




ფერმერის დღიური დაგეხმარებათ ორგანიზებულად აღრიცხოთ სასოფლო- 
სამეურნეო პროდუქციის წარმოებასთან დაკავშირებული შემოსავლები 
და ხარჯები და შეაჯამოთ, გააანალიზოთ და დაგეგმოთ თქვენი სამეურნეო 
საქმიანობა. დაფინანსების მოპოვებისას (სესხი, გრანტი) გასულ პერიოდზე 
ჩანაწერების არსებობა სარწმუნოს ხდის მეურნეობის საქმიანობას და 
გაგიადვილებთ ურთიერთობას საფინანსო ინსტიტუტებთან ან სხვა დონორ 
ორგანიზაციებთან.

ფერმერის დღიური საშუალებას მოგცემთ, აღრიცხოთ ყოველდღიური ხარ-
ჯები და შემოსავლები, შეადგინოთ თქვენს საქმიანობაზე მორგებული მოგება-
ზარალის, ნაღდი ფულის მოძრაობის და საბალანსო უწყისები. ფინანსური 
უწყისები წარმოდგენილია გამარტივებული სახით და მორგებულია სასოფლო 
სამეურნეო წარმოების სპეციფიკას.

ფერმერის დღიური, ასევე, მოიცავს არაფინანსურ ნაწილს. არაფინანსურ 
ნაწილში იგულისხმება  ფერმერის მიერ ჩატარებული სხვადასხვა ღონისძი-
ების აღრიცხვა, რომლებიც პირდაპირ გავლენას ახდენს სასოფლო-სამეურ-
ნეო კულტურების მოსავლიანობასა და პირუტყვის პროდუქტიულობაზე.

მოგება ზარალის უწყისში  მეურნეობის შემოსავლების და ხარჯების ასახ- 
ვის საფუძველზე შეგიძლიათ შეაფასოთ მეურნეობის მომგებიანობა. 
ნაღდი ფულის მოძრაობის უწყისი დაგეხმარებათ განსაზღვროთ, თუ 
რა პერიოდში გესაჭიროებათ დამატებითი თანხების მობილიზება, 
როდის გაქვთ საკმარისი ხელმისაწვდომი თანხა ინვესტიციების 
განსახორციელებლად და როდის შეგიძლიათ გაიტანოთ ფული 
ბიზნესიდან.
საბალანსო უწყისი ასახავს კონკრეტულ მომენტში მეურნეობის ფინანსურ 
მდგომარეობას და მოიცავს ინფორმაციას მეურნეობის აქტივების, 
ვალდებულებებისა და კაპიტალის შესახებ.



ჩანაწერების წარმოება

რატომ არის მნიშვნელოვანი მეურნეობის საქმიანობის შესახებ ჩანაწერების 
უწყვეტად წარმოება?

1 სამეურნეო წელი გულისხმობს სასოფლო სამეურნეო წარმოების ერთი ციკლისათვის საჭირო პერიოდს, 
რომელიც ზოგ შემთხვევაში განსხვავდება კალენდარული წლისგან.

სოფლის მეურნეობის პროდუქციის პირველად წარმოებაში რთულია 
სამეურნეო წლის1 განმავლობაში მომხდარი ფაქტების და ჩატარებული 
ღონისძიებების ზუსტად დამახსოვრება ჩანაწერების გარეშე.

ჩანაწერების უწყვეტი წარმოების საფუძველზე შეძლებთ მეურნეობის 
გასული სამეურნეო წლის შედეგების გაანალიზებას როგორც მეურნეობის 
ცალკეული მიმართულებებისთვის, ისე მთლიანი მეურნეობისთვის.

გასული სამეურნეო წლის შედეგებზე დაყრდნობით ახალი სამეურნეო წლის 
დასაწყისშივე განსაზღვრავთ, შეძლებთ თუ არა წარმოების დაფინანსებას 
საკუთარი სახსრებით, თუ საფინანსო ინსტიტუტებს უნდა მიმართოთ.

ფერმერული მეურნეობის ჩანაწერები ამარტივებს ურთიერთობას მომწო- 
დებლებთან, წარმოებული პროდუქციის რეალიზატორებთან, საფინანსო, 
სადაზღვევო თუ სხვადასხვა დონორ ორგანიზაციასთან.
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მოგება-ზარალის უწყისში აისახება გარკვეული პერიოდის შემოსავლები 
და ხარჯები და მათ საფუძველზე დათვლილი მოგება ან ზარალი, რომელიც 
მეურნეობამ ამავე პერიოდში მიიღო.

მოგება-ზარალის უწყისის პირველი ნაწილი მოიცავს შემოსავლებს.მოგება-ზარალის უწყისის პირველი ნაწილი მოიცავს შემოსავლებს.
აგრომეურნეობის შემოსავლები შეიძლება იყოს:აგრომეურნეობის შემოსავლები შეიძლება იყოს:

შემოსავლების დაჯამების შემდგომ, მეურნეობის შემოსავლების ჯამს
აკლდება ხარჯები, რომლებიც იყოფა სამეურნეო (საწარმოო) და საერთო 
ხარჯებად.

სამეურნეო (საწარმოო)სამეურნეო (საწარმოო) ხარჯები ისეთი ხარჯებია, რომლებიც გაიწევა 
უშუალოდ პროდუქტის წარმოების ან მომსახურების გაწევის პროცესში.

აგროპროდუქტების რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავალი;

თანმდევი პროდუქციის რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავალი
(მაგალითად: ხორბლის წარმოების დროს ნამჯის პრესის რეალიზაცია);

საკუთარი აგროპროდუქტების და სხვა მეურნეობებიდან შესყიდული
ნედლეულის გადამუშავება-რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავალი;

სხვა მეურნეობებისთვის სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკით გაწეული
მომსახურებიდან მიღებული შემოსავალი;

სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების და შენობა-ნაგებობების გაქირა-
ვებიდან მიღებული შემოსავალი და სხვა.

ერთჯერადად გამოყენებული წარმოების საშუალებების შეძენის ხარჯი:
სათესლე მასალა, სასუქი, მცენარეთა დაცვის საშუალებები, ცხოველის
საკვები, საწვავი და სხვა;
მუშახელის ხარჯი: იგულისხმება იმ დაქირავებული მუშახელის სახელფა-
სო ხარჯები, რომლებიც უშუალოდ არიან ჩართულები პროდუქციის 
წარმოებაში - მაგალითად, მარცვლეულის მოყვანაში თუ საქონლის 
მოვლაში;
მიღებული მომსახურების ხარჯი: ხელოვნური განაყოფიერების, სასოფლო-
სამეურნეო ტექნიკის, აგრონომის, ვეტერინარის ან საკვებმწარმოებლის
მომსახურება;
საბრუნავი კაპიტალის ხარჯი: მეურნეობის მიერ პროდუქტის 
წარმოებისთვის აღებული საწარმოო სესხის საპროცენტო ხარჯი;
სხვა ხარჯები: როგორიცაა მოსავლის დაზღვევა, იჯარა (სასოფლო 
სამეურნეო მიწის ან საწარმოო შენობის) და სხვა.

მოგება-ზარალის უწყისი



მთლიანი შემოსავლებისა და სამეურნეო ხარჯების სხვაობით მიიღება 
საერთო მოგება (მარჟინალური მოგება)საერთო მოგება (მარჟინალური მოგება). სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის
პირველად წარმოებაში განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია საერთო მოგების
გაანგარიშება არა მხოლოდ მთლიანი მეურნეობისთვის, არამედ წარმოების
ცალკეული მიმართულებებისთვის.

მეურნეობის საერთო ხარჯებიმეურნეობის საერთო ხარჯები ისეთი ხარჯებია, რომლებიც არ მიეკუთვნება 
რომელიმე ცალკეული პროდუქტის წარმოებას, არამედ საერთოა და საჭიროა 
ზოგადად მეურნეობის გასაძღოლად. მაგალითად:

წმინდა მოგებაწმინდა მოგება - მთლიანი შემოსავლისა და ყველა ხარჯის (სამეურნეო, 
საერთო) სხვაობით მიიღება დასაბეგრი მოგება. თუ ბიზნესი იხდის 
გადასახადებს, მაშინ დასაბეგრი მოგებიდან მოგების გადასახადის 
გამოკლებით მიიღება წმინდა მოგება.

სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის გასაჩერებელი შენობის ცვეთის და
ექსპლუატაციის ხარჯი (თუ ტექნიკას ფერმერი იყენებს როგორც ფერმის
საქმიანობაში, ასევე სხვა კულტურების წარმოებისას);

დაქირავებული მუშახელის ხარჯი, როდესაც ის დაკავშირებულია
ერთობლივად მეურნეობის სხვადასხვა მიმართულებისთვის;

საპროცენტო ხარჯი (გარდა საბრუნავი კაპიტალის ხარჯისა).

ცალკეული სასოფლო-სამეურნეო დარგის საერთო 
მოგების მაჩვენებელი საშუალებას მოგცემთ:

ერთმანეთს შეადაროთ მეურნეობაში არსებული
სხვადასხვა დარგის მომგებიანობა, კულტურათა
მონაცვლეობა თუ წარმოების ინტენსიურობა;

წინასწარ შეაფასოთ მეურნეობის ეფექტიანობის
მოსალოდნელი ცვლილება, რომელიც შეიძლება
გამოიწვიოს დანახარჯების, ფასების თუ
მოსავლიანობის ცვლილებამ;

გამოავლინოთ დაბალშემოსავლიანი და მაღალ-
დანახარჯიანი წერტილები მეურნეობაში.





ფულადი სახსრების მოძრაობის უწყისი

ფულადი სახსრების მოძრაობის უწყისი ეხმარება ფერმერს გააანალიზოს, თუ
რა პერიოდში ესაჭიროება მას თანხების მობილიზება აგროღონისძიებების
ჩასატარებლად და ვალდებულებების გადასახდელად, როდის აქვს საკმარი-
სი ხელმისაწვდომი თანხა გარკვეული ინვესტიციების განსახორციელებლად 
და როდის შეუძლია მეურნეობის საქმიანობიდან გაიტანოს ჭარბი ფული.

ფულადი სახსრების მოძრაობის უწყისის შედგენისას მნიშვნელოვანია 
რეალურ ვადებში მოხდეს ფულის შემოდინება-გადინების ასახვა.
მაგალითად, თუ ფერმერი სარეალიზაციო პუნქტს ოქტომბრის თვეში აწვდის
პროდუქციას, ხოლო თანხას იღებს დეკემბერში, ფულადი სახსრების 
მოძრაობის უწყისში მოსავლის რეალიზაციიდან მიღებული თანხის ასახვა 
უნდა მოხდეს დეკემბერში.

ხარჯვის ნაწილშიც ანალოგიურად აისახება გადახდილი ფული. მაგალითად, 
თუ მოსავლის აღებისას მუშახელისთვის თანხის გადახდა ხდება მომდევნო 
თვეს, უწყისშიც აისახება გადახდის თვეში და არა მოსავლის აღების თვეში.

საოპერაციო შემოსავლებში უნდა მოხდეს მეურნეობაში შემოდინებული 
თანხების ასახვა, იქნება ეს მოსავლის რეალიზაცია თუ სხვა მეურნეობებზე 
გაწეული მომსახურება (მაგ.: ტექნიკით მომსახურებიდან მიღებული 
შემოსავლები).

ფულადი სახსრების მოძრაობის უწყისში პლუს ნიშნით აისახება მეურნე-
ობის ხარჯების დასაფინანსებლად აღებული სესხიდან შემოსული თანხები 
და ასევე, ფერმერის პირადი ფული, რომელსაც იგი დამატებით ჩადებს 
მეურნეობაში აგრობიზნესის დაფინანსების მიზნით.







მეურნეობის ბალანსი



ბალანსი მოიცავს მეურნეობის აქტივებსა და ვალდებულებებს 
და გიჩვენებთ, რა წყაროებიდანაა დაფინანსებული მეურნეობის 
საქმიანობა. მეურნეობის აქტივების ნუსხის შედგენის დროს 
გასათვალისწინებელია მხოლოდ ის აქტივები, რომლებსაც 
ფერმერი იყენებს თავის მეურნეობაში შემოსავლების მისაღებად.

მემცენარეობის პროდუქტების მწარმოებელი ფერმერული 
მეურნეობის ბალანსში აუცილებლად გასათვალისწინებელია 
მოსავლის მისაღებად დასათეს/ნათეს ფართობებზე უკვე 
ჩატარებული აგროღონისძიებებისათვის გაწეული ხარჯი. 
საბრუნავი საშუალებების/სასაქონლო მარაგების აღწერისას არ 
უნდა მოხდეს წარმოების პროცესისათვის/რეალიზაციისათვის 
გამოუსადეგარი სასაქონლო მარაგების გათვალისწინება. 
დაუმწიფებელი მოსავალი მარაგებში არ გაითვალისწინება, 
გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც მოსავალი დაკრეფილი და 
დასაწყობებულია შემდგომი დამწიფებისათვის. ძირითადი 
საშუალებების ჩამონათვალში შედის ფერმერის საკუთრებაში 
არსებული ძირითადი აქტივები, რომლებიც გამოიყენება 
მეურნებაში პროდუქციის წარმოების ტექნოლოგიურ პროცესში.

აგრომეურნეობის ფინანსური ვალდებულებების აღრიცხვა ხდება 
სტანდარტულად და მოიცავს მეურნეობის მოკლევადიან და 
გრძელვადიან ვალდებულებებს.

მეურნეობის აქტივებსა და ვალდებულებებს შორის სხვაობა 
წარმოადგენს მეურნეობის საკუთარ კაპიტალს. მეურნეობის 
სტაბილურობის უმნიშვნელოვანესი მაჩვენებელია საკუთარი 
კაპიტალის ცვლილება, რომელიც წარმოადგენს სხვაობას 
საანგარიშო პერიოდის ორ სხვადასხვა თარიღში არსებულ 
საკუთარი კაპიტალის   სიდიდეებს შორის (მაგალითად:  სამეურ-
ნეო წლის  დასაწყისისათვის და ბოლოს, ან ვალდებულების 
აღებამდე და აღების შემდეგ).







მეურნეობის
არაფინანსური ჩანაწერები

მეცხოველეობისთვის



მნიშვნელოვანია, ფერმერმა აღრიცხოს ყველა ის ღონის- 
ძიება,   რომელმაც განაპირობა ცალკეული პირუტყვისა თუ 
მთლიანი მეურნეობის პროდუქტიულობა. არაფინანსური 
ნაწილი მოიცავს დაავადებების და მკურნალობის აღიცხვას, დაავადებების და მკურნალობის აღიცხვას, 
სადაც აისახება ინფორმაციასადაც აისახება ინფორმაცია გადატანილი დაავადებების, 
პროფილაქტიკური თუ იძულებითი ვეტერინარული 
მანიპულაციების (ცხოველის ლაბორატორიული გამო- 
კვლევა) და ვეტერინარული პრეპარატების გამოყენების 
შესახებ (ვაქცინაცია, მედიკამენტებით მკურნალობა, 
დეჰელმინთიზაცია და ა.შ.). ასევე, მნიშვნელოვანია 
სანაშენე რეგისტრაციის ფორმასანაშენე რეგისტრაციის ფორმა, სადაც უნდა აისახოს 
ინფორმაცია ახურება-დაგრილების შესახებ, ბუღის/სპერმის 
საიდენტიფიციკაციო ინფორმაცია, მაკეობის პერიოდი, 
მოგების თარიღი, გადატანილი სირთულეები მოგებისას, 
შთამომავლობის წონა და ჯანმრთელობის მდგომარეობა.







ფერმერობა

ჩემი

საქმეა




