста.
Ако цената на чинење е повисока од продажната цена на производот,
тогаш производството не е економично.

Коефициентот на економичност може да се пресмета со помош на
цената на чинење и продажната цена преку следниот однос:
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Коефициент на економичност=
inewe~nacena

cena(proda`na)pazarna

Повторно производството е економично ако добиениот коефициент е
поголем од единица (>1) и обратно, ако се подели цената на чинење со
пазарната цена, тогаш економичност постои ако коефициентот е помал
од единица (<1).

Показател на рентабилност
Во процесот на производство фармерот се стреми кон остварување на
најголем можен економски резултат, а притоа со ангажирање на
најмалку можни средства за остварување на оптимално производство.
Со помош на рентабилноста како показател се утврдува степенот на
економската ефективност на производството, односно ефективноста на
вложените средства за производство. Според тоа, се разликуваат два
вида на рентабилност: рентабилност на производството и рентабилност
на вложените средства за производство.

Стапката на рентабилност на производството се добива како однос
меѓу добивката (профитот) и пазарната вредност на производството.
Производството се смета за рентабилно само доколку се остварува
позитивен финансиски резултат. Поради тоа, често стапката на
рентабилност се нарекува стапка на добивка и се изразува во проценти.

Стапка на рентабилност = 100
votoproizvodstnavrednostpazarna

dobivka
´

Стапката на рентабилност може да се пресметува за одделни линии на
производството, или пак на ниво на целото претпријатие односно
индивидуално земјоделско стопанство.

Стапката на рентабилност, како релативен показател, наоѓа примена при
временско споредување на економската ефективност на одделни линии
на производството во рамките на едно претпријатие, или пак просторно
споредување на ефективноста на производството на повеќе
претпријатија. Сепак, при таква споредба треба да се земат предвид
дополнителни информации во однос на повеќето фактори кои влијаат
врз производството, односно врз пазарната вредност на производството.
Повисока вредност на стапката покажува поголема рентабилност на
производството.

На градинарската фарма, во примерот 1, остварен е позитивен
финансиски резултат (добивка) од 153.390 денари при вкупен приход,
т.е. вкупна пазарна вредност на производството од 322.500 денари.

С.Р. = 153.390 / 322.500 ´100 = 47,56%

Ако се земат предвид и субвенциите, тогаш:
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С.Р. = %33,48100
327.300
158.190

=´

Оваа пресметка покажува колку всушност нараснале средствата на
претпријатието. На пример, при стапката од 47,56%, значи на секои
вложени 100 денари се остварува добивка (профит) од 47,56 денари.

При производството на овци, во примерот 2, остварен е позитивен
финансиски резултат (добивка) од 335.155 денари при вкупен приход,
т.е. вкупна пазарна вредност на производството од 1.113.340 денари.

С.Р. = 335.155 /1.113.340 ´100 = 30,10%

Ако се земат предвид и субвенциите, тогаш:

С.Р. = %32,35100
1.203.430
425.155

=´

Ако се користи добивката за оваа пресметка, тогаш се покажува колку
всушност нараснале средствата на претпријатието. На пример, доколку
стапката изнесува 30,10%, значи на секои вложени 100 денари се
остварува добивка (профит) од 30,10 денари.

Показатели на продуктивноста на трудот
Покрај средствата за производство, човечкиот труд е вториот
производен фактор. Продуктивноста на трудот е многу важен показател
кој во голема мера влијае врз економската ефективност. Потрошокот на
човечки труд најчесто се мери во часови или денови работа, а
капацитетот на овој фактор за производство се оценува според бројот на
ангажирани работници.

- Количински показател
Изразен преку натуралната количина на добиен производ, показателот
продуктивност на трудот претставува однос помеѓу количината на
производот и бројот на работниците (т.е. часовите на вложен труд):

truddirektennaasovi~

proizvodnaina~koli
trudotnaostProduktivn =

Овој однос покажува колкава количина е произведена по час, а може и
обратно да се изрази имено колку часови труд биле потребни за
производство на единица производ (на пример килограм или литар), што
значи:

proizvodnaina~koli

truddirektennaasovi~
trudotnaostProduktivn =

На пример, ако нормата за берба на домати е 400 кг за 8 часа,
продуктивноста на трудот може да се пресмета:
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Продуктивност на трудот = 400 кг / 8 часа = 50 кг/час, или обратно
Продуктивност на трудот = 8 часа / 400 кг = 0,02 кг/час (1,2 кг/минута)

- Вредносен показател
Друг начин за искажување на продуктивноста на трудот е преку
вредносниот израз, што значи однос на остварената вредност на
производството и исплатените плати (бруто продуктивност), како и
односот помеѓу финансискиот резултат и исплатените плати (нето
продуктивност).

plati

voproizvodstnavrednost
(bruto)trudotnaostProduktivn =

plati

rezultatfinansiski
(neto)trudotnaostProduktivn =

Бидејќи кај семејните фарми не се издвојуваат директно средства за
плати за сопствената работна сила, може да се пресмета цената на
семејната работна сила, под претпоставка дека целиот семеен доход на
фарма (во случајот финансиски резултат – добивка) ќе се распредели
како надоместок на вложениот труд.

Во примерот 1, таа пресметка ќе изгледа вака:

Семеен доход на фарма (финансиски резултат) =  153.390 денари  =
Часови семеен труд 2.176 часа

70,5 денари/час т.е. 564 денари/ден (8 часа)
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Процес на дијагностицирање на успехот во работењето на
стопанството

Овој процес на дијагностицирање започнува со утврдување на
показателите на успехот во работењето на стопанството, кои беа
претходно споменати. Во принцип, дијагнозата на успехот во работењето
е процес кој поминува во три фази: согледување на показателите на
профитабилност, економска ефикасност и техничка ефикасност
(претставено во дадената шема).

· Профитабилност (економичност): ако е незадоволителна,
проверете ја економската ефикасност (бруто маржа, финансиски
резултат – добивка или загуба)

· Економска ефикасност: ако е многу ниска, проверете ја
вредноста на инпутите и цените на реализација на производите

· Техничка ефикасност: ако е многу ниска, проверете ја
технологијата на производство, интензивноста, квалитетот на
инпутите

Профитабилноста се анализира преку споредба на трошоците и
приходите, како мерка на ефикасноста на фармата во употребата на
достапните ресурси со цел остварување на приход. Тука може да се
согледа висината на бруто маржата односно финансискиот резултат.

Ако нивото на производство е премногу ниско, тоа е знак дека не се
користат доволно ресурси. Значи решение е да се зголеми капацитетот
(на пр. да се земе повеќе земјиште под закуп или да се зголеми стадото),
бројот на работници или да се земе повеќе капитал (на пр. да се земат
кредити).

Вредност на
производството

Вредност на
инпутите

ПРОФИТАБИЛНОСТ

ЕКОНОМСКА
ЕФИКАСНОСТ

ТЕХНИЧКА
ЕФИКАСНОСТ

СолвентностЛиквидност

Трошоци за
инпути

Ниво на инпутите
(количина и
квалитет)

Ниво на аутпутот
(количина и
квалитет)

Цени на
производите
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Ако нема можност за зголемување на големината на фармата, односно
нејзините капацитети, тогаш профитабилноста може да се зголеми со
внимателно ревидирање на фиксните трошоци (на пр. амортизација на
механизацијата и објектите; камата, општи режиски трошоци).

Ако стопанството располага со доволно ресурси (земја, труд, капитал),
тогаш незадоволителната профитабилност може да е резултат на
нивната неефикасна употреба.

Ниската ефикасност може да е резултат на: плодноста на почвата,
ниските цени на реализација на производите или високите трошоци за
инпути.

Ефикасноста се мери на два начина: економска и техничка ефикасност.
Економската ефикасност може да се подобри со зголемување на
цената на реализација на производите и/или намалување на трошоците
за инпути. Ова може да се реализира преку изнаоѓање на алтернативни
начини за реализација на производите; барање на алтернативни или
поефтини добавувачи на инпути или заменување на купените инпути со
сопствено производство. Исто така, треба да се провери дали фармерот
плаќа соодветна цена за користењето на ресурсите (на пр. закупнина,
дневници, каматни стапки) бидејќи и тоа има свое влијание врз
економската ефикасност.

Техничката ефикасност е начин како да се измерат практиките на
менаџмент на фармата. Ефикасноста често може да се подобри со
набавување на поквалитетни инпути или зголемување на количината на
аутпут. Ако линиите на производство на фармата не се ефикасни, може
треба да се заменат. Доколку пак се заклучи дека ефикасноста е
поволна (тоа може да се пресмета преку цената на чинење), тогаш
ниската профитабилност може да е резултат на ниските откупни цени.
Ниските откупни цени за производите од аспект на производителот
може да се резултат на лошото темпирање на производството, слабиот
маркетинг или нискиот квалитт на производството.

Значи, следните мерки се често корисни при оцената на успехот на
стопанството и одделните линии на производство:

· Нивото на приносот и постигнатите цени на реализација на
производите

· Количината на употребени инпути
· Фиксните трошоци

Чекор понатаму е анализа на солвентноста (односот на вкупните
средства на фармата со нејзините вкупни обврски) и ликвидноста
(односот на тековните средства на фармата со нејзините тековни
обврски).
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АНАЛИЗА НА ПОЕДИНЕЧНИ КАЛКУЛАЦИИ ПО
ЛИНИИ НА ПРОИЗВОДСТВО
Просечни калкулации на бруто маржа и цена на чинење
базирани врз податоците од ФМС

Калкулациите може да се користат при оценувањето на
профитабилноста на различните комбинации на линии на производство;
оценување на ефектите во рамки на самата линија на производство; како
и оценување на влијанието на трошоците и ефикасноста на
алтернативни технологии на производство.

Просечните калкулации ги содржат трошоците и приходите за одредена
линија на производство (на пр. пченица, домати, млечни крави), како и
ефикасноста при употребата на производните ресурси (факторите на
производство). Доколку се користат податоци само од една специфична
фарма, комбинациите и користените технологии ќе бидат многу
ограничени (пред се на искуството на таа фарма).

Поради тоа, користењето на базата на податоци на ФМС, во комбинација
со искуството и стручноста на советниците, осигура дека калкулациите
навистина ќе ги отсликуваат реалните трошоци и приходи на дадената
линија на производство.

Дадените просечни калкулации на растителни култури базирани врз
податоци од ФМС се однесуваат на производната 2008 година и
застапени се следните производни линии:

– Житни култури: пченица, пченка, јачмен, ‘рж
– Градинарски култури: домат, пиперка, компир, лубеница
– Овошни култури: јаболко, слива
– Винско грозје

Просечните калкулации од сточарско производство се однесуваат на
податоците од 2009 година и застапени се линиите на производство
крави и овци.

Овие калкулации се базираат врз просечните податоци вклучени во
ФМС. Секако, советниците треба да го употребат своето знаење и
искуство од теренот при собирањето на податоците за ФМС и нивното
внесување во компјутерскиот систем бидејќи квалитетот и точноста на
просечните калкулации најмногу зависи од тоа.

Структура на просечните калкулации
Целта е овие калкулации за растителни и сточарски линии на
производство да се разгледаат и дискутираат со производителите за да
може тие да видат каде „стојат“ во однос на другите.

За таа цел, покрај просечната вредност на калкулацијата од сите
стопанства во ФМС кои ја произведуваат одредената култура или вид на
добиток, во шемата се вклучени уште три нивоа на трошоците и
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приходите според просеците на најуспешните 25% на фарми, средни
50% и најнеуспешните 25%. На овој начин се овозможува подобра
споредливост со фармата која се анализира.

Структура на калкулациите
На листот на калкулацијата (достапен во Excel) прво е наведен вдот на
култура. Клакулациите се сведени на 1 хектар т.е. на 1 грло основно
стадо.

Листот е поделен во 6 колони:
Колона 1: Назив на видот на приходи и трошоци
Колона 2: Калкулација за високите 25% (според бруто маржата)
Колона 3: Калкулација за средните 50% (според бруто маржата)
Колона 4: Калкулација за ниските 25% (според бруто маржата)
Колона 5: Калкулација за просекот од сите стопанства
Колона 6: Калкулација за соодветната фарма (според кодот)

На почетокот е дадена просечната површина во хектари (ха) за
соодветната култура, односно 1 грло од основното стадо (прилподно или
молзно грло), како и бројот на стопанства во групата.

Приходите се пресметани како производ на приносот и цената на
реализација.

Понатаму се дадени варијабилните трошоци на прво ниво и второ ниво,
како и бруто маржата во вредност на прво ниво и второ ниво (разлика
меѓу приходот и варијабилните трошоци) и бруто маржата во проценти
(однос меѓу варијабилните трошоци и приходот).

Тука е развиен на двостепен концепт на бруто маржа: кај растителните
калкулации првото ниво ги вклучува основните материјални инпути кои
нормално не варираат многу меѓу производителите (семенски материјал,
исхрана на растенијата, заштита); второто ниво ги вклучува инпутите
кои често варираат меѓу производителите (сопствена механизација
наспроти најмена механизација; сопствена работна сила наспроти
најмена работна сила).

Кај сточарските калкулации првото ниво ги вклучува основните инпути
во однос на исхраната на добитокот (кабеста и концетратна храна со
додатоци); второто ниво ги вклучува трошоците за ветеринарни услуги
и лекови, најмена работна сила, транспорт, гориво, енергија и др.

Кај растителните калкулации на крајот е дадена цената на чинење на
производот (варијабилни трошоци поделени со приносот).

Кај сточарските калкулации, дадена е вредноста на субвенциите на
производството, сведена по грло.
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Пример за анализа на калкулација од растително производство:

Во следната табела даден е пример за анализа и презентација на една
просечна калкулација за производот домат во 2008 година врз основа на
податоците од ФМС.
Просечната површина под домат (пластеничко производство) во
фармите вклучени во ФМС во 2008 година била 0,17 ха (вкупно 22
фарми). Од нив, 6 фарми имаат висока бруто маржа (со просечна
површина од 0,23 ха), 5 фарми имаат средна бруто маржа (со просечна
површина од 0,10 ха), и 11 фарми имаат ниска бруто маржа (со просечна
површина од 0,17 ха).

Просечните приходи се движат од 2,4 милиони денари кај високите 25%,
до 1,1 милиони денари кај ниските 25%, односно во целиот примерок
изнесуваат 1,7 милиони денари.

Просечните трошоци (претставени графички во следниот графикон) на
ниво 1 се највисоки во средната група и просекот, додека на ниво 2
највисоки се во средната група (858.426 денари/ха), а најниски во
високата група (558.247 денари/ха).

Просечни трошоци на производство по категорија
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Бруто маржата во вредност е очекувано највисока во групата високи 25%
(1,9 милиони денари), а најниска во групата ниски 25% (542.958 милиони
денари). Просечната бруто маржа за сите стопанства изнесува 653.794
денари/ха.

Бруто маржата изразена во проценти на ниво 2 просечно изнесува
39,1% - односно од вкупниот приход (100%), 60,9% се потребни за
покривање на варијабилните трошоци на производство. Тоа значи дека
остануваат 60,9% од вкупниот приход, кои може да се користат за
подмирување на фиксните трошоци и остаток како доход на фармата.
Што е пониска стапката на бруто маржа изразена во проценти, толку е
повисок износот кој останува за покривање на фиксните трошоци,
односно доходот на фармата.
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Анализа на конкретна фарма
Конкретната фарма може да се анализира и спореди со просечните
калкулации со внесување на кодот на фармата во синото прозорче
(фарма за споредба, фарма бр. ХХХ).

Во примеров, оваа фарма спаѓа во ниските 25%, што значи дека
постигнатата бруто маржа е под просечното ниво и е најблиска до
групата ниски 25%.

Првата индикација за ниска бруто маржа е нискиот принос – фармата
произвела 74 тони/ха, додека просекот е 83 тони/ха. Втората индикација
е пониската цена на реализација од 15 денари/ка, која е за 4,2 денари
пониска од просечната цена на реализација (кај високите 25% остварена
е просечна цена на реализација од 24,9 денари/кг). Комбинацијата на
овие два фактори – приносот и цената на реализација всушност ја
објаснува ниската профитабилност/економичност на фармата, земајќи
предвид дека нивото на трошоци не отстапува во голема мера од
просекот.

Прашањето кое треба да му се постави на овој производител е која е
причината за понискиот принос и цената на реализација.

Исто така, калкулацијата ни дава можност подетално да го согледаме
нивото на трошоците. Забележуваме дека иако има подпросечен принос,
фармерот потрошил повеќе од просекот за семенски материјал. Тука
треба да се постави прашањето зошто се одлучил за поскап инпут кој
очигледно не вродил со повисок прино. Исто се забележува дека овој
фармер потрошил пониска сума за арско ѓубриво од просекот – повторно
треба да се согледаат причините за тоа и влијанието на овој фактор врз
приносот. Од друга страна, трошоците за заштита се релативно високи,
што укажува на појава на болести и/или штетници – што исто може да е
објаснување за намалениот принос и пониската откупна цена.

Учество на трошоците за производство кај
соодветниот фармер
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Гледано проценуално, како што е прикажано во графиконот, 33% од
вкупните варијабилни трошоци отпаѓаат на семенскиот материјал, 20%
на заштитата и 11% на ѓубривата, па затоа треба да се посвети посебно
внимание при анализата на овние трошоци.

Секако советодавецот треба да посвети внимание не само на високите
трошоци, туку и на пониските трошоци и оние што воопшто не се
застапени а би трбало да се (на пример недостатокот на трошоци за
амбалажа укажува на ниска додадена вредност на производот, што
обично резултира во пониска откупна цена). Или да претпоатавиме дека
откупувачот го снабдува производителот со амбалажа.

Пример за анализа на калкулација од сточарско производство:

Во следната табела даден е пример за анализа и презентација на една
просечна калкулација за линијата на производство крави во 2009 година
врз основа на податоците од ФМС.

Просечната број на грла во основното стадо (млечни крави) во фармите
вклучени во ФМС во 2009 година бил 8 (вкупно 95 фарми). Од нив, 39
фарми имаат висока бруто маржа (со стадо основни грла 4), 9 фарми
имаат средна бруто маржа (со стадо основни грла 9), и 47 фарми имаат
ниска бруто маржа (со стадо основни грла 11).

Калкулацијата е сведена на 1 грло добиток од основно стадо.
Просечните приходи се движат од 100 илјади денари кај високите 25%,
до 58 илјади денари кај ниските 25%, односно во целиот примерок
изнесуваат во просек 77 илјади денари.

Приходот во просечните калкулации е даден само во вкупна вредност
т.е. немаме податоци за млечноста и приносот во месо за поедините
категории на добиток.

Сепак, со претпоставка на просечната откупна цена може да се добие
ориентација за приносот. Така во следната табела земена е просечна
откупна цена на млекото од 18 денари/л со што е пресметан просечниот
принос по грло.

Високи
25%

Средни
50%

Ниски
25%

Просек
сите

 Млеко (вкупна вредност во ден.) 87.517 68.628 46.582 65.475

 Откупна цена на млекото (18 ден./л) 18 18 18 18

 Просечна млечност 4.862 3.813 2.588 3.638

Од оваа табела може да заклучиме дека со пороценетата цена на
млекото од 18 денари/л, просечната млечност на фармите во
примерокот на ФМС изнесувала 3.638 литри/грло, односно се движи во
просечен интервал од 2.588 литри/грло кај фармите со најниска бруто
маржа до 4.862 литри/грло кај фармите со највисока бруто маржа.
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Просечните трошоци (претставени графички во следниот графикон) на
ниво 1 се највисоки во ниската група и просекот, исто како и на ниво 2
односно во просек изнесуваат 52.335 денари/грло на ниво 1 и 58.323 на
ниво 2.

Просечни трошоци на производство по категорија
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Бруто маржата во вредност е очекувано највисока во групата високи 25%
(50 илјади денари/грло), а најниска во групата ниски 25% (-7 илјади
денари). Просечната бруто маржа за сите стопанства изнесува околу 18
илјади денари/грло.

Бруто маржата изразена во проценти на ниво 2 просечно изнесува 75,7%
- односно од вкупниот приход (100%), 24,3% се потребни за покривање
на варијабилните трошоци на производство. Тоа значи дека остануваат
24,3% од вкупниот приход, кои може да се користат за подмирување на
фиксните трошоци и остаток како доход на фармата. Што е пониска
стапката на бруто маржа изразена во проценти, толку е повисок износот
кој останува за покривање на фиксните трошоци, односно доходот на
фармата. Во овој случај ниската група на фарми не успева да ги покрие
варијабилните трошоци со добиените приходи, што упатува на
загриженост. Просечната бруто маржа од 75,7% исто така треба
внимателно да се анализира бидејќи укажува на релативно ниска
профитабилност.

Додавањето на добиените субвенции дава можност за пореално
согледување на приходот на фармата. Субвенциите сведени по грло во
просек изнесувале 4.704 денари, со што просечниот приход со субвенции
во примерокот се покачува на 81.715 денари.

Бруто маржата во % со субвенции изнесува 71,4%, што укажува на
фактот дека субвенциите учествуваат со околу 4% во вкупниот приход.
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Анализа на конкретна фарма
Конкретната фарма може да се анализира и спореди со просечните
калкулации со внесување на кодот на фармата во синото прозорче
(фарма за споредба, фарма бр. ХХХ).

Во примеров, оваа фарма спаѓа во високите 25%, што значи дека
постигнатата бруто маржа е над просечното ниво и е најблиска до
групата високи 25%.

Во оваа фарма забележуваме дека нема податоци за јуници и женски
телиња, што треба да се провери во системот и со фармерот. Приходот
на фармата е реализиран со продажба на млеко и машко теле.

И покрај тоа што приходот е понизок од просечниот приход во групата
високи 25%, производителот успева да добие висока бруто маржа
(55.460 денари/грло) односно 43.6% од приходот се потребни за
покривање на варијабилните трошоци.

Гледано проценуално, како што е прикажано во слендиот графикон, 56%
од вкупните варијабилни трошоци отпаѓаат на трошоците за кабеста
храна и 39% отпаѓаат на трошоците за концетрирана храна со дадатоци
во исхраната, со што вкупните трошоци за исхрана заземаат 95% од
вкупните варијабилни трошоци. Единствен друг наведен трошок е
трошокот за ветеринарни услуги и лекови. Во ваква калкулација,
советникот треба да провери дали навистина нема други варијабилни
трошоци кај овој фармер или истите не се забележани.

Учество на трошоците за производство кај
соодветниот фармер
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Пример 1 (растителна фарма)
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Пример 2 (сточарска фарма)
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