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I.

SIE DANYCH RACHUNKOWYCH GOSPODARSTW ROLNYCH (FADN)

I.1. Informacje ogólne
Sie Danych Rachunkowych Gospodarstw Rolnych – FADN (ang. Farm Accountancy
Data Network) bya tworzona etapowo, a jej zasig poszerza si adekwatnie do kolejnych
rozszerze Unii Europejskiej. Na podstawie Rozporz dzenia Rady EWG nr 79/65/EWG
z dnia 15 czerwca 1965 r. w sprawie utworzenia sieci zbierania danych rachunkowych
dotycz cych dochodów i dziaalnoci gospodarstw rolnych w Europejskiej Wspólnocie
Gospodarczej [18], sze pastw zaoycielskich Wspólnoty utworzyo sie FADN. W 1973 r.
sie FADN obja Wielk Brytani, Irlandi i Dani, a od 1981 r. Grecj. W 1986 roku
do FADN wesza Hiszpania i Portugalia, w1986 r. równie Finlandia, a od 1995 r. Szwecja
i Austria. 1 maja 2004 r. do sieci FADN przy czyy si kolejne kraje: Cypr, Estonia, Litwa,
otwa, Polska, Sowacja, Sowenia, Czechy, Wgry i Malta. Od 2007 r. w FADN uczestnicz
równie Rumunia i Bugaria. Obecnie Sie Danych Rachunkowych z Gospodarstw Rolnych
(FADN) funkcjonuje na obszarze 27 pastw czonkowskich Unii Europejskiej.
Cele i okolicznoci tworzenia FADN opisane s w treci Traktatu Rzymskiego
ustanawiaj cego Wspólnot Gospodarcz
oraz preambule do rozporz dzenia
ustanawiaj cego FADN
W czci Traktatu Rzymskiego bezporednio dotycz cej rolnictwa stwierdzono,
e gospodarka rolna i handel produktami rolnymi s czci wspólnego rynku, a dla poprawnego
dziaania i rozwoju wspólnego rynku produktów rolnych czonkowie Wspólnoty ustal wspóln
polityk roln [23].
Przy opracowywaniu Wspólnej Polityki Rolnej oraz okrelonych mechanizmów jej
realizacji bdzie brany pod uwag:
x szczególny charakter gospodarki rolnej, wynikaj cy ze struktury socjalnej rolnictwa,
x rónice strukturalne i naturalne midzy poszczególnymi regionami rolniczymi
i konieczno ich stopniowego usuwania,
x fakt, e rolnictwo w pastwach, bd cych czonkami Wspólnoty, stanowi dzia cile
zwi zany z caoci gospodarki.
Dla osi gnicia wyznaczonych celów wspólnego rynku, Wspólna Polityka Rolna moe
w szczególnoci zapewnia :
x skuteczn
koordynacj wysików, podejmowanych w dziedzinie ksztacenia
zawodowego, prac badawczych oraz upowszechnienia wiedzy rolniczej. Koordynacja
ta moe si opiera na wspólnie finansowanych projektach lub instytucjach,
x wspóln dziaalno , zmierzaj c do zwikszenia spoycia niektórych produktów.
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Realizacja zdefiniowanych celów WPR nie byaby moliwa bez odpowiednich narzdzi.
Jednym z nich jest Sie Danych Rachunkowych Gospodarstw Rolnych (FADN). Dane
gromadzone w ramach tej struktury wykorzystywane s przede wszystkim dla:
x corocznego okrelania dochodów gospodarstw rolnych funkcjonuj cych na terenie
Wspólnoty,
x analizy dziaalnoci gospodarstw rolnych,
x oceny skutków projektowanych zmian dotycz cych rolnictwa Wspólnoty.
Unikalno FADN polega na tym, e gromadzi on dane zaliczane do grupy wraliwych
- opisuj cych przede wszystkim sytuacj ekonomiczn i finansow gospodarstw rolnych.
Maj c na uwadze cele do spenienia, FADN bazuje na danych rachunkowych
pochodz cych z rachunkowoci realizowanej w konwencji rachunkowoci tzw. zarz dczej,
a ta odmiana rachunkowoci, w odrónieniu od finansowej1, ma na celu jak najbardziej wierne
odzwierciedlenie sytuacji gospodarstwa rolnego. O wyborze tej konwencji rachunkowoci
zdecydowaa ch podejmowania decyzji jak najbardziej adekwatnych do rzeczywistej sytuacji
gospodarstw rolnych. W przeciwnym wypadku nawet najlepiej wypracowane warsztatowo decyzje
odnosiyby si do rzeczywistoci wirtualnej, wygenerowanej przez wirtualne dane rachunkowe2.
FADN zosta ustanowiony na podstawie czterech podstawowych przepisów
prawnych Wspólnoty. Nale do nich:
x Rozporz dzenie Rady EWG nr 79/65/EWG z 15 czerwca 1965 r. w sprawie
utworzenia sieci zbierania danych rachunkowych dotycz cych dochodów i dziaalnoci
gospodarstw rolnych w Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej,
x Decyzja Komisji 85/377/EWG z 7 czerwca 1985 r. ustanawiaj ca typologi
gospodarstw rolnych na terenie Wspólnoty,
x Rozporz dzenie Komisji (EWG) nr 1859/82 z 12 lipca 1982 r. dotycz ce wyboru
gospodarstw dla przesyania sprawozda z gospodarstw do Komisji w celu okrelania
dochodów gospodarstw rolnych,
x Rozporz dzenie nr 118/66/EWG w sprawie formatu sprawozdania
z gospodarstwa rolnego do FADN, su cego okrelaniu dochodów gospodarstw
rolnych.
Obecnie funkcjonowanie FADN reguluj nastpujce regulacje prawne:
x Rozporz dzenie Rady (WE) nr 1217/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. ustanawiaj ce
sie zbierania danych rachunkowych o dochodach i dziaalnoci gospodarczej
gospodarstw rolnych we Wspólnocie Europejskiej,
x Rozporz dzenie Komisji (WE) nr 1242/2008 z dnia 8 grudnia 2008r. ustanawiaj ce
wspólnotow typologi gospodarstw rolnych ze zm.,
x Rozporz dzenie Komisji (UE) nr 1291/2009 z dnia 18 grudnia 2009 r. dotycz ce
wyboru gospodarstw przekazuj cych dane do celów okrelania dochodów
gospodarstw rolnych,



1

Rachunkowo finansowa podlega odpowiednim przepisom prawa, które s róne w poszczególnych pastwach
czonkowskich Unii Europejskiej.
2
Wikszo uczestników szkole na temat rachunkowoci rolnej na zadawane pytanie: czy moliwe jest podjcie bardzo dobrej
decyzji na podstawie danych, które nie odzwierciedlaj stanu rzeczywistego gospodarstwa, udzielio negatywnej odpowiedzi.
Taka odpowied jest niestety bdna. Stan takiej wiedzy moe bowiem doprowadzi do podjcia decyzji warsztatowo bardzo
dobrych, lecz niestety nieadekwatnych do stanu okrelonego gospodarstwa. Zagroenie to potgowane jest tym, e odnosi si
nie tylko do decyzji podejmowanych na szczeblu gospodarstwa rolnego przez bezporedniego decydenta – rolnika, ale take
udzielania nieadekwatnych porad przez doradców oraz decyzji podejmowanych przez polityków gospodarczych.
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x

Rozporz dzenie Komisji (WE) nr 868/2008 z dnia 3 wrzenia 2008 r. w sprawie
formatu sprawozdania dla okrelania dochodów z gospodarstw rolnych oraz analizy
ich dziaalnoci gospodarczej ze zm.

I.2. Podstawowe zasady obowizujce w FADN
W rozporz dzeniu Komisji ustanawiaj cym FADN zostay okrelone m.in. trzy
podstawowe zasady funkcjonowania systemu, a mianowicie [18]:
x rolnik dobrowolnie uczestniczy w systemie FADN
Istniej czsto sytuacje, e rolnik prowadzi rachunkowo w swoim gospodarstwie,
na skutek wasnych potrzeb lub ci  cych obowi zków. Aby jednak dane rachunkowoci
rolniczej mogy zosta udostpnione Komisji wymagane jest uzyskanie na to zgody rolnika.
x dane z gospodarstw rolnych dostarczane do Komisji s traktowane
jako cile tajne
W FADN obowi zuje zakaz ujawniania jakichkolwiek indywidualnych danych
rachunkowoci rolnej lub innych indywidualnych szczegóów. Zakaz ten odnosi si do wszystkich
osób obecnie lub wczeniej uczestnicz cych w pracach Sieci, które z tego tytuu weszy
w posiadanie danych indywidualnych. Zakaz ten ci y take na osobach, które zmieniy miejsce
pracy lub przeszy na emerytur.
Zgodnie z reguami zachowania tajnoci, a waciwie dla uniemoliwienia rozpoznania
podmiotu, z którego dane pochodz , dopuszczalne jest publikowanie urednionych wyników
obejmuj cych co najmniej 15 gospodarstw [15].
Naley przypomnie , e rolnik ma prawo do dowolnego dysponowania danymi
rachunkowoci rolniczej, pochodz cymi ze swojego gospodarstwa rolnego.
x danych nie mo na wykorzystywa dla celów podatkowych
Definiuje to cel FADN i sposób wykorzystania gromadzonych danych rachunkowych
z gospodarstw rolnych. Dane uzyskane na mocy rozporz dzenia su przede wszystkim jako
podstawa sporz dzanych przez Komisj raportów na temat sytuacji w rolnictwie
oraz na poszczególnych rynkach rolnych, a take o dochodach rolników w Unii Europejskiej.
Raporty te s opracowywane corocznie w celu przedoenia Radzie i Parlamentowi
Europejskiemu, zwaszcza przy dorocznym ustalaniu cen produktów rolnych.
Rozporz dzenie ustanawia bezwzgldny zakaz wykorzystywania jakichkolwiek
indywidualnych danych rachunkowych lub innych szczegóów uzyskanych w ramach tego
systemu do celów podatkowych lub innych, mog cych narazi rolnika na przykroci i straty.
I.3. Pole obserwacji FADN
W Unii Europejskiej do gospodarstw rolnych zaliczane s te, których powierzchnia
uytkowana rolniczo wynosi co najmniej 1 hektar i te, sporód mniejszych ni 1 hektar, które
dostarczaj na rynek odpowiedni cz swojej produkcji, b d wytwarzaj wicej
ni okrelona wielko produkcji. Takie gospodarstwa stanowi
równie przedmiot
zainteresowania FADN. Pozostae gospodarstwa nie s w czane do próby FADN.
Schemat 1 prezentuje pole obserwacji FADN dla gospodarstw rolnych, które zostay
sklasyfikowane wedug zasad Wspólnotowej Typologii Gospodarstw Rolnych obowi zuj cych
do koca 2009 roku.
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Schemat 1. Pole obserwacji FADN wyznaczone wg SGM
Zbiór gospodarstw
rolnych
nietowarowych
(samozaopatrzeniowych (micro)
w regionie,
wytwarzaj cych
poniej 10 %
standardowej
nadwyki
bezporedniej
(SGM) w danym
regionie FADN)

Gospodarstwa rolne
nale ce
do pola
obserwacji FADN

W polu obserwacji FADN znajduj si gospodarstwa towarowe. S to gospodarstwa,
które wytwarzaj w danym regionie lub kraju co najmniej 90% wartoci standardowej nadwyki
bezporedniej (SGM). Dolny próg wyznaczany jest na podstawie sumowania wartoci SGM
gospodarstw znajduj cych si w krajowym rejestrze gospodarstw rolnych od najwikszych
do najmniejszych do momentu, a okrelona zostanie wielko ostatniego gospodarstwa,
które wyczerpuje 90% wartoci SGM w odpowiedniej jednostce administracyjnej. Jednak
z uwagi na to, e systematyka progów wielkoci nie ma charakteru ci gego, lecz skokowy,
minimalne progi wielkoci wyraone w europejskich jednostkach wielkoci (ESU), wynosz 16,
8, 4, 2 ESU. Z tego wanie powodu w poszczególnych pastwach czonkowskich,
w polu obserwacji FADN znajduj si gospodarstwa, które wytwarzaj ponad 90%
standardowej nadwyki bezporedniej.
Tabela 1. Minimalne progi wielkoci ekonomicznej gospodarstwa rolnego, okrelaj ce pole
obserwacji FADN w pastwach czonkowskich UE, wyraone w ESU, w euro i ha pszenicy
oraz w sztukach krów mlecznych (wg SGM „2004”)
Wielko progu
Kraj
Bugaria
Rumunia
Cypr
Estonia
Grecja
Irlandia
Litwa
otwa
Polska
Portugalia
Sowenia
Wgry
Czechy
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Pastwo/Region SGM

bg Bulgaria
ro Romania
cy Kypros/Kibris
ee Eesti
gr11_2_3 Makedonia
ie_c_u Connacht-Ulster
lt Lietuva
lv Latvija
pl_a Pomorze i Mazury
pt16 Centro
si Slovenija
hu32 Észak-Alföld
cz Ceska Republika

ESU

Euro

1
1
2
2
2
2
2

1200
1200
2400
2400
2400
2400
2400

2
2
2
2
2
4

2400
2400
2400
2400
2400
4800

Pszenica
Krowy mleczne
Wielko
Wielko
SGM z
SGM od
progu w ha
progu w
ha (euro)
sztuki(euro)
pszenicy
szt. krów
2,9
180,79
6,6
420,77
3,1
170
7,1
391
2,2
413,29
5,8
1090,3
3,7
219,26
10,9
653,98
2,8
348,16
6,9
852,04
2,6
897,72
2,7
923,42
5,5
272
8,8
436
3,4
281
8,5
698
343
190,6
459
268,89
393,74

7,0
12,6
5,2
8,9
12,2

762
995,04
834
1097,18
888,66

3,1
2,4
2,9
2,2
5,4

Wielko progu
Kraj

Hiszpania
Wochy
Austria
Dania
Finlandia
Francja
Luksemburg
Malta
Niemcy
Sowacja
Szwecja
Belgia

Pastwo/Region SGM

ESU

es61_3 Andalucía, Ceuta
4
y Melilla
ite2 Umbria
4
at21 Kärnten
8
dk_a Øerne
8
fi131_2_3_41 Sisä8
Suomi
fr24 Centre
8
lu Luxembourg
8
mt Malta
8
de11 Stuttgart
8
sk01 Bratislavsky
8
se01_2_4_a Stockholm
8
/ÖstraMellansverige
/Sydsverige/Västsverige
be1_2 Vlaams gewest
16
en Brussel
nl Nederland
16

Euro
4800

Pszenica
Krowy mleczne
Wielko
Wielko
SGM z
SGM od
progu w ha
progu w
ha (euro)
sztuki(euro)
pszenicy
szt. krów
455,41

10,5

1119,58

4,3

4800
9600
9600

599,15
468,72
948,94

8,0
20,5
10,1

1362,9
1428,05
1696,11

3,5
6,7
5,7

9600

413

23,2

1937

5,0

9600
9600
9600
9600
9600

830
560
575
246,37

11,6
17,1
16,7
39,0

1310
1469
670
1215
1064,06

7,3
6,5
14,3
7,9
9,0

9600

554,24

17,3

1307,46

7,3

19200

1183

16,2

1683

11,4

11,2
Holandia
19200
1130
17,0
1710
Wielka
uk3_4_5 East
16
19200
Brytania
ródo: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ef_tsgm&lang=en. Rozporz dzenie Komisji
nr 1265/2008 z 16 grudnia 2008 r. zmieniaj ce rozporz dzenie (EWG) nr 1859/82, dotycz ce wyboru
gospodarstw przekazuj cych dane do celów okrelania dochodów gospodarstw rolnych.

Od 2010 roku obowi zuj nowe zasady Wspólnotowej Typologii Gospodarstw
Rolnych. Zasadnicz jej zmian jest zast pienie parametrów standardowej nadwyki
bezporedniej (SGM) parametrami standardowej produkcji (SO). W zwi zku z tym zmianie
ulego pole obserwacji FADN.
Schemat 2. Pole obserwacji FADN wyznaczone wedug SO

Gospodarstwa rolne
nale ce
do pola
obserwacji FADN

Zbiór gospodarstw
rolnych
nietowarowych
(samozaopatrzeniowych (micro)
w regionie,
wytwarzaj cych
poniej 10 %
standardowej
produkcji (SO)
w danym regionie
FADN)

W polu obserwacji FADN wyznaczonym wedug SO znajduj si gospodarstwa
towarowe, które wytwarzaj w danym regionie lub pastwie, co najmniej 90% wartoci
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standardowej produkcji (SO). Dolny próg wyznaczany jest na podstawie sumowania wartoci
SO gospodarstw znajduj cych si w krajowym rejestrze gospodarstw rolnych (poczynaj c
od najwikszych do najmniejszych) do momentu, a okrelona zostanie wielko ostatniego
gospodarstwa, które wyczerpuje 90% wartoci SO w odpowiedniej jednostce administracyjnej.
W poszczególnych pastwach czonkowskich progi wielkoci ekonomicznej okrelaj ce
minimaln wielko gospodarstw rolnych w czanych do pola obserwacji FADN s róne,
przede wszystkim z powodu istniej cych rónic w strukturze agrarnej.
Tabela 2. Minimalne progi wielkoci ekonomicznej gospodarstwa rolnego, okrelaj ce pole
obserwacji FADN w pastwach czonkowskich UE, wyraone w euro i w hektarach pszenicy
oraz w sztukach krów mlecznych (wg SO „2004”)

Kraj

Pastwo/Region FADN

bg Bulgaria
ro Romania
cy Kypros/Kibris
ee Eesti
gr11_2_3 Makedonia
ie_c_u Connacht-Ulster
lt Lietuva
lv Latvija
pl_a Pomorze i Mazury
pt16 Centro
si Slovenija
hu32 Észak-Alföld
es61_3 Andalucía,
Hiszpania
Ceuta y Melilla
Wochy
ite2 Umbria
Malta
mt Malta
Czechy
cz Ceska Republika
Austria
at21 Kärnten
Finlandia
fi131_2_3_41 Sisä-Suomi
f dk_a Øerne
Dania
Sowacja
sk01 Bratislavsky
se01_2_4_a Stockholm/
ÖstraMellansverige
Szwecja
/Sydsverige/Västsverige
Francja
fr24 Centre
Luksemburg lu Luxembourg
Niemcy
de11 Stuttgart
be1_2 Vlaams gewest en
Belgia
Brussel
Holandia
nl Nederland
Bugaria
Rumunia
Cypr
Estonia
Grecja
Irlandia
Litwa
otwa
Polska
Portugalia
Sowenia
Wgry

Wieka
Brytania

uk3_4_5 East

Wielko
progu
(w euro)
2 000
2 000
4 000
4 000
4 000
4 000
4 000
4 000
4 000
4 000
4 000
4 000

Pszenica
Wielko
SO z ha
progu
(w euro)
(w ha
pszenicy)
283,41
7,1
385,63
5,2
430,46
9,3
284
14,1
382,74
10,5
1 015,06
3,9
330
12,1
383
10,4
404,97
9,9
318,14
12,6
507,30
7,9
384,32
10,4

Krowy mleczne
Wielko
SO
progu
od sztuki
(w szt.
(w euro)
krów)
1 046,62
1,9
950
2,1
3 290
1,2
1 341
3,0
965,76
4,1
1 418,10
2,8
928
4,3
865
4,6
1 052,12
3,8
1 632
2,5
1 664,42
2,4
1 591,18
2,5

4 000

415,50

9,6

2 063,10

1,9

4 000
4 000
8 000
8 000
8 000
15 000
15 000

607,71
580,69
410,50
445,45
889,64
443

6,6
13,8
19,5
18,0
16,9
33,9

2 302,96
2 170,13
1 528,54
2 011,83
2 476,28
2 411,57
1 526

1,7
1,8
5,2
4,0
3,2
6,2
9,8

15 000

591,18

25,4

3 003,87

5,0

25 000
25 000
25 000

708,03
719,36
914,89

35,3
34,8
27,3

1 950
2 154,46
1 717,75

12,8
11,6
14,6

25 000

1184

21,1

1 861

13,4

25 000

1220

20,5

2 260

11,1

25 000

940

26,6

1 981

12,6

ródo: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ef_tso&lang=en. Rozporz dzenie Komisji nr
1291/2009 z 18 grudnia 2009 r. dotycz ce wyboru gospodarstw przekazuj cych dane do celów okrelania
dochodów gospodarstw rolnych.
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I.4. Wspólnotowa Typologia Gospodarstw Rolnych do ko ca 2009 roku
Zasady klasyfikacji gospodarstw zostay precyzyjnie okrelone i po raz pierwszy formalnie
ustanowione Decyzj Komisji (EWG) 78/463/EEC z dnia 7 kwietnia 1978 r. Wedug tych
zasad gospodarstwa rolne funkcjonuj ce na terenie Wspólnoty klasyfikowane s najczciej
wedug dwóch kryteriów:
x wielkoci ekonomicznej,
x typu rolniczego.
I.4.1. Kryteria wykorzystywane we Wspólnotowej Typologii Gospodarstw
Rolnych
Po rozszerzeniu zakresu dziaa i skali dopat w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, zasza
potrzeba bardziej precyzyjnego badania skutków projektowanych dziaa w rónych
gospodarstwach rolnych, formowanych nie tylko wedug kryteriów ilociowych (np. wielkoci
zasobów ziemi), ale take kryteriów ekonomicznych (rodzaju realizowanej produkcji rolnej
czy wielkoci uzyskiwanych nadwyek ekonomicznych). Z tego wanie powodu, prawie 20 lat
po utworzeniu FADN, Komisja Europejska podja w dniu 7 czerwca 1985 r. decyzj
nr 85/377/EWG, ustanawiaj c now typologi gospodarstw rolnych na terenie Wspólnoty.
Zadaniem typologii gospodarstw rolnych jest dostarczenie narzdzia umoliwiaj cego
na poziomie Wspólnoty:
x przeprowadzanie analiz sytuacji gospodarstw rolnych grupowanych wedug kryteriów
ekonomicznych,
x porównywanie sytuacji gospodarstw rolnych pomidzy:
o rónymi klasami wyanianymi wedug zasad tej typologii,
o pastwami czonkowskimi lub regionami w pastwach czonkowskich,
o rónymi okresami.
W podstawowej klasyfikacji gospodarstw rolnych do koca 2009 roku miay zastosowanie
parametry ekonomiczne, którymi byy:
x standardowa nadwyka bezporednia (SGM – Standard Gross Margin),
x europejska jednostka wielkoci (ESU – European Size Unit).
Przy ich uyciu gospodarstwa mogy by i s grupowane wedug dwóch kryteriów:
x wielkoci ekonomicznej,
x typu rolniczego.
 Nadwyka bezporednia
Klasyfikacja gospodarstw wedug parametrów ekonomicznych opieraa si na koncepcji
nadwyki bezporedniej. Odzwierciedlaa ona nadwyk wartoci produkcji danej dziaalnoci
rolniczej nad wartoci kosztów bezporednich.
Nadwy ka bezporednia
z danej dziaalnoci rolniczej (uprawy lub zwierzcia)
to:
roczna warto produkcji uzyskanej
z jednego hektara lub od jednego zwierzcia
pomniejszona o:
koszty bezporednie poniesione na wytworzenie tej produkcji
Nadwyki bezporednie obliczane byy na podstawie danych empirycznych
pochodz cych ze sprawozdawczoci gospodarstw rolnych.
Warto produkcji danej dziaalnoci okrelana na podstawie parametrów SGM jest
sum wartoci produktów gównych i ubocznych znajduj cych si w obrocie rynkowym.
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S one okrelane wedug cen sprzeday „loco gospodarstwo”. Do wartoci produkcji doliczane
s subsydia do produktów, powierzchni lub zwierz t. Przy obliczaniu wartoci produkcji
zwierzcej odejmuje si warto zakupionych zwierz t do dalszego chowu.
Zestaw kosztów bezporednich o które obniana jest warto produkcji róni si
w przypadku produkcji rolinnej i zwierzcej.
Podstawowymi kosztami bezporednimi w produkcji rolinnej s : nasiona, nawozy
i rodki ochrony rolin, a w produkcji zwierzcej: pasze i rodki weterynaryjne.
Generaln zasad przywiecaj c zaliczaniu okrelonych skadników kosztów
do kosztów bezporednich jest jednoczesne spenienie trzech kryteriów, a mianowicie:
x mona je bez adnej w tpliwoci zaliczy do okrelonej dziaalnoci,
x ich wielko ma proporcjonalny zwi zek ze skal produkcji,
x maj bezporedni wpyw na wielko (warto ) produkcji.
Kwoty nalenego lub naliczonego podatku od towarów i usug (VAT)
nie s uwzgldniane przy obliczaniu nadwyki bezporedniej.
Zgodnie z wytycznymi Komisji, do kosztów bezporednich nie mog by zaliczane
nastpuj ce skadniki kosztów:
x pracy,
x eksploatacji maszyn i budynków,
x paliw i smarów (w przypadku szklarni koszt paliwa opaowego dolicza
si do kosztów bezporednich),
x amortyzacji maszyn i budynków,
x usug.
Skadniki kosztów bezporednich okrelane s wedug cen dostawy na teren
gospodarstwa rolnego. Koszty te s pomniejszone o wszelkie subsydia dotycz ce
poszczególnych skadników kosztów.
 Standardowa nadwyka bezporednia (SGM – Standard Gross Margin)
W klasyfikacji gospodarstw rolnych funkcjonuj cych na terenie Unii Europejskiej
do koca 2009 roku miaa zastosowanie metoda wykorzystuj ca koncepcj standardowej
nadwyki bezporedniej.
Standardowa nadwy ka bezporednia (SGM)
dotyczca danej uprawy lub zwierzcia
to:
standardowa warto produkcji uzyskiwanej
z jednego hektara lub od jednego zwierzcia
pomniejszona o:
standardowe koszty bezporednie, niezbdne do wytworzenia tej
produkcji
Standardowa nadwyka bezporednia jest nadwyk wartoci produkcji danej
dziaalnoci rolniczej nad wartoci kosztów bezporednich, w przecitnych dla danego
regionu warunkach produkcji. W celu wyeliminowania wpywu zmian w produkcji
(np. wywoanych z pogod ) lub cen produktów i rodków produkcji, do oblicze przyjmowane
s rednie z trzech lat odpowiedniego okresu, na podstawie urednionych danych rocznych
z danego regionu. Z tego wanie powodu, pojcie nadwyki bezporedniej zostao uzupenione
terminem „standardowa”. Warto standardowej nadwyki bezporedniej jest aktualizowana
co dwa lata, dla uwzgldnienia zmian poziomu cen i wydajnoci technologicznej (produkcyjnej).
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Nadwyki zostay obliczone dla kadego regionu statystycznego i dla kadej prowadzonej
dziaalnoci w odniesieniu do 1 ha uprawy okrelonej roliny lub 1 sztuki zwierzcia3. W Unii
Europejskiej s regiony SGM, dla których wylicza si SGM dla 124 dziaalnoci.
Tak dua liczba pozycji w zestawach standardowych nadwyek bezporednich
odzwierciedla nie tylko zrónicowanie rolnictwa w Unii Europejskiej, ale take ukazuje poziom
stosowanej szczegóowoci, zapewniaj cy porównywalno
dostarczanych wyników,
a tym samym realnie odzwierciedlaj cy sytuacj w rolnictwie.
I.4.2. Wielko ekonomiczna gospodarstwa rolnego
Wielko ekonomiczna gospodarstwa rolnego do koca 2009 roku okrelana bya sum
standardowych nadwyek bezporednich (SGM) wszystkich dziaalnoci wystpuj cych
w gospodarstwie.
Wielko ekonomiczna gospodarstwa rolnego wyraana bya w europejskich jednostkach
wielkoci (ESU - European Size Unit). Poczynaj c od zestawu „1984”, warto europejskiej jednostki
wielkoci stanowia równowarto 1200 ECU (obecnie 1200 euro). Wielko ta zostaa ustalona
przez Komisj Europejsk i suya do wyraania wartoci standardowej nadwyki bezporedniej
(SGM) wytwarzanej w gospodarstwie rolnym podlegaj cym klasyfikacji. Na podstawie obliczonych
wielkoci ekonomicznych wyraonych w ESU, dane gospodarstwo rolne mogo by zaliczone
do jednej z dziesiciu klas wielkoci.
Schemat 3. Procedura okrelania wielkoci ekonomicznej gospodarstw rolnych i wyraenia
jej w europejskich jednostkach wielkoci (ESU)
Etap I

Etap II

Etap III

Etap IV

Etap V

Ustalenie dziaalnoci realizowanych w gospodarstwie rolnym
Okrelenie rozmiaru poszczególnych dziaalnoci realizowanych w gospodarstwie
rolnym (liczba hektarów lub liczba zwierz t)
Mnoenie rozmiaru kadej z dziaalnoci gospodarstwa rolnego przez
odpowiedni standardow nadwyk bezporedni (SGM) dla ustalenia
standardowej nadwyki bezporedniej kadej dziaalnoci realizowanej
w gospodarstwie
Zsumowanie standardowych nadwyek bezporednich wszystkich dziaalnoci
realizowanych w gospodarstwie. Uzyskany wynik okrela standardow nadwyk
bezporedni gospodarstwa rolnego.
Jeli stosuje si standardow nadwyk bezporedni (SGM) „1984” i wysze,
naley podzieli obliczon standardow nadwyk bezporedni dla caego
gospodarstwa rolnego przez 1200 (do czasu, gdy 1 ESU jest okrelany jako
równowarto 1200 euro).
Otrzymany wynik dostarcza informacji o wielkoci ekonomicznej gospodarstwa
rolnego wyraonej w europejskich jednostkach wielkoci (ESU)



3

Wyj tek:

- SGM dla grzybów odnosi si do 100 m ,
- SGM dla drobiu odnosi si do 100 szt. zwierz t,
- SGM dla pszczó odnosi si do 1 roju (tzn. rodziny pszczelej w ulu).
2
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Tabela 3. Klasy wielkoci ekonomicznej gospodarstw rolnych uywane w typologii UE
Klasy wielkoci
ekonomicznej
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX

X

Wielko
w ESU
poniej 2
2-<4
4-<6
6-< 8
8 - < 12
12 - < 16
16 - < 40
40 - < 100
100 - < 250

250 i wicej

Nazewnictwo klas wielkoci
stosowane od 1983/84
Bardzo mae
Mae
rednio mae
rednio due
Due
Bardzo due

I.4.3. Typ rolniczy gospodarstwa rolnego
Drugim kryterium stosowanym w klasyfikacji gospodarstw rolnych jest typ rolniczy
gospodarstwa. Do koca 2009 roku by on okrelany na podstawie udziau poszczególnych
dziaalnoci w tworzeniu ogólnej wartoci standardowej nadwyki bezporedniej (SGM)
w gospodarstwie.
W formule ustalania typów rolniczych miay zastosowanie dwie wartoci progowe
wynosz ce: 1/3 i 2/3 SGM. Zgodnie z t formu , gospodarstwa w których adna
z dziaalnoci nie przekraczaa 1/3 SGM byy okrelane jako ,,mieszane”, te w których udzia
dwóch dziaalnoci zawiera si w przedziale od 1/3 do 2/3 SGM nosiy miano
,,dwubiegunowych”, natomiast te w których udzia jednej dziaalnoci przekracza 2/3 SGM,
nazywane byy specjalistycznymi.
Typ rolniczy gospodarstwa, wyznaczony wedug tego kryterium, odzwierciedla jego
system produkcji. W zalenoci od po danego stopnia dokadnoci, typy rolnicze gospodarstw
byy dzielone na:
x 8 typów ogólnych i grup gospodarstw niesklasyfikowanych (oznaczanych
z uyciem jednego znaku),
x 17 typów podstawowych (oznaczanych z uyciem dwóch znaków),
x 50 typów szczegóowych (oznaczanych z uyciem trzech znaków),
x podtypy 50 typów szczegóowych (oznaczanych z uyciem czterech znaków).
Ostatni szczebel systematyki by stosowany opcjonalnie przez te pastwa czonkowskie,
w których liczba gospodarstw, zaliczanych do typów szczegóowych jest niewielka.
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Schemat 4. Gówne typy rolnicze (GTF) gospodarstw rolnych w typologii Unii Europejskiej
Nr typu
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Nazwa typu
Specjalizuj ce si w uprawach polowych
Specjalizuj ce si w uprawach ogrodniczych
Specjalizuj ce si w uprawach trwaych
Specjalizuj ce si w chowie zwierz t ywionych w systemie wypasowym
Specjalizuj ce si w chowie zwierz t ywionych paszami treciwymi
Róne uprawy,  cznie
Róne zwierzta,  cznie
Róne uprawy i zwierzta,  cznie
Gospodarstwa niesklasyfikowane

Przykad rozwinitej cztero-szczeblowej typologii, obrazuje systematyka typu rolniczego
gospodarstw specjalizuj cych si w chowie zwierz t ywionych paszami treciwymi,
zamieszczona w schemacie 5 [9].
Schemat 5. Ilustracja penej, cztero-szczeblowej systematyki gospodarstw rolnych w typologii
gospodarstw rolnych w Unii Europejskiej, na przykadzie typu rolniczego gospodarstw
specjalizuj cych si w chowie zwierz t ywionych paszami treciwymi
Kod

Rodzaj typu

5

ogólny

50
501
5012

podstawowy
szczegóowy
podtyp typu szczegóowego

Nazwa typu
Specjalizuj ce si w chowie zwierz t ywionych
paszami treciwymi
Zwierzta ywione paszami treciwymi
Trzoda chlewna
Trzoda chlewna, tucz

Powyej opisana systematyka jest wystarczaj co obszerna dla wyrónienia wszystkich
typów rolniczych, które zostay dotychczas rozpoznane w Unii Europejskiej.
Opisane zasady klasyfikacji gospodarstw rolnych maj zastosowanie przede wszystkim
przy wyanianiu reprezentatywnej próby gospodarstw z danego regionu czy pastwa,
dla potrzeb FADN. Klasyfikacja ta jest wykorzystywana take w badaniach struktury
gospodarstw rolnych, przeprowadzanych przez EUROSTAT.
Zadaniem tego systemu klasyfikacji gospodarstw rolnych jest:
x dostarczanie informacji potrzebnych do kreowania Wspólnej Polityki Rolnej
x umoliwienie grupowania gospodarstw na poziomie Unii Europejskiej w celu
wykonywania:
o analiz sytuacji ekonomicznej gospodarstw rolnych grupowanych wedug
kryteriów ekonomicznych (stanowi cych uzupenienie grupowa gospodarstw
wedug kryteriów ilociowych, takich jak zasoby ziemi, wielko stada krów itp.),
o porówna struktury gospodarstw i ich sytuacji ekonomicznej pomidzy:
 typami gospodarstw rolnych,
 pastwami czonkowskimi i regionami,
 okresami.
Wielko ekonomiczna gospodarstwa rolnego i typ rolniczy gospodarstwa stanowi dwa
standardowe kryteria grupowania gospodarstw przy tworzeniu raportów opisuj cych
dziaalno gospodarstw rolnych funkcjonuj cych na obszarze Unii Europejskiej.
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I.5. Wspólnotowa Typologia Gospodarstw Rolnych po zasadniczej modyfikacji
w 2010 roku
Od 2010 roku gospodarstwa rolne funkcjonuj ce na obszarze Unii Europejskiej s
klasyfikowane wedug nowych zasad Wspólnotowej Typologii Gospodarstw
Rolnych (w skrócie WTGR). Konieczno modyfikacji typologii zaistniaa po oddzieleniu patnoci
od produkcji (decoupling’u). W tych warunkach wspóczynniki SGM niektórych dziaalnoci
uzyskuj warto ujemn , bo warto produkcji poszczególnych produktów liczona wedug cen
rynkowych nie pokrywaa wartoci ponoszonych kosztów bezporednich, co spowodowao
pojawienie si ujemnych wartoci wspóczynników SGM w pastwach czonkowskich.
Tabela 4. Wpyw dopat bezporednich na warto wspóczynnika SGM dla 2 dziaalnoci
rolniczych w Finlandii

Dziaalno
Prosita do 20 kg
Byczki 1-2 lata
ródo:

Warto parametru SGM "2002"
w euro
z dopatami
bez dopat
42,30
-30,00
173,60
-94,00

Obliczenia wasne wg danych Eurostatu.

Stan ten w sposób oczywisty uniemoliwi ich zastosowanie do typologii gospodarstw
rolnych. W tej sytuacji wykorzystywany do tej pory parametr SGM, zast piono parametrem
standardowej produkcji (SO). Ponadto, dla zapewnienia lepszej obiektywizacji parametru SO,
wyduono o 2 lata jego okres referencyjny (z 3 do 5 lat).
Dla potrzeb klasyfikacji gospodarstw pod wzgldem wielkoci wedug standardowej
wielkoci ekonomicznej gospodarstwa, dotychczas uywan europejsk jednostk wielkoci
(ESU), stanowi c równowarto 1200 euro standardowej nadwyki bezporedniej,
zamieniono przedziaem bezwzgldnych wartoci standardowej produkcji wyraonej
w europejskiej jednostce monetarnej euro (EUR).
Zmieniono take struktur typologii gospodarstwa. W miejsce dotychczasowej struktury
4-szczeblowej wprowadzono struktur 3-szczeblow z jednoczesnym nowym zdefiniowaniem
typów rolniczych.
Przy okazji modyfikacji parametrów wykorzystywanych we WTGR, dokonano gbszej
zmiany metodycznej. Jedn z istotnych przesanek jej dokonania staa si potrzeba
odzwierciedlania we WTGR dotychczas pomijanych dziaalnoci gospodarczych innych
ni rolnicze. W tym celu wyróniono 3 grupy gospodarstw rolnych, wedug udziau dziaalnoci
gospodarczej innej ni rolnicza (OGA), w ogólnej wartoci produkcji gospodarstwa rolnego
(do 10%, od powyej 10 do 50 %, powyej 50%).
Aktem prawnym ustanawiaj cym now
typologi gospodarstw rolnych jest
rozporz dzenie Komisji ustanawiaj ce wspólnotow typologi gospodarstw rolnych z 8 grudnia
2008 r. ze zm., (Commission Regulation (EC) No 1242/2008 of 8 December 2008 establishing
a Community typology for agricultural holdings (Official Journal of the European Union,
13.12.2008, L 335/3)).
Dokument RI/CC 1500 TYPOLOGY HANDBOOK podrcznik metodyczny
dla Wspólnotowej Typologii Gospodarstw Rolnych jest obowi zuj cym dla nowej typologii.



Opracowano z udziaem mgr in. Izabeli Cholewy.
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I.5.1. Kryteria wykorzystywane we Wspólnotowej Typologii Gospodarstw Rolnych
W podstawowej typologii gospodarstw rolnych ma zastosowanie parametr ekonomiczny
standardowa produkcja (SO skrót od nazwy w j. ang. Standard Output).
Przy uyciu tego parametru gospodarstwa s klasyfikowane wedug dwóch cech:
x wielkoci ekonomicznej,
x typu rolniczego.
 Standardowa produkcja
W zmodyfikowanej w 2010 r. Wspólnotowej Typologii Gospodarstwa Rolnego ma
zastosowanie koncepcja standardowej produkcji. To spowodowao potrzeb opracowania
zestawu wspóczynników SO, które zastpuj dotychczas uywane wspóczynniki SGM.
Standardowa produkcja (SO) dotyczca danej uprawy lub zwierzcia
to:
rednia z 5 lat warto produkcji okrelonej dziaalnoci rolniczej
(rolinnej lub zwierzcej) uzyskana z jednego hektara lub od jednego
zwierzcia
Wspóczynnik standardowa produkcja (SO), jest redni z 5 lat wartoci produkcji
okrelonej dziaalnoci produkcyjnej w przecitnych dla danego regionu warunkach
produkcyjnych. W celu eliminacji waha wartoci produkcji (powodowanych np. z pogod )
lub cen produktów i materiaów do produkcji, do oblicze przyjmowane s rednie z piciu lat
odpowiedniego okresu, na podstawie urednionych danych rocznych z danego regionu [17].
Schemat 6 oraz Schemat 7 prezentuj sposób obliczania standardowej produkcji (SO)
dla produkcji rolinnej oraz zwierzcej.
Schemat 6. Sposób obliczania wartoci produkcji
wspóczynnika standardowej produkcji

z dziaalnoci rolinnej dla potrzeb

Warto produkcji
Standardowa
produkcja

=

+ produkt gówny (np. ziarno pszenicy)
+ produkt uboczny (np. soma)

Schemat 7. Sposób obliczania wartoci produkcji
wspóczynnika standardowej produkcji

z dziaalnoci zwierzcej dla potrzeb

Warto produkcji
Standardowa
produkcja

=

+ produkt gówny (np. mleko)
+ produkt uboczny (np. miso)

–

koszt wymiany
stada (np.
odpowiednia
cz wartoci
jaówki cielnej)

Warto produkcji danej dziaalnoci jest sum wartoci produktów gównych
i ubocznych. S one okrelane wedug cen netto „loco gospodarstwo” (bez VAT). Do wartoci
produkcji nie doliczane s dopaty bezporednie. Przy obliczaniu wartoci produkcji
w przypadku dziaalnoci produkcji zwierzcej odejmuje si jedynie koszt wymiany stada.
Zamiana wartoci wspóczynników SO dla poszczególnych dziaalnoci produkcji
rolinnej i zwierzcej wpywa na posta dwóch kryteriów klasyfikacyjnych, jakimi s wielko
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ekonomiczna i typ rolniczy gospodarstwa rolnego. O stopniu i kierunku tych zmian w stosunku
do starej typologii bazuj cej na parametrach SGM decyduje fakt nieuwzgldniania dopat
do produkcji oraz jej kosztów bezporednich przy okrelaniu wartoci wspóczynnika SO.
I.5.2. Wielko ekonomiczna gospodarstwa rolnego
Wielko ekonomiczna gospodarstwa rolnego jest okrelana sum standardowych
produkcji (SO) wszystkich dziaalnoci rolniczych wystpuj cych w gospodarstwie. Istotn zmian
w ramach WTGR jest zaprzestanie stosowania ESU przy okrelaniu klas wielkoci ekonomicznej
gospodarstw rolnych – od 2010 roku klasy te s wyraane wartoci SO w euro. Powikszono
równie liczb klas wielkoci ekonomicznej do 14. Na podstawie obliczonych wartoci SO
wyraonych w euro, dane gospodarstwo rolne jest zaliczane do odpowiedniej klasy wielkoci
ekonomicznej.
Schemat 8. Procedura okrelania wielkoci ekonomicznej gospodarstw rolnych i wyraania
jej w walucie europejskiej (euro)
Etap I

Ustalenie dziaalnoci produkcyjnych realizowanych w gospodarstwie rolnym
Ustalenie fizycznego rozmiaru poszczególnych dziaalnoci produkcyjnych
realizowanych w gospodarstwie rolnym (liczba hektarów lub liczba zwierz t)
Mnoenie rozmiaru kadej z dziaalnoci produkcyjnej gospodarstwa przez
odpowiedni wspóczynnik SO dla obliczenia wartoci standardowej produkcji z kadej
dziaalnoci realizowanej w gospodarstwie
Zsumowanie wartoci standardowej produkcji z wszystkich dziaalnoci realizowanych
w gospodarstwie. Uzyskany wynik odzwierciedla warto standardowej produkcji caego
gospodarstwa rolnego.
Otrzymany wynik informuje o wielkoci ekonomicznej gospodarstwa rolnego
wyraonej w europejskiej jednostce monetarnej (euro)

Etap II
Etap III

Etap IV

Tabela 5. Nowe klasy wielkoci ekonomicznej gospodarstw rolnych uywane w typologii UE
nES6

1

Bardzo mae

2

Mae

3
4

rednio-mae
rednio-due

5

Due

6
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nES9

1

Bardzo mae

2
3
4
5
6
7

Mae
Mae
rednio - mae
rednio - due
Due
Due

8

Bardzo due

9

Bardzo due

Bardzo due

nES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Zakres w euro
euro < 2 000
2 000  euro < 4 000
4 000  euro < 8 000
8 000  euro < 15 000
15 000  euro < 25 000
25 000  euro < 50 000
50 000  euro < 100 000
100 000  euro < 250 000
250 000  euro < 500 000
500 000  euro < 750 000
750 000  euro < 1 000 000
1 000 000  euro < 1 500 000
1 500 000  euro < 3 000 000
euro  3 000 000

I.5.3. Typ rolniczy gospodarstwa rolnego
Drugim kryterium stosowanym we WTGR jest typ rolniczy gospodarstwa rolnego. Jest on
okrelany na podstawie udziau poszczególnych dziaalnoci rolnych w tworzeniu cakowitej
wartoci SO w gospodarstwie.
W formule ustalania typów rolniczych maj zastosowanie dwie wartoci progowe
wynosz ce: 1/3 i 2/3 cakowitej wartoci SO. Zgodnie z t formu , gospodarstwa w których
adna z dziaalnoci nie przekracza 1/3 SO s okrelane jako ,,mieszane”, te w których udzia
dwóch dziaalnoci zawiera si w przedziale od 1/3 do 2/3 SO nosz miano
,,dwubiegunowych”, natomiast te w których udzia jednej grupy dziaalnoci przekracza 2/3
SO, nazywane s specjalistycznymi.
Typ rolniczy gospodarstwa, wyznaczony wedug tego kryterium, odzwierciedla jego
system produkcji. W zalenoci od po danego stopnia dokadnoci, typy rolnicze
gospodarstw s dzielone na:
x 8 typów ogólnych i grup gospodarstw niesklasyfikowanych (oznaczanych
z uyciem jednego znaku),
x 21 typów podstawowych i grup gospodarstw niesklasyfikowanych (oznaczanych
z uyciem dwóch znaków),
x 61 typów szczegóowych i grup gospodarstw niesklasyfikowanych (oznaczanych
z uyciem trzech znaków).
Schemat 9. Gówne typy rolnicze (GTF) gospodarstw rolnych we WTGR
Nr typu
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Nazwa typu
Specjalizuj ce si w uprawach polowych
Specjalizuj ce si w uprawach ogrodniczych
Specjalizuj ce si w uprawach trwaych
Specjalizuj ce si w chowie zwierz t ywionych w systemie wypasowym
Specjalizuj ce si w chowie zwierz t ywionych paszami treciwymi
Uprawy mieszane
Gospodarstwa mieszane - róne zwierzta
Róne uprawy i zwierzta,  cznie
Gospodarstwa niesklasyfikowane

Zgodnie z nowymi zasadami WTGR systematyk typów rolniczych gospodarstw rolnych
zredukowano z 4-szczeblowej na 3-szczeblow . Trzyszczeblow systematyk typów rolniczych
zobrazowano na przykadzie typu rolniczego gospodarstw specjalizuj cych si w chowie
zwierz t ywionych paszami treciwymi - schemat 10 [20].
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Schemat 10. Ilustracja penej, trzyszczeblowej systematyki gospodarstw rolnych wedug nowej
typologii gospodarstw rolnych w Unii Europejskiej, na przykadzie typu rolniczego gospodarstw
specjalizuj cych si w chowie zwierz t ywionych paszami treciwymi
Kod

Rodzaj typu

5

ogólny

51
512

podstawowy
szczegóowy

Nazwa typu
Specjalizuj ce si w chowie zwierz t
ywionych paszami treciwymi
Specjalizuj ce si w chowie trzody chlewnej
Specjalizuj ce si w tuczu trzody chlewnej

I.5.4. Dziaalno gospodarcza inna ni
z gospodarstwem rolnym

rolnicza bezporednio zwizana

Z uwagi na rosn ce znaczenie wielofunkcyjnoci gospodarstw rolnych, typologi
uzupeniono o dodatkow „klasyfikacj”, której kryterium jest udzia „dziaalnoci gospodarczej innej
ni rolnicza bezporednio zwi zanej z gospodarstwem” (z ang. Other Gainful Activities, w skrócie
OGA), w cakowitych przychodach gospodarstwa rolnego. Dziaalno bezporednio zwi zana
z gospodarstwem rolnym to dziaalno , w ramach której wykorzystywane s albo zasoby
gospodarstwa rolnego (ziemia, budynki, maszyny itp.) albo produkty tego gospodarstwa.
Schemat 11. Wzór obliczania udziau dziaalnoci gospodarczej innej ni rolnicza bezporednio
zwi zanej z gospodarstwem rolnym w cakowitych przychodach gospodarstwa rolnego
Przychody ze sprzeday wyrobów i usug w ramach OGA w GR
OGA (%)

=

Przychody cakowite GR
(rolnictwo + OGA+ dopaty bezporednie)

Na podstawie obliczonego procentowego udziau OGA w cakowitych przychodach
gospodarstwa rolnego, wyraanego w procentach, dane gospodarstwo rolne moe
by zaliczone do jednej z trzech klas OGA [17].
Schemat 12. Klasy OGA gospodarstw rolnych w typologii Unii Europejskiej
Klasy
I
II
III

Tytu
Typowo rolnicze
Mieszane z przewag produkcji rolniczej
Mieszane z przewag OGA

Zakres w %
0  %  10
10 < %  50
50 < % < 100

Dziaalno gospodarcza inna ni rolnicza (OGA) nie jest brana pod uwag
w typologii
wykonywanej
na
podstawie
dziaalnoci
produkcji
rolniczej,
czyli zarówno wielko ekonomiczna jak i typ rolniczy gospodarstwa rolnego nie
uwzgldniaj OGA.
Dla uzyskania moliwoci analizy szeregów czasowych po dokonaniu zasadniczej
zmiany WTGR, kade pastwo czonkowskie zostao zobowi zane do wytworzenia
„przejciowego” zestawu regionalnych wspóczynników standardowej produkcji SO „2004”
z trzyletniego okresu referencyjnego 2003-2005. Dziki temu moliwe jest wykonanie
równolegych klasyfikacji gospodarstw rolnych wedug starych i nowych zasad WTGR. Zestaw
wspóczynników SO „2007” z picioletniego okresu referencyjnego 2005-2009 jest pierwszym
klasycznym zestawem wspóczynników obliczonym wg nowych zasad WTGR.
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I.6. Wybór próby gospodarstw rolnych z pola obserwacji FADN
Agencje  cznikowe z poszczególnych pastw czonkowskich opracowuj corocznie
plany wyboru gospodarstw rolnych do bada w ramach FADN. Po ich opracowaniu
i zaakceptowaniu przez Komitety Krajowe FADN, plany te s przekazywane do akceptacji
Komitetu Wspólnoty Europejskiej nadzoruj cego FADN.
Tabela 6. Liczebno gospodarstw w próbie i w polu obserwacji FADN oraz rednia waga
gospodarstw w poszczególnych pastwach czonkowskich i ogóem w Unii Europejskiej
w roku 2008

L.p.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Pastwo
czonkowskie
UE
Austria
Belgia
Bugaria
Cypr
Czechy
Dania
Estonia
Finlandia
Francja
Grecja
Hiszpania
Holandia
Irlandia
Litwa
Luksemburg
otwa
Malta
Niemcy
Polska
Portugalia
Rumunia
Sowacja
Sowenia
Szwecja
Wgry
Wielka
Wochy
Unia
Europejska

Liczba gospodarstw
reprezentowanych w
polu obserwacji
FADN

Wielko
próby

rednia waga
gospodarstwa w
próbie

Udzia %
kraju w FADN

73 000
32 010
116 771
19 700
14 690
32 570
7 260
40 960
356 075
537 230
600 386
59 490
106 400
39 600
1 663
22 833
1 472
185 007
757 402
111 846
865 806
3 470
42 591
26 360
80 686
88 390
730 609

2 062
1 195
1 953
442
1 344
2 021
500
930
7 465
4 144
8 171
1 486
1 192
1 109
450
1 001
381
7 828
12 398
2 216
1 806
516
821
1 012
1 950
2 810
10 861

35,4
26,8
59,8
44,6
10,9
16,9
14,5
44,0
47,7
129,6
73,5
40,0
89,3
35,7
3,7
22,8
3,9
23,6
61,1
50,5
479,4
6,7
51,9
26,0
41,4
31,5
67,3

2,6
1,5
2,5
0,6
1,7
2,6
0,6
1,2
9,6
5,3
10,5
1,9
1,5
1,4
0,6
1,3
0,5
10,0
15,9
2,8
2,3
0,7
1,1
1,3
2,5
3,6
13,9

4 954 277

78 064

63,5

100,0

ródo: Opracowanie wasne na podstawie Wyników Standardowych publikowanych na stronie Komisji
Europejskiej.
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Wewn trz pola obserwacji FADN istnieje wielkie zrónicowanie gospodarstw rolnych,
pod wzgldem wielkoci ekonomicznej i typu rolniczego. Dla waciwego odzwierciedlania tego
zrónicowania w próbie badawczej, Agencja  cznikowa dzieli pole obserwacji FADN
na warstwy. Pominicie tej czynnoci w procesie wyboru próby, mogoby spowodowa
brak waciwej reprezentacji niektórych rodzajów gospodarstw (np. duych gospodarstw
mlecznych w jednym regionie, czy maych gospodarstw produkuj cych owoce w innym
regionie). W procedurze wyboru gospodarstw maj zastosowanie do warstwowania zbioru
gospodarstw trzy kryteria:
x pooenie regionalne,
x wielko ekonomiczna,
x typ rolniczy.
I.7. Sprawozdanie z gospodarstwa rolnego
Agencja  cznikowa kadego z pastw czonkowskich przygotowuje po zakoczeniu
okresu
obrachunkowego,
sprawozdania
z
gospodarstw
rolnych
nale cych
do reprezentatywnej próby gospodarstw, zatwierdzonej ostatecznie przez Komisj. Agencje
 cznikowe wszystkich pastw czonkowskich przesyaj te sprawozdania w postaci plików
elektronicznych do Komisji Europejskiej.
Zakres, format i sposób wpisywania danych, niezbdnych do wykonania
sprawozdania z gospodarstwa rolnego FADN, s precyzyjnie opisane w rozporz dzeniu
Komisji [19]. Dziki temu moliwe jest tworzenie wspólnych zbiorów danych z gospodarstw
funkcjonuj cych na obszarze Unii Europejskiej.
Informacje zawarte w sprawozdaniu s uporz dkowane wedug nastpuj cych
grup tematycznych:
x Ogólne informacje dotycz ce gospodarstwa (tabela A),
x Struktura wasnociowa powierzchni wykorzystywanych uytków rolnych (tabela B),
x Sia robocza (tabela C),
x Liczba i warto ywego inwentarza (tabela D),
x Zakup i sprzeda inwentarza ywego (tabela E),
x Koszty (tabela F),
x Grunty i budynki, maj tek ruchomy i obrotowy (tabela G),
x Zaduenie (tabela H),
x Podatek od towarów i usug (VAT) (tabela I),
x Dotacje i subsydia (tabela J),
x Produkcja (z wy czeniem zwierz t) (tabela K),
x Kwoty i inne prawa (tabela L),
x Dopaty bezporednie (tabela M),
x Szczegóowe informacje dotycz ce zakupu i sprzeday ywego inwentarza
(tabela N).
Zakres i szczegóowo danych rachunkowych z gospodarstwa rolnego sprawia,
e sprawozdanie z gospodarstwa rolnego moe zawiera nawet do 2 tys. zmiennych [16].
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I.8. Gówni u ytkownicy bazy danych FADN
Najwczeniejszymi i jednoczenie gównymi odbiorcami informacji dostarczanych przez
FADN s instytucje Wspólnoty, a w szczególnoci Komisja Europejska. Zapotrzebowanie
na informacje zgaszane przez te instytucje jest traktowane jako priorytetowe przez Dyrekcj
Generaln VI-L3 (DG Agri).
Zgodnie z postanowieniem Komisji Europejskiej, gównymi odbiorcami s jednostki
obsuguj ce Dyrekcj Generaln do Spraw Rolnictwa. Wród nich s jednostki odpowiedzialne
za kierowanie wspólnymi rynkami rolnymi (na przykad: zbó, woowiny i cielciny, mleka),
za kierowanie dziaaniami dotycz cymi rozwoju obszarów wiejskich oraz ogólne analizy
z punktu widzenia Wspólnej Polityki Rolnej. Baza danych FADN suy take klientom spoza
instytucji Wspólnoty. Kadego roku, zespó DG VI-L3 (DG Agri) odpowiada na wiele zamówie
na informacje, kierowane przez publiczne i prywatne organizacje, takie jak Ministerstwa
Rolnictwa rónych pastw czonkowskich, uczelnie wysze i instytuty naukowo-badawcze,
a take zawodowe organizacje producentów rolnych.
Jak wczeniej wspomniano, podstawowym zadaniem FADN jest zaspokojenie potrzeb
Komisji Europejskiej dotycz cych informacji o gospodarstwach rolnych. Celem tych dziaa
nie jest statystyka dotycz ca dziau rolnictwo, lecz dochody i sytuacja finansowa rónych
gospodarstw rolnych.
Dane rachunkowe gospodarstw rolnych, które znajduj si w bazie FADN uywane s
do obliczania zestawu wska ników dochodu i produktywnoci, kosztów produkcji i struktury
maj tku gospodarstw. Wyniki Standardowe z grup gospodarstw rolnych tworzonych wedug
rónych kryteriów w tym rutynowo: wedug wielkoci ekonomicznej i typu rolniczego
gospodarstw rolnych, stanowi gówny skadnik informacji dla programowania Wspólnej Polityki
Rolnej. S one uyteczne zarówno do rozpoznawania, jak i oceny narzdzi i rodków
wykorzystywanych w kreowaniu WPR. W tym kontekcie baza danych FADN ma podstawowy
udzia w opracowywaniu analiz i oceny skutków dziaa, projektowanych w trakcie
reformowania WPR.
Wysoka uyteczno FADN wynika z tego, e jest to zharmonizowany system bada
reprezentacyjnych, wykorzystuj cy precyzyjnie zdefiniowane pojcia z dokadnie opracowan
metod wyboru próby gospodarstw oraz przejrzystymi procedurami kontrolnymi. Dziki temu
dane pozyskiwane przez FADN s reprezentatywne dla okrelonych zbiorów gospodarstw
rolnych funkcjonuj cych w rónych obszarach Unii Europejskiej. Ponadto dziki zastosowanej
wielostopniowej procedurze kontroli jakoci danych, dostarcza on wiarygodnych danych.
Zapewnia to moliwo odzwierciedlania rzeczywistych wyników gospodarstw rolnych
funkcjonuj cych na terenie Wspólnoty.
I.9. Wyniki Standardowe FADN
Zespó pracowników w DG Agri, odpowiedzialny za funkcjonowanie FADN wykonuje
róne opracowania na podstawie danych gromadzonych w ramach FADN. Wród nich mona
wyróni tzw. Wyniki Standardowe FADN.
Wyniki Standardowe s zestawem danych statystycznych, obliczonych na podstawie
sprawozda z gospodarstwa rolnego, dostarczanych przez Agencje  cznikowe pastw
czonkowskich. Wyniki te opisuj w podstawowym zakresie sytuacj finansow rónych grup
gospodarstw funkcjonuj cych na terenie Wspólnoty.
Dla uzyskania porównywalnoci midzy zmiennymi uywanymi w FADN i zmiennymi
uywanymi przez inne instytucje dostarczaj ce dane z obszaru statystyki rolniczej, Komisja
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Europejska precyzyjnie zdefiniowaa kad
zmienn , która wystpuje w Wynikach
Standardowych FADN.
Wszystkie skadniki Wyników Standardowych odnosz ce si do wartoci, podawane
s w euro. To umoliwia agregowanie wyników poszczególnych pastw czonkowskich
na poziomie Wspólnoty, a take bezporednie porównywanie wyników pomidzy pastwami
czonkowskimi.
Dla uniemoliwienia rozpoznania poszczególnych gospodarstw, z których pochodz
dane rachunkowe, Komisja nie publikuje urednionych wyników z grupy obejmuj cej mniej
ni 15 gospodarstw [15].
Tabela 7. Wielko pola obserwacji i próby FADN w 2008 r. wg pastw czonkowskich UE,
opisanego przez Wyniki Standardowe FADN, poziom I
Pastwo
czonkowskie UE

Bugaria
Rumunia
Cypr
Grecja
Estonia
Wgry
Irlandia
Litwa
otwa
Polska
Portugalia
Sowenia
Czechy
Hiszpania
Wochy
Sowacja
Dania
Francja
Luksemburg
Malta
Austria
Finlandia
Szwecja
Niemcy
Belgia
Holandia
Wielka Brytania
FADN UE

Dolny próg
wielkoci
ekonomicznej
ESU
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
4
8
8
8
8
8
8
8
8
16
16
16
16

Liczba gospodarstw
reprezentowanych
w Wynikach
Standardowych FADN
sztuk
%
116 771
2,36
865 806
17,48
19 700
0,40
537 230
10,84
7 260
0,15
80 686
1,63
106 400
2,15
39 600
0,80
22 833
0,46
757 402
15,29
111 846
2,26
42 591
0,86
14 690
0,30
600 386
12,12
730 609
14,75
3 470
0,07
32 570
0,66
356 075
7,19
1 663
0,03
1 472
0,03
73 000
1,47
40 960
0,83
26 360
0,53
185 007
3,73
32 010
0,65
59 490
1,20
88 390
1,78
4 954 277
100,00

Liczebno próby gospodarstw
w Wynikach Standardowych
FADN
sztuk
1 953
1806
442
4144
500
1 950
1 192
1 109
1001
12 398
2 216
821
1 344
8 171
10 861
516
2 021
7 465
450
381
2 062
930
1012
7 828
1 195
1 486
2 810
78 064

%
2,50
2,31
0,57
5,31
0,64
2,50
1,53
1,42
1,28
15,88
2,84
1,05
1,72
10,47
13,91
0,66
2,59
9,56
0,58
0,49
2,64
1,19
1,30
10,03
1,53
1,90
3,60
100,00

ródo: Opracowanie wasne na podstawie Wyników Standardowych publikowanych na stronie Komisji Europejskiej.
Rozporz dzenie Komisji nr 1265/2008 z 16 grudnia 2008 r. zmieniaj ce rozporz dzenie (EWG) nr 1859/82
dotycz ce wyboru gospodarstw przekazuj cych dane do celów okrelania dochodów gospodarstw rolnych.
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W 2008 r. w Unii Europejskiej w FADN uczestniczyo okoo 78 tys. gospodarstw rolnych,
reprezentuj cych prawie 5 mln towarowych gospodarstw rolnych z 27 pastw czonkowskich.
Jednolito merytoryczna systemu umoliwia porównywanie wyników gospodarstw rolnych
np. polskich z fiskimi (zob. Tabela 8).
Tabela 8. Wyniki Standardowe FADN z 2008 r. dotycz ce redniego gospodarstwa w Polsce
i w Finlandii (wartoci pienine wyraone s w europejskich jednostkach monetarnych „euro”)
Wyszczególnienie

Kraj
Polska

Finlandia

PRÓBA i ZBIÓR GOSPODARSTW
SYS02 Liczba reprezentowanych gospodarstw rolnych
SYS03 Liczba gospodarstw w próbie

757 400
12 398

40 960
930

10,20
1,76
1,51
0,25
18,29
5,42
10,63
2,24
0,06
0,36
0,00
0,43
0,42
0,00
0,01
4,44
0,00
0,18
0,93
12,88
3,29
2,67
0,11
5,23
1,35
52,89
70,14
1,47
4 738

40,60
1,45
1,20
0,25
52,61
18,39
27,33
4,39
0,14
0,18
0,00
0,21
0,11
0,00
0,09
16,13
1,51
2,50
0,00
30,47
7,71
9,40
0,29
9,91
3,01
38,08
1,17
8 472

STRUKTURA I PLONY
SE005
SE010
SE015
SE020
SE025
SE030
SE035
SE041
SE042
SE046
SE050
SE054
SE055
SE060
SE065
SE071
SE072
SE073
SE075
SE080
SE085
SE090
SE095
SE100
SE105
SE110
SE115
SE120
SE125

Wielko ekonomiczna gospodarstwa - ESU
Nakady pracy ogóem/w jednostkach osób penozatrudnionych / AWU
Nakady pracy wasnej /w jednostkach osób penozatrudnionych / FWU
Nakady pracy najemnej /w jednostkach osób penozatrudnionych / AWU
Powierzchnia uytkowanych uytków rolnych w ha
Powierzchnia dodzierawionych uytków rolnych w ha
:Zboa - ha
:Pozostae uprawy polowe - ha
:Uprawy energetyczne
:Warzywa i kwiaty - ha
:Winnice - ha
:Uprawy trwae - ha
::Sady - ha
::Gaje oliwne - ha
::Pozostae uprawy trwae - ha
:Uprawy pastewne - ha
:Odogi - ha
:Ugory- ha
Lasy -ha
Zwierzta ogóem - LU
Krowy mleczne -LU
Pozostae bydo - LU
Owce i kozy - LU
Trzoda chlewna -LU
Drób - LU
Plon pszenicy - dt/ha
Plon kukurydzy - dt/ha
Obsada zwierz t – LU /ha
Wydajno mleczna krów - kg/ krow

25

Tabela 8. Wyniki Standardowe FADN z 2008 r. dotycz ce redniego gospodarstwa w Polsce
i w Finlandii (wartoci pienine wyraone s w europejskich jednostkach monetarnych „euro”)
PRODUKCJA
SE131
SE135
SE140
SE145
SE146
SE150
SE155
SE160
SE165
SE170
SE175
SE180
SE185
SE190
SE195
SE200
SE206
SE211
SE216
SE220
SE225
SE230
SE235
SE240
SE245
SE251
SE256
SE260
SE265
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Produkcja ogóem
Produkcja rolinna
:Zboa
:Roliny biakowe
:Roliny energetyczne
:Ziemniaki
:Buraki cukrowe
:Roliny oleiste
:Roliny przemysowe
:Warzywa i kwiaty
:Owoce
:Owoce cytrusowe
:Wina i winogrona
:Oliwki i olej z oliwek
:Uprawy pastewne
:Inne produkty pochodzenia rolinnego
Produkcja zwierzca
:Rónica wartoci zwierz t stada podstawowego
:Mleko i przetwory z mleka krowiego
:Woowina i cielcina
:Wieprzowina
:Owce i kozy
:Miso drobiowe
:Jaja
:Mleko i przetwory z mleka owczego i koziego
:Inne zwierzta i produkty zwierzce
Pozostaa produkcja
:Przekazania do gospodarstwa domowego
:Zuycie wewntrzne

28 428
14 654
5 802
85
37
1 170
423
1 351
120
3 649
1 231
0
0
0
354
469
13 286
4
4 422
1 404
4 308
32
2 104
604
16
395
488
455
3 697

85 685
32 226
12 963
109
17
2 228
664
896
95
14 265
137
0
0
0
630
239
47 441
-36
28 642
5 437
8 090
155
3 523
1 332
5
257
6 019
215
4 802

Tabela 8. Wyniki Standardowe FADN z 2008 r. dotycz ce redniego gospodarstwa w Polsce
i w Finlandii (wartoci pienine wyraone s w europejskich jednostkach monetarnych „euro”)
KOSZTY
SE270
SE275
SE281
SE285
SE290
SE295
SE300
SE305
SE310
SE315
SE320
SE325
SE330
SE331
SE336
SE340
SE345
SE350
SE356
SE360
SE365
SE370
SE375
SE380

Koszty ogóem
Zu ycie porednie
Koszty bezporednie
:Nasiona i sadzonki
::Nasiona i sadzonki wasne
:Nawozy
:rodki ochrony rolin
:Pozostae koszty bezporednie produkcji rolinnej
:Pasze zwierz t ywionych systemem wypasowym
:: Pasze zwierz t ywionych systemem wypasowym, wytworzone
w gosp. rol.
:Pasze dla zwierz t ziarnoernych
:: Pasze dla zwierz t ziarnoernych, wytworzone w gosp. rol.
:Pozostae koszty bezporednie produkcji zwierzcej
:Koszty bezporednie produkcji lenej
Koszty ogólnogospodarcze
:Koszty utrzymania maszyn i budynków
:Energia
:Usugi
:Pozostae koszty ogólnogospodarcze
Amortyzacja
Koszty czynników zewntrznych
:Wynagrodzenia
:Czynsze
:Odsetki

25 288
18 714
13 111
1 220
381
2 418
1 117
534
2 239

113 746
75 701
37 577
3 511
787
5 597
1 737
3 933
10 105

1 482

2 095

5 052
1 773
531
1
5 603
1 381
2 708
768
746
4 448
2 126
1 513
309
304

9 074
1 920
3 620
0
38 123
10 184
12 383
5 845
9 711
24 425
13 620
5 732
3 585
4 304
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Tabela 8. Wyniki Standardowe FADN z 2008 r. dotycz ce redniego gospodarstwa w Polsce
i w Finlandii (wartoci pienine wyraone s w europejskich jednostkach monetarnych „euro”)
DOP ATY
SE600
SE605
SE610
SE611
SE612
SE613
SE615
SE616
SE617
SE618
SE619
SE620
SE625
SE626
SE630
SE631
SE632
SE640

Saldo bie cych dopat i podatków dot. dzia. operacyjnej
Dopaty do dziaalnoci operacyjnej
:Dopaty do produkcji rolinnej
::Dopaty wyrównawcze/opaty obszarowe
::Dopaty za odogowanie
::Pozostae dopaty do produkcji rolinnej
:Dopaty do produkcji zwierzcej
::Saldo dopat i kar do produkcji mleka
::Dopaty do pozostaej produkcji bydlcej
::Dopaty do produkcji owiec i kóz
::Pozostae dopaty produkcji zwierzcej
:Pozostae dopaty
:Dopaty do zuycia poredniego
:Dopaty do kosztów czynników zewntrznych
:Patnoci „decoupled”
:Jednolita patno na gospodarstwo
:Jednolita patno obszarowa
:Dodatkowe wsparcie

SE600
SE605
SE395
SE390
SE405
SE406
SE407
SE408

Saldo dopat i podatków dot. dzia. operacyjnej
Dopaty do dziaalnoci operacyjnej
Saldo podatku VAT (z wy czeniem podatku VAT od inwestycji)
Podatki
Saldo dopat i podatków dot. dzia. inwestycyjnej
Dopaty do inwestycji
Rekompensaty za rezygnacj z produkcji mleka
Podatek VAT zapacony od inwestycji

SE131
SE275
SE600
SE410
SE360
SE415
SE365
SE405
SE420

Produkcja ogóem
Zu ycie porednie
Saldo dopat i podatków dot. dzia. operacyjnej
Warto dodana brutto
Amortyzacja
Warto dodana netto
Koszty czynników zewntrznych
Saldo dopat i podatków dot. dzia. inwestycyjnej
Dochód z rodzinnego gospodarstwa rolnego

4 673
5 014
57
1
0
55
0
0
0
0
0
3 097
187
0
1 767
0
1 767
0

48 052
48 308
3 195
21
0
3 173
9 591
5 037
2 432
137
1 985
23 709
0
0
11 813
11 580
0
233

4 673
5 014
11
351
-78
215
3
296

48 052
48 308
0
256
843
843
0
0

SALDO DOP AT I PODATKÓW

DOCHÓD W PRZELICZENIU NA GOSPODARSTWO ROLNE
28 428
18 714
4 673
14 388
4 448
9 940
2 126
-78
7 736

85 685
75 701
48 052
58 037
24 425
33 612
13 620
843
20 835

DOCHÓD W PRZELICZENIU NA OSOB PE NOZATRUDNION
SE425 Warto dodana netto na osob penozatrudnion
Dochód z rodzinnego gospodarstwa rolnego na osob
SE430 penozatrudnion rodziny

28

5 561
5 159

23 127
17 330

Tabela 8. Wyniki Standardowe FADN z 2008 r. dotycz ce redniego gospodarstwa w Polsce
i w Finlandii (wartoci pienine wyraone s w europejskich jednostkach monetarnych „euro”)
SK ADNIKI BILANSU FINANSOWEGO
SE436
SE441
SE446
SE450
SE455
SE460
SE465
SE470
SE475
SE480
SE485
SE490
SE495
SE501

Aktywa ogóem
Aktywa trwae
:Ziemia, uprawy trwae i kwoty produkcyjne
:Budynki
:Maszyny, urz dzenia i r. transportu
:Stado podstawowe (pe eska)
Aktywa obrotowe
:Stado obrotowe
:Zapasy produktów rolniczych
:Pozostae aktywa obrotowe
Zobowizania ogóem
:Kredyty dugoterminowe
:Kredyty krótkoterminowe
Kapita wasny

SE506
SE510
SE516
SE521
SE526
SE530

Zmiana wartoci kapitau wasnego
rednia warto kapitau pracuj cego
Inwestycje brutto
Inwestycje netto
Przepyw pieniny I (cash flow I)
Przepyw pieniny II (cash flow II)

98 392
81 304
19 059
36 848
22 086
3 311
17 088
3 429
6 708
6 951
10 334
7 161
3 174
88 058

377 458
311 800
144 372
84 975
73 426
9 027
65 658
8 155
11 901
45 602
104 893
98 733
6 160
272 565

2 015
80 622
3 702
-746
11 459
7 789

12 492
248 713
32 563
8 139
47 616
25 035

WSKANIKI FINANSOWE
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II.
SYSTEM ZBIERANIA I WYKORZYSTYWANIA DANYCH RACHUNKOWYCH Z
GOSPODARSTW ROLNYCH (POLSKI FADN)

W ramach dostosowywania polskiego prawa do acquis communautaire Unii Europejskiej,
Sejm RP uchwali 29 listopada 2000 r. ustaw o zbieraniu i wykorzystywaniu danych
rachunkowych z gospodarstw rolnych (Dz. U. Nr 3 poz. 20 z 2001 r. z pó niejszymi zmianami).
Okrela ona System Zbierania i Wykorzystywania Danych Rachunkowych z Gospodarstw
Rolnych maj cy na celu:
x okrelanie rocznych dochodów w gospodarstwach rolnych,
x dokonywanie analiz ekonomicznych gospodarstw rolnych oraz ocen sytuacji
w rolnictwie i na rynkach rolnych.
Ustawa ta szczegóowo precyzuje zadania szczebla centralnego Systemu, do którego
nale Komitet Krajowy i Agencja  cznikowa. W zadaniach dla Agencji  cznikowej
jest zapisane zawieranie umów z biurami rachunkowymi dotycz cych zbierania danych
rachunkowych z reprezentatywnych dla pola obserwacji gospodarstw rolnych wskazanych
w do czanych wykazach.
II.1. Struktura organizacyjna i funkcjonalna Systemu Zbierania
i Wykorzystywania Danych Rachunkowych z Gospodarstw Rolnych
(Polskiego FADN)
Nazwa Polski FADN jest nazw robocz , ustalon ze wzgldów praktycznych
dla Systemu Zbierania i Wykorzystywania Danych Rachunkowych z Gospodarstw Rolnych.
Wspópraca uczestników systemu, poczynaj c od Agencji  cznikowej poprzez biura
rachunkowe, doradców do spraw rachunkowoci i rolników odbywa si na podstawie
zawieranych corocznie umów. Wstpnie zaoono, e kierownik biura rachunkowego szczebla
wojewódzkiego bdzie zawiera zbiorcz umow z Agencj  cznikow dotycz c zbierania
danych z gospodarstw zgodnie z lokalizacj wylosowanych gospodarstw. Ustawa okrela,
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e biuro rachunkowe, z którym bdzie zawierana umowa o zbieranie danych rachunkowych
musi gwarantowa obiektywne i rzetelne przekazywanie danych rachunkowych.
Funkcj biur rachunkowych we wszystkich województwach peni wspópracuj ce
z rolnikami orodki doradztwa rolniczego, od 1.08.2009 r. podlege wadzy samorz dowej
szczebla wojewódzkiego.
Zgodnie z Ustaw , umowy zawierane pomidzy uczestnikami systemu precyzuj zakres
danych rachunkowych i terminy ich dostarczania, warunki ochrony danych rachunkowych
z gospodarstwa rolnego i warunki ochrony danych osobowych posiadaczy gospodarstw rolnych
na zasadach okrelonych w odpowiednich przepisach o ochronie danych osobowych.
Schemat 13. Struktura organizacyjna Systemu Zbierania Danych Rachunkowych z Gospodarstw
Rolnych (Polskiego FADN) w Polsce w 2010 r.
Komisja
Europejska

Komitet
Krajowy FADN
Agencja
 cznikowa
FADN

Bruksela
Dyrekcja Generalna ds. Rolnictwa
(System Danych Rachunkowoci Rolnej FADN
- VI/L-3 (DG-Agri))
Warszawa
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Warszawa
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki ywnociowej
– Pastwowy Instytut Badawczy,
(Zakad Rachunkowoci Rolnej)

Wojewódzkie
Biuro
Rachunkowe

16 orodków doradztwa rolniczego

Lokalne Biuro
Rachunkowe

1730 doradców do spraw rachunkowoci
(pracownicy wojewódzkich biur rachunkowych)

Gospodarstwo
rolne (11251)
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II.2. Populacja gospodarstw rolnych, pole obserwacji i próba gospodarstw
Polskiego FADN
Gospodarstwa rolne funkcjonuj ce w Polsce sklasyfikowano wedug zasad WTGR
(Rozporz dzenie Komisji 1242/2008/WE z dnia 8 grudnia 2008 r. ustanawiaj ce
wspólnotow typologi gospodarstw rolnych ze zm.).
Podstaw
przeprowadzenia klasyfikacji gospodarstw rolnych funkcjonuj cych
na terytorium Polski byy:
1. Cztery regiony FADN wyznaczone w Polsce,
2. Cztery zestawy parametrów SO „2004” (dla kadego regionu FADN),
3. Dane Badania Struktury Gospodarstw Rolnych 2007.
Schemat 14. Systematyka regionów FADN w Polsce

ródo: Rozporz dzenie Komisji (UE) nr 1291/2009 z dnia 18 grudnia 2009 r. dotycz ce wyboru gospodarstw
przekazuj cych dane do celów okrelania dochodów gospodarstw rolnych.

Postpuj c zgodnie z wytycznymi Rozporz dzenia Komisji Europejskiej w sprawie WTGR
[20], sklasyfikowano 2 005 688 gospodarstw rolnych znajduj cych si w rejestrze
statystycznym GUS. Ta populacja wytworzya ok. 68 mld z wartoci SO.
Na podstawie struktury tworzenia w Polsce wartoci SO przez wszystkie sklasyfikowane
gospodarstwa rolne, ustalono próg wartoci minimalnej SO dla zbioru gospodarstw
speniaj cego warunek wytworzenia ok. 90 % wartoci SO. Dla warunków Polski próg ten
odpowiada 4 000 euro wartoci SO.
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Tabela 9. Ekwiwalent dolnych progów wielkoci ekonomicznej gospodarstw rolnych w Polsce
wg regionów FADN, wyraony w jednostkach fizycznych dziaalnoci rolniczych (wg SO „2004”)
Dziaalno

Pszenica zwyczajna

Sady jaboniowe

Region FADN

Warto SO w
EUR

Ekwiwalent
4 000 euro SO

ha 1 749

404,97

Wielkopolska i l sk

ha 1 891

437,89

9,13

Mazowsze i Podlasie

ha 1 450

335,77

11,91

Maopolska i Pogórze

ha 1 483

343,42

11,65

Pomorze i Mazury

ha 5 580

1 292,37

3,10

Wielkopolska i l sk

ha 6 341

1 468,71

2,72

Mazowsze i Podlasie

ha 7 207

1 669,19

2,40

Maopolska i Pogórze

Tuczniki

Warto
SO w PLN

Pomorze i Mazury

9,88

ha 6 465

1 497,26

2,67

szt. fiz. 4 543

1 052,12

3,80

Wielkopolska i l sk

szt. fiz. 4 569

1 058,32

3,78

Mazowsze i Podlasie

szt. fiz. 3 859

893,69

4,48

Maopolska i Pogórze

szt. fiz. 3 862

894,37

4,47

Pomorze i Mazury

szt. fiz. 1 039

240,70

16,62

Wielkopolska i l sk

szt. fiz. 1 073

248,52

16,10

Mazowsze i Podlasie

szt. fiz. 1 082

250,58

15,96

Maopolska i Pogórze

szt. fiz. 1 051

243,47

16,43

Pomorze i Mazury
Krowy mleczne

Jednostka
miary

Dane zwarte w tabeli 9 ilustruj , za pomoc jednostek fizycznych odpowiednich
produktów rolniczych, minimaln wielko ekonomiczn gospodarstwa rolnego kwalifikuj cego
si do pola obserwacji Polskiego FADN.
W polu obserwacji Polskiego FADN ustalonym wedug wielkoci minimalnej SO
wynosz cej 4 tys. euro znajduje si 738 073 gospodarstw rolnych, tworz cych 89,5% wartoci
SO wytwarzanej przez wszystkie sklasyfikowane gospodarstwa rolne w Polsce [8].
Posuguj c si odpowiednimi narzdziami statystycznymi, wyznaczono reprezentatywn
prób gospodarstw rolnych dla pola obserwacji Polskiego FADN. Uprzednio pole obserwacji
zostao podzielone na warstwy wedug 3 kryteriów:
x lokalizacji regionalnej,
x wielkoci ekonomicznej,
x typu rolniczego.
Ustalony rozmiar próby Polskiego FADN, zaakceptowanej przez Komisj Europejsk
liczy 12 100 gospodarstw [22]. To oznacza, e jedno gospodarstwo rolne z próby
Polskiego FADN reprezentuje rednio 61 gospodarstw znajduj cych si w polu obserwacji
Polskiego FADN.
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Schemat 15. Pole obserwacji Polskiego FADN

Pole obserwacji Polskiego FADN
738 tys. gospodarstw rolnych
wytwarzaj cych 89,5% wartoci SO
tworzonego przez sektor
gospodarstw rolnych w Polsce

1268 tys.
gospodarstw
rolnych o wielkoci
ekonomicznej
poniej 4 000 euro

Plan wyboru gospodarstw rolnych szczegóowo opisuje prób gospodarstw statystycznie
reprezentatywn dla pola obserwacji Polskiego FADN, ustalonego odrbnie dla kadego
z czterech regionów FADN. Liczebno gospodarstw w poszczególnych regionach jest silnie
zrónicowana. Powodem tego jest zarówno róna liczebno gospodarstw, jaki i róna struktura
agrarna.
Schemat 16. Rozkad próby gospodarstw rolnych prowadz cych rachunkowo w ramach
Polskiego FADN wg 4 regionów (obowi zuj cy od 2010 r.)

ródo: Rozporz dzenie Komisji (UE) nr 1291/2009 z dnia 18 grudnia 2009 r. dotycz ce wyboru gospodarstw
przekazuj cych dane do celów okrelania dochodów gospodarstw rolnych.
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II.3. Cele Polskiego FADN
II.3.1. Cel gówny
Celem Polskiego FADN jest dostarczenie danych rachunkowych z reprezentatywnej
próby gospodarstw rolnych do FADN. Dane te przekazywane s w postaci sprawozda
z gospodarstwa rolnego i maj jednolit , okrelon prawem struktur.
Zgodnie z obowi zuj cym rozporz dzeniem Rady, na kadym pastwie czonkowskim
UE spoczywa obowi zek dostarczania danych rachunkowych z odpowiedniej liczby
gospodarstw rolnych do FADN.
II.3.2. Cele porednie
Cele porednie systemu to:
x Dostarczenie danych dla orodków decyzyjnych wadz RP.
Dane rachunkowe z gospodarstw rolnych s konieczne przedstawicielom pastw
czonkowskich do negocjowania na forum Komisji Europejskiej narodowych programów
wsparcia rolnictwa. Narodowe programy wsparcia musz uzyska akceptacj przedstawicieli
pozostaych pastw czonkowskich.
x Dostarczenie danych dla organizacji przedstawicielskich rolników.
Dane rachunkowe z gospodarstw rolnych s konieczne przedstawicielom rolników
do negocjowania z wadzami RP warunków funkcjonowania gospodarstw rolnych, a take do
formuowania wniosków kierowanych do przedstawicieli Polski w Komisji Europejskiej
dotycz cych narodowych programów wsparcia dla okrelonych grup gospodarstw rolnych,
które wymagaj akceptacji przez przedstawicieli pastw czonkowskich.
x Dostarczenie danych dla rodowiska naukowo-badawczego.
Dane rachunkowe z gospodarstw rolnych stanowi
baz empiryczn
analiz
i weryfikacji hipotez.
x Dostarczenie danych dla pracowników zajmuj cych si udzielaniem porad
dla rolników.
x Dostarczenie danych dla rolników uczestnicz cych w Polskim FADN.
II.4. Dokumenty ródowe Polskiego FADN
Przyjte zaoenia metodyczne w odniesieniu do rachunkowoci prowadzonej w ramach
Polskiego FADN, wymagaj pozyskania cile okrelonego zestawu danych rachunkowych
z gospodarstwa rolnego. W zalenoci od statusu prawnego i stosunku do ustawy
o rachunkowoci stosowane s róne formularze do zbierania danych rachunkowych
na potrzeby FADN.
II.4.1. Indywidualne gospodarstwa rolne
Dla usprawnienia gromadzenia danych rachunkowych z indywidualnego gospodarstwa
rolnego, a take kontroli ich kompletnoci, przygotowane zostay nastpuj ce dokumenty do ich
gromadzenia:
x Instrukcja Prowadzenia Zapisów w Ksi kach Rachunkowych,
x Instrukcja Kodowania oraz Wykazy Kodów,
x Spis Aktywów i Zobowi za Indywidualnego Gospodarstwa Rolnego (SAiZ),
x Spis Wybranych Aktywów i Zobowi za Indywidualnego Gospodarstwa Rolnego (SWAiZ),
x Ksi ka Wpywów i Wydatków Indywidualnego Gospodarstwa Rolnego (KWiW),
x Ksi ka Obrotów i Zaszoci Indywidualnego Gospodarstwa Rolnego (KOiZ).
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Instrukcja Prowadzenia Zapisów w Ksi kach Rachunkowych jest
dokumentem maj cym na celu wyjanienie zasad i dostarczanie bezporedniej pomocy
w prowadzeniu rachunkowoci w gospodarstwie rolnym. Zawarty jest w niej szczegóowy opis
przyjtych zasad prowadzenia rachunkowoci, zastosowane koncepcje a take przewodnik
do rejestracji danych ródowych w trzech dokumentach, a mianowicie: Spisie Aktywów
i Zobowi za Indywidualnego Gospodarstwa Rolnego, Ksi ce Wpywów i Wydatków
Indywidualnego Gospodarstwa Rolnego oraz w Ksi ce Obrotów i Zaszoci w Indywidualnym
Gospodarstwie Rolnym. W ostatniej czci instrukcji zawarte s obowi zuj ce jednostki miar
do stosowania w Polskim FADN.
Instrukcja Kodowania oraz Wykazy Kodów jest dokumentem wyjaniaj cym
odpowiednie oznaczanie zapisów w ksi kach rachunkowych w celu uzyskania moliwoci
zastosowania techniki informatycznej przy obsudze rachunkowoci.
Spis Aktywów i Zobowiza Indywidualnego Gospodarstwa Rolnego
(SAiZ) oraz Spis Wybranych Aktywów i Zobowiza
Indywidualnego
Gospodarstwa Rolnego (SWAiZ) s dokumentami su cymi do ewidencji danych
o wasnych zasobach gospodarstwa rolnego oraz o zewntrznych ródach ich finansowania.
W tym systemie rachunkowoci dane takie moliwe s do uzyskania wy cznie na podstawie
spisu z natury. W pierwszym roku prowadzenia rachunkowoci w gospodarstwie rolnym, spis ten
(okrelany take pojciem “inwentaryzacja”) musi by przeprowadzony na pocz tku roku i musi
zosta zaewidencjonowany w dokumencie zatytuowanym Spis Aktywów i Zobowiza
Indywidualnego Gospodarstwa Rolnego (SAiZ). Innym spisem w pierwszym roku, jaki
musi zosta przeprowadzony jest spis niektórych skadników maj tkowych i zobowi za
na koniec okresu obrachunkowego. Spis ten musi zosta zaewidencjonowany w dokumencie
zatytuowanym Spis Wybranych Aktywów i Zobowiza
Indywidualnego
Gospodarstwa Rolnego (SWAiZ).
W kolejnych latach prowadzenia rachunkowoci przeprowadza si tylko spis niektórych
skadników maj tkowych i zobowi za na koniec okresu obrachunkowego, bowiem stan
z koca poprzedniego roku obrachunkowego staje si automatycznie stanem na pocz tek
nastpnego okresu.
Dla uatwienia przeprowadzenia inwentaryzacji, specjalnie opracowane tabele zawarte
w dokumentach: SAiZ oraz w SWAiZ zostay uoone tematycznie dla moliwych do wyst pienia
w gospodarstwie rolnym rodzajów skadników maj tkowych i rodzajów zobowi za.
W trakcie przeprowadzania inwentaryzacji i wpisywania danych do odpowiednich tabel
zawartych w ksi ce, naley bezwzgldnie pamita o uwzgldnieniu podstawowych zasad
i koncepcji obowi zuj cych w Polskim FADN.
Przy wykonywaniu inwentaryzacji gospodarstwa rolnego naley umie rozstrzygn
nastpuj ce zagadnienia:
x Czy okrelony rodek jest wasnoci gospodarstwa, czy jest te tylko uytkowany
przez gospodarstwo (np. ziemia dodzierawiona od innego rolnika)?,
x Czy wszystkie rodki znajduj ce si w gospodarstwie nale do gospodarstwa,
czy te s wasnoci innych osób (np. przyczepa s siada)?,
x Czy inwentaryzacj zostay objte wszystkie skadniki maj tku gospodarstwa
rolnego? Naley upewni si czy jaki skadnik nie znajduje si u innej osoby
w czasowym uytkowaniu.
W trakcie inwentaryzacji (jest to szczególnie wane w trakcie sporz dzania jej po raz
pierwszy) naley okreli i ewentualnie zdecydowa czy dany skadnik naley zaliczy do maj tku
gospodarstwa rolnego, czy do maj tku prywatnego (dotyczy to np. samochodu osobowego).
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Do waciwego przeprowadzenia inwentaryzacji konieczne jest posiadanie niezbdnej
wiedzy i umiejtnoci praktycznych.
Dotycz one:
x znajomoci obowi zuj cych zasad wyceny poszczególnych skadników.
S one szczegóowo opisane w Instrukcji,
x umiejtnoci okrelania masy produktów. Zazwyczaj produkty i rodki produkcji
s skadowane w pomieszczeniach magazynowych, gdzie nie ma etykiet o masie
znajduj cych si tam produktów. Dla ustalenia ich masy konieczne jest zatem
posiadanie umiejtnoci obliczania objtoci, a na tej podstawie okrelenie ich masy
(przy uyciu odpowiednich wspóczynników przeliczeniowych),
x znajomoci aktualnych cen. Czsto rolnik nie posiada aktualnej wiedzy o cenach
produktów na dat sporz dzania inwentaryzacji.
W Polskim FADN stosuje si w odniesieniu do okrelonych skadników maj tku
i zobowi za trzy metody wyceny:
x Metod ceny (kosztu) realizacji
Polega ona na wycenie aktywów wedug ich aktualnej ceny sprzeday netto (loco
gospodarstwo to znaczy bez kosztów dowozu do najbliszego rynku, opat targowiskowych itp).
Ma ona zastosowanie do wyceny produktów wasnych (np. ziarno pszenicy, zwierzta).
x Metod ceny (kosztu) odtworzenia
Zakada ona dokonywanie wyceny aktywów po aktualnych cenach (kosztach) nabycia
(wytworzenia). Metoda ta umoliwia okrelenie, ile wyniosyby koszty odtworzenia danego
rodka lub rodka posiadaj cego takie same parametry uytkowe co wyceniany. Metoda
ta ma zastosowanie do wyceny rzeczowych skadników maj tku trwaego (m.in. budynków,
pojazdów i urz dze technicznych).
x Metod ceny (kosztu) historycznego
Zakada ona, e okrelone aktywa i zobowi zania wycenia si po cenach (kosztach)
wytworzenia aktualnych w czasie ich nabywania (wytwarzania) lub powstania. Metoda ta ma
zastosowanie do wyceny rodków produkcji z zakupu, inwestycji w toku i wszelkich nalenoci
oraz zobowi za ci  cych na gospodarstwie rolnym. W przypadku wyceny zapasów rodków
produkcji z zakupu stosuje si cen ostatniego zakupu (loco gospodarstwo to znaczy
z doliczeniem kosztów dowozu i zbytu).
Dane ewidencjonowane w SAiZ oraz w SWAiZ su take do przeprowadzenia penego
rachunku wyników dziaalnoci operacyjnej gospodarstwa rolnego (uwzgldnienie rodzajowej
i wartociowej struktury zapasów, amortyzacji skadników maj tku gospodarstwa rolnego). Ponadto,
dla uzyskania wymaganego stopnia szczegóowoci struktury przychodów i kosztów niezbdne jest
posiadanie danych o rodzaju i wartoci zapasów produktów wasnych i materiaów do produkcji,
w pierwszym i ostatnim dniu roku obrachunkowego.
W schemacie 17 zaznaczono informacje z dwóch przykadowych diagramów: rachunku
produkcji i kosztów, które s dostarczane przez Spis Aktywów i Zobowi za Indywidualnego
Gospodarstwa Rolnego (SAiZ) i przez Spis Wybranych Aktywów i Zobowi za Indywidualnego
Gospodarstwa Rolnego (SWAiZ).
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Schemat 17. Dane dostarczane przez Spis Aktywów i Zobowi za Indywidualnego
Gospodarstwa Rolnego (SAiZ) oraz Spis Wybranych Aktywów i Zobowi za Indywidualnego
Gospodarstwa Rolnego (SWAiZ)
Rachunek produkcji pszenicy ozimej
Rodzaj informacji
Wpyw netto za pszenic ozim w roku
obrachunkowym
+
odszkodowanie
za
pszenic
ozim
ubezpieczon indywidualnie
+
nieodpatne przekazanie pszenicy ozimej
z gospodarstwa w roku obrachunkowym
+
zu ycie produkcyjne pszenicy ozimej
w
gospodarstwie
rolnym
w
roku
obrachunkowym
+
zapas pszenicy ozimej - stan 31.12.
zapas pszenicy ozimej - stan 01.01.
+
strata losowa pszenicy ozimej z zapasu
ze stanu 01.01.
=
warto produkcji pszenicy ozimej w roku
obrachunkowym
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Rachunek kosztu nawozu azotowego
Rodzaj informacji
Wydatek netto za nawóz azotowy w roku
obrachunkowym
+
zapas nawozu azotowego stan 01.01.
+
nawóz azotowy zu yty na produkcj w toku
cyklu krótkiego- stan 01.01.
+
nieodpatne przekazanie nawozu azotowego
do gospodarstwa w roku obrachunkowym
zapas nawozu azotowego stan 31.12.
nawóz azotowy zu yty na produkcj
w toku cyklu krótkiego - stan 31.12.
nieodpatne przekazanie nawozu azotowego
z
gospodarstwa
rolnego
w
roku
obrachunkowym
nawóz azotowy zu yty na inwestycje
w roku obrachunkowym
nawóz azotowy zu yty na rekultywacje
w roku obrachunkowym
strata losowa nawozu azotowego
=
koszt nawozu azotowego w dziaalnoci
operacyjnej w roku obrachunkowym

Ksi ka Wpywów
Rolnego (KWiW)

i

Wydatków

Indywidualnego

Gospodarstwa

Przeznaczona jest do systematycznego rejestrowania wszelkich transakcji rynkowych
w okresie obrachunkowym. Przyjte zaoenia merytoryczne Polskiego FADN nakazuj ,
aby we waciwych pozycjach okrela rodzaj transakcji, warto i sposób ich rozliczenia.
Dane rejestrowane w KWiW maj za zadanie odzwierciedlenie struktury rodzajowej wpywów
i wydatków oraz sposobu ich rozlicze w postaci rodzaju wpat i wypat w okresie
obrachunkowym. KWiW jest kluczowym dokumentem ksigowoci prowadzonej metod
memoriaow , su cym odzwierciedleniu wartoci przeprowadzonych transakcji rynkowych.
Dla waciwego kwalifikowania danych ródowych i wykonywania oblicze
w ramach Polskiego FADN, zostay wyrónione wy cznie na potrzeby Polskiego FADN,
cztery rodzaje dziaalnoci:
x Dziaalno operacyjna gospodarstwa rolnego obejmuje transakcje gospodarstwa
rolnego wynikaj ce z jego bie cego funkcjonowania, a wic te, które przynosz
przychody ze sprzeday produkcji rolinnej, zwierzcej i dziaalnoci ubocznej (np.
usug wiadczonych sprztem gospodarstwa) jak i te, które tworz koszty wynikaj ce
z bie cego funkcjonowania gospodarstwa rolniczego, b d tylko jego istnienia.
x Dziaalno inwestycyjna gospodarstwa rolnego obejmuje nabywanie
i zbywanie skadników maj tku trwaego gospodarstwa rolnego.
x Dziaalno finansowa gospodarstwa rolnego obejmuje wszelkie kredyty i poyczki
pobierane na cele gospodarstwa rolnego i spacane (bez kosztów obsugi - prowizji
bankowych, odsetek). Praktycznie dziaalno ta zwi zana jest z operacjami, które
prowadz do zmian wielkoci i struktury kapitaów zaangaowanych w gospodarstwie.
x Dziaalno prywatna rodziny rolniczej obejmuje dziaalnoci, które nie maj
bezporedniego zwi zku z gospodarstwem rolnym. Wpywy i Wydatki w ramach tej
dziaalnoci dotyczy mog zarobkowania poza gospodarstwem, wiadcze
emerytalno-rentowych, prowadzenia wyodrbnionej dziaalnoci nierolniczej,
utrzymania rodziny, utrzymania domu i innego maj tku osobistego, lokat i inwestycji
osobistych, darowizn oraz wydatków okolicznociowych.
Pomimo, e dziaalno prywatna rodziny rolniczej nie znajduje si w obszarze
zainteresowania FADN, w ramach Polskiego FADN zbiera si z tej dziaalnoci dane
o wydatkach celowych na ubezpieczenie spoeczne rolników. Zgodnie z metodyk FADN
ubezpieczenie osobowe rolników nie stanowi kosztu gospodarstwa rolnego. Tym niemniej
posiadanie tego rodzaju danych umoliwia ustalanie stopnia obci enia dochodów rolników
kosztami ubezpieczenia spoecznego.
Wpaty oznaczaj dopywy wszelkich rodków patniczych do kasy gospodarstwa
lub na jego konto bankowe, powikszone o warto transakcji barterowych. Zatem pod pojciem
„wpaty” rozumie naley wszystkie rodki, które wpywaj do gospodarstwa w postaci:
x gotówki,
x wpat na rachunek bankowy gospodarstwa rolnego.
Do wpat zalicza si ponadto warto transakcji rozliczonych w formie wymiany
naturalnej (penej lub czciowej) za produkt, rzecz lub usug przekazan partnerowi
rynkowemu, wynikaj c z:
x potr cenia od wartoci produktu, rzeczy lub usugi dokonanego przez odbiorc
z tytuu pobrania od niego przez dostawc (rolnika) w rozliczeniu produktów, rzeczy
lub usug, potr cenia od wartoci produktu, rzeczy lub usugi dokonanego przez
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odbiorc z tytuu okrelonych wiadcze finansowych (np. prowizji od sprzeday,
ubezpieczenia produktu, skadek czonkowskich),
x ekwiwalentnej wartociowo wymiany produktu, rzeczy lub usugi za pobrane
w zamian produkty, rzeczy lub usugi.
Wypaty s to wypywy wszelkich rodków patniczych, z kasy gospodarstwa
lub z jego konta bankowego, powikszone o warto
transakcji barterowych.
Zatem pod pojciem „wypaty” rozumie naley wszystkie rodki, które wypywaj
z gospodarstwa w postaci:
x gotówki,
x wypat z rachunku bankowego gospodarstwa rolnego.
Do wypat zalicza si ponadto warto transakcji rozliczonych w formie naturalnej (penej
lub czciowej) za produkt, rzecz, usug lub wiadczenie finansowe, wynikaj c z:
x wartoci produktów, rzeczy, usug pobranych przez rolnika, rozliczonych za pomoc
dostarczonych przez niego produktów, rzeczy i usug,
x wartoci wymierzonych rolnikowi wiadcze finansowych (np. prowizja
od sprzeday, ubezpieczenie produktu, skadka czonkowska) rozliczonych
za pomoc dostarczonych przez niego produktów, rzeczy i usug,
x ekwiwalentnej wartociowo wymiany pobranych przez rolnika produktów, rzeczy
lub usug za produkty, rzeczy i usugi przez niego dostarczone.
Z powodu braku równolegego prowadzenia dokumentacji magazynowej, transakcje
dotycz ce produktów mierzalnych ilociowo, musz
by take charakteryzowane
w jednostkach fizycznych.
Dane o wpatach i wypatach, rejestrowane w KWiW su do odzwierciedlenia
struktury rodzajowej przepywów pienidzy w okresach miesicznych danego kwartau
i narastaj co wedug kolejnych kwartaów roku obrachunkowego, uporz dkowane wedug
3 rodzajów dziaalnoci.
W schemacie 18 zaznaczono informacje z dwóch przykadowych diagramów: rachunku
produkcji i kosztów, które s dostarczane przez Ksi k Wpywów i Wydatków Indywidualnego
Gospodarstwa Rolnego (KWiW).
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Schemat 18. Dane dostarczane przez Ksi k Wpywów i Wydatków Indywidualnego
Gospodarstwa Rolnego (KWiW)
Rachunek produkcji pszenicy ozimej
Rodzaj informacji
Wpyw netto za pszenic ozim w roku
obrachunkowym
+
odszkodowanie za pszenic ozim ubezpieczon
indywidualnie
+
nieodpatne przekazanie pszenicy ozimej z
gospodarstwa w roku obrachunkowym
+
zu ycie
produkcyjne
pszenicy
ozimej
w
gospodarstwie
rolnym
w
roku
obrachunkowym
+
zapas pszenicy ozimej - stan 31.12.
zapas pszenicy ozimej - stan 01.01.
+
strata losowa pszenicy ozimej z zapasu ze stanu
01.01.
=
warto produkcji pszenicy
obrachunkowym

ozimej

w

roku

Rachunek kosztu nawozu azotowego
Rodzaj informacji
Wydatek netto za nawóz azotowy w
roku obrachunkowym
+
zapas nawozu azotowego stan 01.01.
+
nawóz azotowy zu yty na produkcj
w toku cyklu krótkiego- stan 01.01.
+
nieodpatne przekazanie nawozu
azotowego do gospodarstwa w roku
obrachunkowym
zapas nawozu azotowego stan 31.12.
nawóz azotowy zu yty na produkcj
w toku cyklu krótkiego-stan 31.12.
nieodpatne przekazanie nawozu
azotowego z gospodarstwa rolnego
w roku obrachunkowym
nawóz azotowy zu yty na inwestycje
w roku obrachunkowym
nawóz
azotowy
zu yty
na
rekultywacje
w roku obrachunkowym
strata losowa nawozu azotowego
=
koszt
nawozu
azotowego
w
dziaalnoci operacyjnej w roku
obrachunkowym
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Ksi ka Obrotów
Rolnego (KOiZ)

i

Zaszoci

Indywidualnego

Gospodarstwa

Dokument ten suy do ewidencji zdarze gospodarczych zachodz cych
w gospodarstwie rolnym niemaj cych charakteru transakcji rynkowych. W ramach dziaalnoci
gospodarstwa wystpuj take zdarzenia niemaj ce zwi zku z rynkiem np. transfery produktów
z gospodarstwa rolnego do gospodarstwa domowego rodziny rolniczej. W zwi zku z tym,
na próno by szuka informacji o nich w KWiW. Tego rodzaju dane s jednak konieczne
do wykonania w sposób poprawny penego rachunku wyników dziaalnoci gospodarstwa
rolnego, wedug metodyki obowi zuj cej w Polskim FADN.
W schemacie 19 zaznaczono informacje z dwóch przykadowych diagramów: rachunku
produkcji i kosztów, które s dostarczane przez Ksi k Obrotów i Zaszoci w Indywidualnym
Gospodarstwie Rolnym (KOiZ).
Schemat 19. Dane dostarczane przez Ksi k Obrotów i Zaszoci Indywidualnego
Gospodarstwa Rolnego
Rachunek produkcji pszenicy ozimej
Rodzaj informacji
Wpyw netto za pszenic ozim w roku
obrachunkowym
+
odszkodowanie
za
pszenic
ozim
ubezpieczon indywidualnie
+
nieodpatne przekazanie pszenicy ozimej z
gospodarstwa w roku obrachunkowym
+
zu ycie
produkcyjne
pszenicy
ozimej
w
gospodarstwie
rolnym
w
roku
obrachunkowym
+
zapas pszenicy ozimej - stan 31.12.
zapas pszenicy ozimej - stan 01.01.
+
strata losowa pszenicy ozimej z zapasu ze
stanu 01.01.
=
warto produkcji pszenicy ozimej w roku
obrachunkowym

Rachunek kosztu nawozu azotowego
Rodzaj informacji
Wydatek netto za nawóz azotowy w
roku obrachunkowym
+
zapas nawozu azotowego stan 01.01.
+
nawóz azotowy zu yty na produkcj
w toku cyklu krótkiego - stan 01.01.
+
nieodpatne
przekazanie
nawozu
azotowego do gospodarstwa w roku
obrachunkowym
zapas nawozu azotowego stan 31.12.
nawóz azotowy zu yty na produkcj
w toku cyklu krótkiego - stan 31.12.
nieodpatne
przekazanie
nawozu
azotowego z gospodarstwa rolnego
w roku obrachunkowym
nawóz azotowy zu yty na inwestycje
w roku obrachunkowym
nawóz azotowy zu yty na rekultywacje
w roku obrachunkowym
strata losowa nawozu azotowego
=
koszt nawozu azotowego w dziaalnoci
operacyjnej w roku obrachunkowym

W tym celu gromadzone s dane rachunkowe dotycz ce:
x zuycia produkcyjnego produktów wasnych potencjalnie towarowych,
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x
x
x
x
x

przekaza nieodpatnych „z” i „do” gospodarstwa rolnego,
rozliczenia wartoci produkcji rolinnej w toku w cyklu dugim,
inwestycji w toku,
strat losowych na skadnikach maj tku gospodarstwa,
rozdziau kosztów wspólnych midzy gospodarstwo rolne, dziaalno osobist
i pozarolnicz .
KOiZ jest dokumentem su cym dostarczeniu dodatkowych danych dla sporz dzania
charakterystyki ilociowej zasobów, a take wyników dziaalnoci gospodarstwa.
Dane rachunkowe rejestrowane w tym dokumencie umoliwiaj ustalenie nakadów
pracy ludzi, powierzchni zasiewów i wielkoci zbiorów z upraw polowych, plantacji wieloletnich
i upraw pod osonami ogrzewanymi, miesicznych stanów zwierz t. Informacje
te s wykorzystywane do tworzenia raportów: indywidualnego i porównawczego.
II.4.2. Gospodarstwa rolne posiadajce osobowo prawn
W przypadku tych gospodarstw bd cych ustawowo zobowi zanych do prowadzenia
rachunkowoci finansowej zgodnie z ustaw o rachunkowoci, zamiast ksi ek rachunkowych
do zbierania danych rachunkowych stosowany jest specjalny kwestionariusz ankiety.
Kwestionariusz ankiety Badanie Dochodów Gospodarstw Rolnych w ramach Systemu
Zbierania i Wykorzystywania Danych Rachunkowych z Gospodarstw Rolnych jest wypeniany
przez pracownika Biura Rachunkowego na podstawie sprawozda finansowych i wywiadu
z kierownikiem gospodarstwa rolnego [6].
II.5. Produkty corocznie wytwarzane w ramach systemu Polski FADN
II.5.1. Produkty podstawowe Polskiego FADN
x Komputerowa baza danych

W bazie s gromadzone corocznie dane rachunkowe z okoo 12,5 tys. gospodarstw
rolnych. Kade gospodarstwo rolne w bazie charakteryzowane jest przez
zestaw licz cy nawet dwa tysi ce danych rachunkowych.

43

x Sprawozdanie z gospodarstwa rolnego FADN „The Farm Return”
Struktura i zawarto zgodna w peni z Rozporz dzeniem Komisji nr 868/2008
w sprawie formatu sprawozdania dla okrelania dochodów z gospodarstw rolnych oraz analizy
ich dziaalnoci gospodarczej ze zm.
II.5.2. Produkty wspomagajce kontrol jakoci danych i zarzdzanie
w gospodarstwie rolnym
x Raport indywidualny gospodarstwa rolnego

Produkt jest wytwarzany dla kadego rolnika uczestnicz cego w Polskim FADN,
na podstawie danych rachunkowych niewykazuj cych bdów w procedurze programowego
testowania jakoci danych z okrelonego roku obrachunkowego.
Schemat 20. Fragment 1. strony Raportu indywidualnego z gospodarstwa rolnego
Numer identyfikacyjny gospodarstwa

Struktura wasnociowa i rodzajowa uytkowanej ziemi
Lp.

Wyszczególnienie

Powierzchnia

Struktura

[ha - 0,00]

[% - 0,0]

I. Struktura wasnociowa uytkowanej ziemi
1 Ziemia wasna w uytkowaniu
2 Ziemia dodzierawiona na 1 rok i wicej
3 Ziemia dodzierawiona na mniej ni 1 rok
4 Ziemia uytkowana na podstawie umowy
o udzia w zbiorach
5 Ogóem ziemia w uytkowaniu

100,0

x Raport porównawczy gospodarstwa rolnego

Raport jest generowany na zamówienie zainteresowanych rolników, dopiero
po utworzeniu kompletnej bazy danych Polskiego FADN, za okrelony rok obrachunkowy.
Warunkiem wykonania oblicze jest przekazanie przez zainteresowanych rolników kryterium
podobiestwa gospodarstw porównywalnych (dla utworzenia odpowiedniej grupy
gospodarstw) i kryterium dobroci (dla podzielenia gospodarstw porównywanych na najlepsze,
rednie i najgorsze).
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Schemat 21. Fragment 1. strony Raportu porównawczego wyników gospodarstwa rolnego
z gospodarstwami podobnymi
NIG

1

Kryterium podobiestwa:
Kryterium dobroci:

2
3
T w oje gospodarstw najlepsze 25%

Liczba gospodarstw w podgrupach:
Pozycja Twojego gospodarstwa w grupie gospodarstw podobnych

I.

rednie 50%

4

najgorsze 25%
5

6

Liczba gospodarstw w grupie gospodarstw podobnych

74%

Odsetek gospodarstw które uzyskay rezultat gorszy od Twojego

Twój wynik

x Raport dynamiczny gospodarstwa rolnego
Raport dynamiczny umoliwia rolnikom przeledzenie i szybk ocen zmian jakie zaszy
w sytuacji ekonomicznej gospodarstwa w ci gu 5 lat uczestnictwa w Polskim FADN. Raport ma
za zadanie równie wspomóc doradc/rolnika w kontroli jakoci danych.
Raport wytwarzany jest przez biura rachunkowe na zamówienie zainteresowanych
rolników. Generowany jest przez aplikacj obsuguj c Polski FADN na podstawie bazy typu
Biuro pocz wszy od zamknicia roku 2009. Podstaw jego wytworzenia s dane z najwyej
4 poprzednich lat w stosunku do roku wybranego w aplikacji. Zalecane jest, aby raport
dynamiczny wytwarzany by po zamkniciu roku obrachunkowego (czyli po wysaniu danych
do Komisji Europejskiej).
W przypadku, gdy gospodarstwo rolne prowadzi rachunkowo w ramach Polskiego
FADN krócej ni 5 lat, wówczas kolumny w raporcie, dla których nie ma danych, zaznaczane s
kolorem szarym. Nie jest zasadne generowanie tego raportu po pierwszym roku wspópracy
z Polskim FADN.
Schemat 22. Fragment 1. strony Raportu dynamicznego gospodarstwa rolnego
RAPORT DYNAMICZNY GOSPODARSTWA ROLNEGO
Wersja 2009.1

Numer Identyfikacyjny Gospodarstwa:
L.p. Wyszczególnienie

J.m.

b.d. w 2005

b.d. w 2006

b.d. w 2007

b.d. w 2008

2009

A. Zasoby gospodarstwa
I. Uytkowanie ziemi
1. Ogóem ziemia w uytkowaniu
2. Udzia gruntów dodzierawionych

ha
%

II. Struktura uytkow rolnych
1.
2.
3.
4.

Grunty orne
Sady i szkóki drzew owocowych
Trwae uytki zielone
Razem uytki rolne (4=1+..+3)

ha
ha
ha
ha

III. Zasoby i nakady pracy
1. Liczba pracujcych w gospodarstwie czonków rodziny w wieku produkcyjnym *
2. Liczba osób penozatrudnionych ogóem na 100 ha UR
3. Liczba przepracowanych godzin na czonka rodziny

os.
AWU/100 ha
godz./os.

* Kobieta w wieku 18-59 lat, mczyzna w wieku 18-64 lata.
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II.5.3. Produkty wytwarzane na podstawie bazy danych Polskiego FADN
x

Wyniki Standardowe Polskiego FADN

Opracowane wyniki s w peni zgodne z pojciami i kategoriami ekonomicznymi,
prezentowanymi w Wynikach Standardowych FADN Dyrekcji Generalnej do Spraw Rolnictwa
UE (DG-AGRI). Wyniki Standardowe zawieraj ok. 140 zmiennych charakteryzuj cych
sytuacj ekonomiczno-finansow gospodarstw rolnych w roku obrachunkowym. Ze wzgldu
na obowi zuj ce zasady upowszechniania danych FADN dopuszczalne jest prezentowanie
wyników z grupy obejmuj cej co najmniej 15 gospodarstw.
Opracowanie skada si z czci tabelarycznej (Cz I. Wyniki Standardowe)
oraz analitycznej (Cz II. Analiza Wyników Standardowych).
W Czci I publikowane s informacje charakteryzuj ce Sie Danych Rachunkowych
Gospodarstw Rolnych (FADN) oraz informacje metodyczne, zawieraj ce definicje poszczególnych
zmiennych. Cz statystyczna opracowania, zawiera dane statystyczne dla grup gospodarstw
rolnych, ustalonych na podstawie trzech kryteriów grupowania: wielkoci ekonomicznej, typu
rolniczego i powierzchni uytków rolnych [14].
Cz II jest analiz wybranych wyników uzyskanych przez gospodarstwa rolne
prowadz ce rachunkowo w ramach Polskiego FADN.
Wyniki Standardowe obliczone dla gospodarstw rolnych uczestnicz cych w systemie
(dla Polski i czterech regionów FADN) prezentowane s jako rednie waone. To oznacza,
e odnosz si do pola obserwacji Polskiego FADN. Kade gospodarstwo rolne z próby,
prowadz ce rachunkowo w ramach Polskiego FADN reprezentuje pewn liczb podobnych
gospodarstw ze swojej warstwy (Dla przykadu 149 gospodarstw o typie rolniczym „specjalizuj ce
si w chowie krów mlecznych” reprezentuje 4 309 gospodarstw mlecznych znajduj cych si w polu
obserwacji regionu Wielkopolska i l sk [12]).
Wyniki Standardowe obliczone dla indywidualnych gospodarstw rolnych, gospodarstw
rolnych z osobowoci prawn oraz gospodarstw ekologicznych s rednimi arytmetycznymi
odnosz cymi si do zbioru z którego byy one wyliczone. Oznacza to, e otrzymane
wyniki stanowi
ródo informacji o potencjale wytwórczym i efektach gospodarowania
gospodarstw zawartych w opracowaniu i nie mog by podstaw do wyci gania wniosków
uogólniaj cych sytuacj ekonomiczn ogóu gospodarstw o tych profilach dziaalnoci w Polsce
(np. Wyniki Standardowe obliczone dla gospodarstw rolnych z osobowoci prawn
uczestnicz cych w Polskim FADN w 2008 roku s rednimi arytmetycznymi z próby 172
gospodarstw rolnych, w których przeprowadzono Badanie Dochodów Gospodarstw Rolnych 2008
[13]). Nie s to zatem wyniki reprezentatywne dla tego typu gospodarstw w Polsce lub jednego
z czterech makroregionów FADN.
x

Parametry techniczno – ekonomiczne wedug grup gospodarstw rolnych
uczestniczcych w Polskim FADN

Parametry techniczno – ekonomiczne gospodarstw rolnych obejmuj dane dotycz ce
struktury zbiorów, wysokoci plonów, cen uzyskiwanych przy sprzeday podów
rolnych, a take wska niki i mierniki okrelaj ce kondycj finansow
badanych
gospodarstw oraz wyposaenie w czynniki wytwórcze. Wyniki posuy mog do analiz
poszczególnych grup gospodarstw, do planowania oraz oceny zasadnoci zmiany profilu czy te
powikszenia gospodarstwa.
Opracowanie zawiera 142 parametry prezentuj ce wyniki uzyskane przez poszczególne
grupy gospodarstw. Kady parametr oznaczony jest 7 znakowym kodem. We wszystkich
przypadkach podawana jest take liczba gospodarstw [11].
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Prezentowane parametry pogrupowane s w 14 blokach:
A.
Ziemia
B.
Zasoby siy roboczej
C.
Maj tek gospodarstwa
D.
Kwoty produkcyjne
E.
Struktura zbiorów
F.
Pogowie zwierz t
G.
Plony i wydajnoci
H.
Ceny sprzeday netto podstawowych produktów
I.
Przepywy pienine
J.
Produkcja gospodarstwa rolnego
K.
Dotacje
L.
Koszty
M.
Wybrane kategorie wynikowe
N.
Mierniki i wska niki
Schemat 23. Fragment tabeli Parametrów techniczno – ekonomicznych wedug grup
gospodarstw rolnych uczestnicz cych w Polskim FADN

x

Porównanie sytuacji ekonomicznej gospodarstw rolnych w regionach
FADN i NTS w 2008 r.

Opracowanie prezentuje rednie dane gospodarstw rolnych wedug czterech
makroregionów FADN oraz wedug szeciu makroregionów NTS-1 okrelonych w ramach
Nomenklatury Jednostek Terytorialnych dla Celów Statystycznych (NTS).
Gównym celem opracowania byo zaprezentowanie rónic w charakterystyce
i wynikach towarowych gospodarstw rolnych pooonych w poszczególnych makroregionach
FADN i NTS-1.
Dla zobrazowania zrónicowania regionów FADN i NTS-1 posuono si zmiennymi,
których wartoci w poszczególnych regionach s znacz co róne. Pominito wiele wanych
zmiennych charakteryzuj cych si niewielkim zrónicowaniem przestrzennym [10].
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Opracowanie zawiera analiz graficzn wraz z prostym komentarzem, dotycz cym
analizowanych parametrów. Analiza graficzna to mapy, na które naniesione zostay wykresy
supkowe, obrazuj ce wybrane zmienne, oraz koowe przedstawiaj ce struktur gospodarstw4.
Uwaga:
Wszelkie produkty Polskiego FADN (instrukcje, formularze, a tak e
program komputerowy) s przekazywane bez adnych opat autorskich
wszystkim rolnikom i innym osobom wspópracujcym w ramach Polskiego
FADN (z wyjtkiem Parametrów techniczno – ekonomicznych gospodarstw
prowadzcych rachunkowo roln w systemie FADN oraz Porównania sytuacji
ekonomicznej gospodarstw rolnych w regionach FADN i NTS).
Majc na uwadze ochron rodowiska i zu ycie materiaów biurowych,
produkty te s dostpne na stronie internetowej www.fadn.pl
Równie pliki pomocne przy szkoleniu i zbieraniu danych rachunkowych,
a tak e aktualne informacje dotyczce Polskiego FADN znajduj si pod
adresem internetowym: www.fadn.pl



4

Wszystkie wielkoci przedstawione w analizie charakteryzuj gospodarstwa znajduj ce si w polu obserwacji FADN
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III.
KORZYCI Z PROWADZENIA RACHUNKOWOCI W RAMACH POLSKIEGO
FADN
III.1. Uwagi ogólne
Dokonana w 1989 r. zmiana ustrojowa i trwaj cy proces transformacji gospodarczej,
stworzyy zupenie nowe warunki funkcjonowania jednostek gospodarczych.
Odmienne warunki gospodarowania stanowiy równie olbrzymie wyzwanie
dla rolników. W ich polu dziaania pojawio si bowiem wiele nowych, nieprzewidzianych
przez nich wczeniej wyzwa i towarzysz cych im rodzajów ryzyka. Sporód
nich mona przykadowo wymieni :
x zbyt produktów,
x ceny zbytu produktów.
Pozostae czynniki oraz wynikaj ce z nich ograniczenia i ryzyka s podobne
do wystpuj cych w jednostkach gospodarczych innych bran.
Obecnie osoba zarz dzaj ca towarowym gospodarstwem rolnym nie powinna
podejmowa decyzji wedug wzorca uksztatowanego przez swoich poprzedników. W istotnie
odmienionych realiach niezbdne jest bowiem postpowanie kreatywne.
Konieczno zmiany stylu podejmowania decyzji przez rolników w kierunku uzyskiwania
przewagi nad konkurentami, zostao w znacz cym stopniu spowodowane pojawieniem
nierównowagi (przewaga poday nad popytem) na rynku produktów ywnociowych.
Mona zatem stwierdzi , e posiadanie moliwoci uzyskiwania we waciwym czasie
odpowiednich informacji jest warunkiem koniecznym do podejmowania prawidowych decyzji
w gospodarstwie rolnym.
Jednym z bardzo istotnych obszarów informacji jest sytuacja finansowa i wyniki
ekonomiczne gospodarstwa rolnego. Najbardziej odpowiedni dla wytworzenia tego typu
informacji jest rachunkowo . Przes dza o tym specyfika i szczególny charakter niezbdnych
danych.
III.2. Czym jest rachunkowo?
Celem rachunkowoci jest ukazanie w mierniku pieninym:
x stanu i ruchu zasobów jednostki gospodarczej,
x
róde ich finansowania,
x przebiegu i wyników dziaalnoci gospodarczej.
Rachunkowo wyrosa z potrzeby wspomoenia pamici ludzkiej w kontroli zasobów
i przebiegu dziaalnoci jednostki gospodarczej. W trakcie dugotrwaej ewolucji staa si
systemem odzwierciedlania dziaalnoci jednostki gospodarczej, okrelonym przez normy
prawne, nauk oraz tradycj danego kraju i brany.
Branowa specyfika dziaalnoci rolniczej spowodowaa wyodrbnienie systemu
rachunkowoci rolnej z ogólnego pnia rachunkowoci. Jest on obecnie najwaniejszym systemem
informacyjnym w gospodarstwie rolnym. Zapewnia bowiem dostarczanie informacji o wynikach
jego dziaalnoci, sytuacji finansowej oraz wszelkich dokonanych i przewidywanych zmianach
maj tkowych i finansowych.
Bardzo czsto rachunkowo bywa uto samiana z prowadzeniem
zapisów. Jest to jednak daleko idce uproszczenie.
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Przez pojcie rachunkowoci naley rozumie caociowy i zwarty system ci gego oraz
systematycznego gromadzenia i przetwarzania danych oraz prezentowania informacji
ekonomiczno-finansowych.
Na system rachunkowoci skadaj si nastpuj ce gówne jej czci: ksigowo,
rachunek kosztów i sprawozdawczo finansowa.
Schemat 24. Zakres rachunkowoci

Ksigowo



Rachunekkosztów

Sprawozdawczofinansowa
Ksigowo ma za zadanie tworzenie bazy danych dla systemu rachunkowoci.
Dziaalno t nazywa si czsto prowadzeniem ksi g rachunkowych. Na podstawie
zarejestrowanych danych ilociowych i wartociowych, moliwe jest opisanie w jednostkach
pieninych stanu i obrotu rónego rodzaju materiaów i produktów. To umoliwia
przygotowanie zestawów informacji wyjciowych su cych podejmowaniu decyzji.
Rachunek kosztów obejmuje dziaania su ce odzwierciedleniu procesu
zaopatrzenia, produkcji i zbytu w ustalonym przedziale czasu.
Sprawozdawczo finansowa obejmuje zestaw informacji wytwarzanych przez
system rachunkowoci. Bior c pod uwag zakres i cel rachunkowoci wyrónia si:
rachunkowo finansow i zarz dcz .
Rachunkowo finansowa informuje o stanie finansowo-maj tkowym gospodarstwa
rolnego i osi gnitych wynikach ekonomicznych m.in. wyniku finansowym. Informacje
przekazywane s gównie na zewn trz gospodarstwa (np. dla ochrony interesów inwestorów).
Ten rodzaj rachunkowoci jest regulowany prawnie (przez Ustaw o rachunkowoci,
prawo podatkowe itp.) i podlega kontroli finansowej z zewn trz. Sprawozdania finansowe maj
jednolity format i musz by ujawniane.
Odmian
rachunkowoci finansowej, której punktem wyjcia s
regulacje
prawa podatkowego, a celem jest wyznaczanie zobowi za podatkowych jest
rachunkowo podatkowa.
W obecnym stanie prawnym rolnicy maj obowi zek lub mog rozlicza swoje
zobowi zania fiskalne m.in. z tytuu podatku dochodowego od prowadzenia dziaów
specjalnych produkcji rolniczej na podstawie ewidencji w ksi ce przychodów i rozchodów
lub przej na zasady ogólne rozliczania podatku od towarów i usug (VAT) z obowi zkiem
prowadzenia ewidencji sprzeday i zakupów na potrzeby VAT.
Rachunkowo zarzdcza dostarcza rolnikowi informacji o efektywnoci i skutecznoci
realizacji wyznaczonych planów dziaalnoci, co znakomicie uatwia mu kierowanie
gospodarstwem. W tego rodzaju rachunkowoci wybór mierników zaley od wasnych upodoba
i potrzeb. W odrónieniu od rachunkowoci finansowej, mog by stosowane odmienne zasady
wyceny (np. wg bie cych kosztów odtworzenia - co ma szczególne znaczenie w okresie inflacji),
a take indywidualne, dostosowane do wasnych warunków, stawki amortyzowania skadników
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maj tku trwaego. Ten rodzaj rachunkowoci dostarcza nie tylko danych finansowych, ale take
niefinansowych (ilociowych i wartociowych).
Istot rachunkowoci zarz dczej odzwierciedla schemat 25. Ukazuje on, e rachunkowo
tego rodzaju jest wyra nie zorientowana w przyszo , co jest gówn cech odróniaj c j
od rachunkowoci finansowej.
Schemat 25. System sprawozdawczoci finansowej w rachunkowoci zarz dczej
Linia
czasu

Przeszo

Stan bie cy
31.12.2010 r.

31.12.2009 r.

Bilans
finansowy
wedug stanu z
31.12.2009 r.

Sprawozdania
dynamiczne
Sprawozdanie o
przepywie pienidzy
w 12 miesi cach
2010 r.

Rachunek wyników
dla 12 miesicy
2010 r.

Plan
31.12.2011 r.

Sprawozdania statyczne
Bilans finansowy wedug
stanu
31.12.2010 r.

Sprawozdanie o wasnym
kapitale
z 31.12.2010 r.

Projekt bilansu
finansowego
wedug stanu
31.12.2011 r.
Plan przepywu
pienidzy
w 12 miesi cach
2011 r.
Projekt rachunku
wyników dla
12 miesicy 2011 r.

III.3. Potrzeba prowadzenia rachunkowoci przez rolników
Reguy obowi zuj ce w gospodarce rynkowej, wedug których musz funkcjonowa
rolnicy spowodoway, e zostali oni zmuszeni do zwikszania wydajnoci
i poprawy efektywnoci swojego dziaania. Jest to warunek i sposób zarazem na uzyskiwanie
wyszych dochodów.
W praktyce mona spotka podobne gospodarstwa rolne pooone w tym samym
rejonie, uzyskuj ce znacz co róne dochody. Wobec takiej sytuacji jedno z nich jest w stanie
zapewni zadawalaj cy standard ycia dla rodziny, a inne nie.
Skoro porównywalne co do rozmiarów, pooone w tym samych rejonie gospodarstwa
uzyskay róne wyniki ekonomiczne, musi to oznacza , e podjte zostay w tych
gospodarstwach róne i rónej jakoci decyzje.
Czsto spotykamy odmienne postawy rolników. Jedn - odtwórcz , polegaj c
na stosowaniu wzorców gospodarowania nabytych od swojego ojca i zaufaniu swojej intuicji.
Drug - aktywn , czyni c rolnika w peni otwartym i d  cym do nabywania umiejtnoci
podejmowania
decyzji,
skutkuj cych
popraw
efektywnoci
gospodarowania.
Ten ostatni ledzi na bie co wszelkiego rodzaju informacje o cenach, przeprowadza róne
kalkulacje, czsto odwiedza Rejonowe Biuro Doradztwa Rolniczego. W rezultacie obaj rolnicy,
odmiennie podchodz cy do zarz dzania swoimi gospodarstwami, funkcjonuj cymi
w podobnych warunkach rodowiskowych, uzyskali znacz co róne dochody.
Obecne realia gospodarcze wymuszaj
szczególn
potrzeb dokonania
przewartociowania znaczenia zagadnie, z którymi rolnicy maj do czynienia w trakcie
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dziaalnoci gospodarczej. U wikszoci z nich dotychczasowy wysiek nakierowany na sprawy
bezporednio dotycz ce produkcji, powinien zosta w sposób znacz cy przeoony na szerzej
pojmowane zarz dzanie gospodarstwem rolnym. Polega ono na podejmowaniu takich decyzji,
aby odpowiednio uyte zasoby gospodarstwa dostarczay moliwie jak najwiksz nadwyk
ekonomiczn . Decyzje podejmowane w ramach zarz dzania gospodarstwem odnosz si
zarówno do organizacji jak i dziaalnoci gospodarstwa rolnego. Jakkolwiek s one trudne do
precyzyjnego sklasyfikowania i rozrónienia zarazem, to mona przyj , e decyzje
organizacyjne zazwyczaj maj zwi zek z planowaniem, a operacyjne zapewniaj praktyczn
realizacj opracowanych planów.
Moliwy jest jeszcze inny podzia decyzji w ramach zarz dzania gospodarstwem,
dotycz cych nastpuj cych rozstrzygni :
x jakie produkty wytwarza ,
x jak duo produktów wytwarza ,
x jakie rodki produkcji i jak ich ilo zastosowa w produkcji,
x w jaki sposób (wedug jakiej technologii produkcji je zastosowa ),
x kiedy i gdzie dokonywa sprzeday i zakupów,
x w jaki sposób bdzie finansowana dziaalno gospodarstwa.
Na podstawie dowiadcze uzyskanych z dziaalnoci gospodarstw rolnych
w pastwach zachodnioeuropejskich, a wic tych, które funkcjonuj nieprzerwanie wedug
zasad rynkowych, zostay okrelone cztery podstawowe warunki, które musz zosta spenione
dla skutecznego zarz dzania gospodarstwem rolnym:
x rozumienie zasad i ogranicze funkcjonowania gospodarstwa rolnego,
x znajomo istniej cego stanu gospodarstwa uzyskanego na podstawie analizy
danych uzyskanych z rachunkowoci,
x umiejtno
sporz dzania dugo- i krótkoterminowych planów opartych
na znajomoci technicznych i finansowych moliwoci gospodarstwa rolnego,
x prowadzenie rachunkowoci zapewniaj cej waciw
kontrol realizacji
opracowanych planów.
Wymienione wyej warunki, których dotrzymanie zapewnia skuteczne zarz dzanie
gospodarstwem rolnym, wskazuj na potrzeb dysponowania du iloci informacji na temat
bie cej dziaalnoci gospodarstw, a take planu dziaania w bliszej i dalszej przyszoci.
Istotn i zarazem unikaln rol w dostarczaniu informacji dla rolnika peni rachunkowo . Dane
pozyskiwane w ramach rachunkowoci informuj o posiadanych zasobach skadników
maj tkowych, ci  cych na gospodarstwie zobowi zaniach, a take uzyskiwanych w trakcie
roku wynikach produkcyjno-ekonomicznych.
O korzystnym wpywie prowadzenia rachunkowoci na uzyskiwane wyniki gospodarstw
rolnych wiadcz zmiany w gospodarstwach wspópracuj cych z Instytutem Ekonomiki Rolnictwa
i Gospodarki ywnociowej - Pastwowym Instytucie Badawczym (IERiG-PIB).
Pozytywny wpyw prowadzenia rachunkowoci na jako podejmowanych przez
rolników decyzji, by powodem ustanowienia obowi zku prowadzenia rachunkowoci wobec
rolników, którzy wzili kredyt z linii „mody rolnik”. Uznano bowiem, e poprzez prowadzenie
rachunkowoci i analiz danych zawartych w wytwarzanych raportach nast pi istotny postp
wiedzy ekonomicznej rolników równolegy z postpem umiejtnoci technicznych wynikaj cych
z wyposaenia gospodarstw w nowoczesne maszyny.
Prowadzenie ewidencji ksigowej, stanowi cej fundament systemu rachunkowoci, moe
mie mniej lub bardziej rozbudowan posta . Z kolei forma ewidencji, zakres i stopie
szczegóowoci zapisów uzalenione s od potrzeb i moliwoci rolnika. Najpowszechniej

52

spotykane zapotrzebowanie rolników dotyczy wartoci wpat i wypat pieninych b d
wartoci przychodów (sprzeday) i rozchodów (zakupów).
III.4. Korzyci odnoszone przez rolników z prowadzenia rachunkowoci
w gospodarstwie rolnym
Prowadzenie rachunkowoci w gospodarstwie rolnym dostarcza rolnikowi korzyci
w sposób bezporedni i poredni.
III.4.1. Korzyci odnoszone w sposób bezporedni
W wietle dotychczasowych dowiadcze prowadzenie rachunkowoci dostarcza
rolnikowi szeregu korzyci bezporednich, do których nale :
x Podwyszenie wiedzy z zakresu ekonomiki i zarz dzania.
Dowiadczenia
rolników
prowadz cych
rachunkowo
m.in. we wspópracy
z pracownikami IERiG-PIB wskazuj , e gospodarowanie “z oówkiem w rku” istotnie
poprawia jako podejmowanych decyzji w gospodarstwie, a w rezultacie uzyskiwane wyniki,
zarówno w wymiarze technologicznym jak i ekonomicznym,
x Czsty kontakt z doradc , daj cy moliwo pozyskiwania szczegóowych porad,
informacji na tematy zwi zane z funkcjonowaniem gospodarstwa rolnego i inne pokrewne.
x Uporz dkowanie dokumentów gromadzonych dotychczas w rónych miejscach
w domu rolnika.
Po rozpoczciu prowadzenia rachunkowoci pojawia si „biuro” w wydzielonym miejscu
w gospodarstwie. Na pocz tku funkcj t peni np.: kartonowe pudeko na dokumenty czy szuflada
w szafie.
x Dane zapisywane w trakcie prowadzenia rachunkowoci dostarczaj rolnikowi
informacji, su cych:
o bie cej ocenie wyników,
o kontroli dokonanych rozlicze z odbiorcami produktów i dostawcami materiaów,
o porówna uzyskanych wyników z planowanymi.
Szczególne znaczenie informacji o ksztatowaniu si wyników
w stosunku do planowanych ujawnia si w przypadku gospodarstw
zadu onych.
W przypadku utraty przez rolnika moliwoci spaty kredytu - nawet
nieoprocentowanego, moe nast pi upado gospodarstwa.
Taka sytuacja nadaje olbrzymiego znaczenia bie cej analizie odchyle pomidzy
danymi zawartymi w sprawozdaniach o przepywie pienidzy a opracowanym planem.
Przeprowadzanie analizy odchyle uzyskiwanych wyników od planowanych i podejmowanie
na ich podstawie waciwych rodków zaradczych zapobiega powstawaniu zjawiska
„kuli niegowej” w gospodarstwie.
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Przykady wykorzystania danych rachunkowoci:
 Analiza przepywu pienidzy
Systematyczne ewidencjonowanie wpat i wypat pieninych w 12 kolejnych miesi cach
roku kalendarzowego w odpowiednio skonstruowanych tabelach dostarcza danych
umoliwiaj cych wykonanie sprawozdania obrazuj cego wielko i struktur rodzajow
strumieni pienidzy wpywaj cych i wypywaj cych z gospodarstwa rolnego.
Sprawozdanie to uzyskuje wiksz warto poznawcz , gdy obrazuje ile pienidzy
dostarczya oraz ile wykorzystaa kada z trzech wydzielonych dziaalnoci, a mianowicie:
x dziaalno operacyjna,
x dziaalno inwestycyjna,
x dziaalno finansowa.
Takie zestawienie danych umoliwia obliczenie sald (rónicy midzy kwot wpat i wypat)
z poszczególnych rodzajów dziaalnoci. Szczególnie wana w tym przypadku jest informacja,
ukazuj ca realizacj finansowego celu funkcjonowania gospodarstwa rolnego, to jest dochodu
pieninego (nadwyki kwoty wpat i wypat z dziaalnoci operacyjnej gospodarstwa rolnego).
Z punktu widzenia bie cego zarz dzania gospodarstwem rolnym, niezwykle wana jest
znajomo zdolnoci patniczej w ujciu dynamicznym (w rónych okresach roku). W wielu
gospodarstwach, kwoty bie cego dopywu pienidzy (wpat) nie pokrywaj si z kwotami
wypat, co powodowane jest m.in. sezonowoci produkcji i wynikaj cej z tego sprzeday.
W przypadku braku dopywu rodków pieninych z innych róde, moe to prowadzi
do braku moliwoci realizacji wyznaczonego przez rolnika programu produkcji.
Utrzymywanie zdolnoci patniczej przez gospodarstwo jest szczególnie wane
gdy spoczywa na nim obowi zek obsugi zaduenia (spaty rat kredytu i odsetek).
Sprawozdanie o przepywie pienidzy moe posiada mniej lub bardziej
rozbudowan struktur:
x syntetyczna posta sprawozdania obrazuje tylko kwoty wpat, wypat oraz salda
czterech wyodrbnionych dziaalnoci.
x analityczna posta sprawozdania obrazuje kluczowe pozycje (tytuy) wpat i wypat
rodków pieninych w czterech wyodrbnionych dziaalnociach. W tym celu
zachodzi potrzeba pogrupowania wpat i wypat na interesuj ce rolnika tytuy
np. w ramach dziaalnoci operacyjnej:
o wpaty: zboa, mleko, pozostae,
o wypaty: nawozy, paliwa, pasze, pozostae.
Uyteczno sprawozdania o przepywie pienidzy bdzie istotnie powikszona,
gdy bdzie istnie moliwo porównania zawartych w nim danych z opracowan wczeniej
prognoz przepywu pienidzy (zob. schemat 25). Na tej podstawie bdzie moliwe stwierdzenie,
na ile realizacja jest zbiena z prognoz . W przypadku stwierdzenia zagroe, wczeniejsze
ich rozpoznanie zazwyczaj uatwia podjcie odpowiednich dziaa dla ich likwidacji,
b d zagodzenia skutków. Wczeniejsze zidentyfikowanie problemów finansowych, podobnie
jak w przypadku choroby, pozwala na uniknicie ich potgowania dokonuj cego si wedug
zjawiska „kuli niegowej”, której rozmiary powikszaj si w miar toczenia.
 Analiza wyników gospodarstwa rolnego
Na podstawie danych rachunkowoci dotycz cych roku obrachunkowego moliwe jest
opracowanie sprawozdania o wynikach dziaalnoci operacyjnej gospodarstwa rolnego,
nazywanego rachunkiem wyników. Sprawozdanie to dostarcza informacji o wartoci i strukturze
przychodów i kosztów oraz wartoci zrealizowanych nadwyek ekonomicznych.
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Generaln zasad konstrukcji rachunku wyników jest jego przejrzysto i czytelno .
Oznacza to, e rachunek powinien zawiera ograniczon liczb pozycji.
Przychody informuj o wartoci uzyskanych korzyci z dziaalnoci operacyjnej. Liczba
kategorii przychodów w typowym rachunku wyników powinna zawiera do 5 indywidualnych
pozycji szczegóowych i jednej zbiorczej, obejmuj cej pozostae przychody operacyjne
gospodarstwa. Dziki takiemu podejciu, uzyskamy obraz przychodów z wyrónieniem pozycji,
które miay kluczowy udzia w uzyskanych korzyciach.
Koszty uwzgldniane w rachunku wyników odzwierciedlaj wartoci poniesione
na dziaalno operacyjn . Typowy rachunek wyników gospodarstwa rolnego powinien zawiera
do 15 pozycji kosztów. Np. gdy w gospodarstwie byy stosowane róne rodzaje pasz treciwych,
to ich wyszczególnienie spowoduje, e  czny koszt tego typu paszy stanie si nieczytelny.
Dla uatwienia analizy konieczne jest kierowanie uwagi na koszty kluczowe.
S to koszty obejmuj ce 3 – 4 gówne kategorie kosztów dziaalnoci operacyjnej gospodarstwa
rolniczego, stanowi ce  cznie powyej poowy (>50%) wszystkich kosztów poniesionych
na dziaalno operacyjn gospodarstwa. W niektórych gospodarstwach rolnych moe wyst pi
tylko jeden skadnik tego rodzaju kosztu, bo moe stanowi wicej w strukturze, ni pozostae
koszty razem wzite. Koszty kluczowe zazwyczaj decyduj o finansowej efektywnoci
gospodarowania. Zatem nie najwaniejsza jest liczba pozycji kosztów kluczowych, lecz uzyskanie
odpowiedzi, które kategorie kosztów maj gówny wpyw na wyniki gospodarstwa.
W celu poznania i zrozumienia tendencji ksztatowania si przychodów i kosztów warto
siga do rachunku wyników z lat poprzednich. Informacje takie pomagaj w doskonaleniu
planowania w gospodarstwie rolnym.
 Analiza wyników gospodarstwa rolnego na tle grupy gospodarstw podobnych
Na podstawie danych z gospodarstw prowadz cych rachunkowo w danym okresie
obrachunkowym, moliwe jest wykonywanie porównawczego raportu rocznego. Ten rodzaj
raportu zawiera podstawowe dane wynikowe gospodarstwa, prezentowane w zestawieniu
z danymi uzyskanymi przez gospodarstwa podobne wedug ustalonych cech.
Innymi korzyciami bezporednio wynoszonymi z prowadzenia
rachunkowoci przez rolników s:
x Moliwo legitymizacji umiejtnoci profesjonalnego gospodarowania za pomoc
wytwarzanych sprawozda o osi ganych wynikach. Bdzie to:
o uatwia ustalanie zdolnoci kredytowej,
o uwiarygodnia rolników ubiegaj cych si o kredyty bankowe.
Naley spodziewa si, e w obecnych warunkach gospodarstwa rolne w znacznie
wikszym stopniu ni wczeniej bd korzysta z zewntrznych róde finansowania, gównie
w postaci kredytów krótko i dugoterminowych. A ten sposób pozyskiwania kapitau bdzie
szczególnie przydatny do rozwoju i modernizacji gospodarstw rolnych.
x Nabranie nawyku systematycznego prowadzenia i dokumentowania zapisów
Moe to by bardzo przydatne, a nawet konieczne dla:
o prowadzenia ksi ki przychodów i rozchodów,
o okrelania dochodu podlegaj cego opodatkowaniu,
o rozliczania podatku od towarów i usug (VAT).
x Uzyskanie podstawy empirycznej do wykonywania kalkulacji dotycz cych m.in.:
o substytucji nakadów,
o zwikszenia poziomu nakadów,
o substytucji produkcji,
o zmiany technologii produkcji,
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x

o gospodarowania zapasami.
Uzyskanie podstawy empirycznej do podjcia dziaalnoci grupowej:
o dane o realizowanych cenach i kwotach paconych za materiay do produkcji,
o dane o marach hurtowych i detalicznych i ich udziale w cenach paconych
za materiay do produkcji,
o dane o cenach i kwotach uzyskiwanych ze sprzeday wasnych produktów.

III.4.2. Korzyci odnoszone w sposób poredni
Z prowadzenia rachunkowoci rolnicy odnosz take korzyci w sposób poredni.
Dane rachunkowe zbierane z gospodarstw rolnych w sposób jednolity, su do tworzenia
baz danych. Stanowi one podstaw tworzenia zestawie wyników rónych grup
gospodarstw rolnych. Tak uporz dkowane dane wykorzystywane s do sporz dzania analiz
bie cej sytuacji rónych gospodarstw, a take do oceny skutków wprowadzenia zmian
w polityce rolnej.
Rachunek wyników dziaalnoci grupy gospodarstw rolnych pozwala take na ustalenie
wpywu polityki rolnej, a take porównanie gospodarstw rolnych o rónej strukturze wasnoci
czynników wytwórczych. Ten schemat rachunku wyników jest zastosowany w Wynikach
Standardowych FADN.
Zatem porednimi korzyciami rolników z prowadzenia rachunkowoci mog by lepsze
warunki makroekonomiczne gospodarowania, tworzone przez decydentów w ramach
programów narodowych, czy te w ramach Wspólnej Polityki Rolnej.
Wiadomym powszechnie jest, e rodzaj i jako podejmowanych decyzji przez orodki
decyzyjne wadzy zaley nie tylko od jej woli politycznej, ale take od posiadania rzetelnej,
aktualnej wiedzy o podmiocie w odniesieniu do którego decyzje s podejmowane. Jednoczenie
orodki decyzyjne jako dysponenci rodków publicznych (gównie budetowych) kierowanych
do gospodarstw rolnych w postaci subwencji i dotacji celowych, powinni mie obiektywn
podstaw dla dokonywania oceny efektów, a take skutecznoci podjtych dziaa
wspomagaj cych.
Dostarczenie parametrów su cych szacowaniu standardowych wielkoci dochodów
uzyskiwanych przez gospodarstwa nieprowadz ce jakiegokolwiek rodzaju rachunkowoci.
Tego typu moliwoci s bardzo przydatne dla okrelania grupy gospodarstw rolnych
upowanionej do korzystania ze wsparcia w ramach rónych programów Wspólnej Polityki
Rolnej (np. do programu zwikszania towarowoci gospodarstw).
Na podstawie danych rachunkowych uzyskanych z gospodarstw prowadz cych
rachunkowo we wspópracy z IERiG-PIB, ustalono odpowiednie parametry pozwalaj ce
na okrelenie standardowego dochodu z gospodarstw rolnych na podstawie danych ilociowych
okrelonego gospodarstwa dotycz cych powierzchni zasiewów i pogowia zwierz t. Na ich
podstawie moliwe jest take ustalanie standardowych dochodów z gospodarstwa rolnego
przypadaj cych na osob penozatrudnion .
Obowi zuj ce zasady uzyskania dotacji przez rolników uwidaczniaj olbrzymie
znaczenie dobrych i adekwatnych do stanu rzeczywistego danych. Wymagaj one take
aktywnego uczestniczenia rolników w dostarczaniu rónego rodzaju, bardzo precyzyjnych
i wiarygodnych danych. Udzia rolników jest konieczny dla uzyskania dopat z okrelonych
tytuów, gdy taka pomoc jest udzielana wy cznie na postawie wniosków skadanych przez
rolników.
Sprawa jest warta wysiku, gdy po zmianie zasad Wspólnej Polityki Rolnej, funkcj
regulacji dochodów rolników, wczeniej w podstawowym stopniu sprawowan przez rynek,
przej  system dopat bezporednich.
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Takie dziaanie, po uprzednim uporaniu si z problemem odpowiedniej poday
produktów rolnych, spowodowao zwikszenie dostpnoci produktów ywnociowych
dla biednych grup spoecznych dziki obnianiu ich cen rynkowych. Z kolei funkcje regulacji
dochodów rolników przejy rónego rodzaju dopaty w ramach WPR, a w niektórych
przypadkach, w ramach uzgodnionych programów narodowych. Takim wsparciem w Polsce
s dopaty do paliw rolniczych.
Schemat 26. Zrónicowanie relacji subsydiów (SE605 - Dopaty do dziaalnoci operacyjnej)
do dochodów gospodarstw rolnych (SE420 - Dochód z rodzinnego gospodarstwa rolnego)
w pastw czonkowskich UE (bez Woch) w 2008 r. (relacja w % kwoty dochodu).

ródo: Obliczenia wasne na podstawie danych FADN.

Dane o udziale subsydiów w dochodach rolników z 26 pastw czonkowskich
(z wyj tkiem Woch) w 2008 r., jak i w poprzednich, jednoznacznie dowodz olbrzymiej roli
otrzymywanej bezporedniej pomocy finansowej w ksztatowaniu sytuacji dochodowej rolników.
Relacja dopat do dochodu wynosz ca 100% oznacza, e kwoty realizowanych
dochodów w tych pastwach odpowiadaj wartoci otrzymywanych dopat przez
rolników. W czci pastw czonkowskich sytuacja ekonomiczna gospodarstw jest bardziej
dramatyczna. W przypadku gdy relacja dopat do dochodu przewysza 100% oznacza to, e
trzymane dopaty posuyy take do kompensowania zrealizowanej straty w rachunku
prowadzonym wedug cen rynkowych produktów gospodarstwa rolnego oraz cen materiaów
i usug do produkcji.
Wykres 26 wskazuje, e w 2008 r. rolnicy z 9 pastw uzyskali dochody tylko dlatego,
e ich przychody zostay zasilone dopatami. Otrzymane dopaty posuyy czciowo
wyrównaniu rónicy przychodów do poziomu kosztów (pokryciu strat). Jednake rolnicy duscy
i sowaccy zrealizowali straty pomimo otrzymanych w 2008 r. dopat. W rednich
gospodarstwach rolnych z tych pastw bya bowiem wiksza warto zrealizowanej straty
na sprzeday od kwoty pozyskanych dopat.
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IV.

WYKAZ PODSTAWOWYCH POJ  STOSOWANYCH W POLSKIM FADN

IV.1. Pojcia ogólne
1. System Zbierania i Wykorzystywania Danych Rachunkowych
z Gospodarstw Rolnych (Polski FADN) jest zharmonizowanym systemem
bada reprezentacyjnych sytuacji ekonomiczno - finansowej gospodarstw rolnych,
wykorzystuj cy rachunkowo roln do pozyskiwania danych ródowych.
Informacje dostarczane przez system s przydatne rolnikowi kieruj cemu
gospodarstwem, jego partnerom rynkowym (szczególnie z rynku kapitaowego) oraz
orodkom decyzyjnym, okrelaj cym makroekonomiczne warunki funkcjonowania
gospodarstw rolnych. Podstaw prawn systemu jest ustawa o zbieraniu
i wykorzystywaniu danych rachunkowych z gospodarstw rolnych z dnia 29 listopada
2000 r.
2. Rachunkowo finansowa polega na rejestracji transakcji finansowych
w jednostkach monetarnych, zgodnie ze standardami rachunkowoci i przepisami
prawa.
3. Rachunkowo zarzdcza jest to system dostarczania informacji
dla kierownictwa, wykorzystywanych w planowaniu i kontroli dziaalnoci
przedsibiorstwa oraz w podejmowaniu decyzji umoliwiaj cych bardziej efektywne
jego funkcjonowanie.
4. Okres obrachunkowy okres opisany przez rachunkowo
jednostki
gospodarczej.
5. Rachunek dokument ukazuj cy kwoty pienidzy jakie zostay wypacone lub kwoty
pienidzy jakie zostay uzyskane.
6. Faktura dokument wzywaj cy do zapaty za dostarczone produkty lub usugi.
7. Obrót warto sprzeday produktów i usug przez jednostk gospodarcz .
8. Gospodarstwo rolne jednostka gospodarcza, której celem jest wytwarzanie
nadwyki ekonomicznej w procesie wytwarzania produktów rolnych.
9. Rodzaje dziaalnoci gospodarstwa rolnego
x Dziaalno operacyjna gospodarstwa rolnego obejmuje transakcje
gospodarstwa rolnego wynikaj ce z jego bie cego funkcjonowania,
a wic te, które przynosz przychody ze sprzeday produkcji rolinnej,
zwierzcej i dziaalnoci ubocznej (np. usug wiadczonych sprztem
gospodarstwa) jak i te, które tworz koszty wynikaj ce z bie cego
funkcjonowania gospodarstwa rolniczego, b d tylko jego istnienia.
x Dziaalno inwestycyjna gospodarstwa rolnego obejmuje nabywanie
i zbywanie skadników maj tku trwaego gospodarstwa rolnego.
x Dziaalno finansowa gospodarstwa rolnego obejmuje wszelkie
kredyty i poyczki pobierane na cele gospodarstwa rolnego i spacane
(bez kosztów obsugi - prowizji bankowych, odsetek). Praktycznie dziaalno ta
zwi zana jest z operacjami, które prowadz do zmian wielkoci i struktury
kapitaów zaangaowanych w gospodarstwie.
x Dziaalno prywatna rodziny rolniczej obejmuje dziaalnoci, które
nie maj bezporedniego zwi zku z gospodarstwem rolnym. Wpaty i wypaty
w ramach tej dziaalnoci dotyczy mog zarobkowania poza gospodarstwem,
wiadcze emerytalno-rentowych, prowadzenia wyodrbnionej dziaalnoci
nierolniczej, utrzymania rodziny, utrzymania domu i innego maj tku osobistego,
lokat i inwestycji osobistych, darowizn oraz wydatków okolicznociowych.
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10. Akcja - papier wartociowy, dokument wystawiany posiadaczowi zawiadczaj cy
o jego udziale w kapitale wacicielskim spóki akcyjnej; uprawnia midzy innymi
do otrzymywania dywidendy i uczestnictwa w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.
11. Wspólnotowa Typologia Gospodarstw Rolnych jest realizowana wedug
parametrów ekonomicznych i zasadza si na koncepcji standardowej produkcji,
która jest redni z 5 lat wartoci produkcji okrelonej dziaalnoci produkcyjnej
(rolinnej lub zwierzcej). Do koca 2009 roku we Wspólnotowej Typologii
Gospodarstw Rolnych mia zastosowanie parametr standardowej nadwyki
bezporedniej.
12. Nadwy ka bezporednia jest nadwyk wartoci produkcji danej dziaalnoci
rolnej nad wartoci kosztów bezporednich w przecitnych dla danego regionu
warunkach produkcji.
13. Standardowa nadwy ka bezporednia, oznaczana skrótem SGM (skrót
nazwy z jzyka angielskiego - Standard Gross Margin) dotycz ca danej uprawy
lub zwierzcia to: standardowa (rednia z 3 lat w okrelonym regionie) warto
produkcji uzyskiwanej z jednego hektara lub od jednego zwierzcia pomniejszona
o standardowe (rednie z 3 lat w okrelonym regionie) koszty bezporednie,
niezbdne do wytworzenia tej produkcji. W przypadku dziaalnoci, których cykl
produkcji jest krótszy lub duszy ni 12 - miesiczny, standardow nadwyk
bezporedni tej dziaalnoci przelicza si odpowiednio na 1 rok, uwzgldniaj c
liczb cykli produkcji w roku.
14. Standardowa produkcja oznaczana skrótem SO (od skrótu nazwy w jz.
angielskim – Standard Output) rednia z 5 lat warto produkcji okrelonej dziaalnoci
produkcyjnej (rolinnej lub zwierzcej) ustalana z 1 hektara lub od 1 zwierzcia,
w przecitnych dla danego regionu warunkach produkcyjnych.
15. Dziaalno gospodarcza inna ni rolnicza bezporednio zwizana
z gospodarstwem rolnym oznaczana skrótem OGA (od skrótu nazwy w jzyku
angielskim – Other Gainful Activities) obejmuje dziaalnoci nierolnicze prowadzone
w gospodarstwie rolnym bezporednio z nim zwi zane i maj ce ekonomiczny wpyw
na to gospodarstwo. Dziaalno bezporednio zwi zana z gospodarstwem rolnym
to dziaalno , w ramach której wykorzystywane s albo zasoby gospodarstwa
rolnego (ziemia, budynki, maszyny itp.) albo produkty tego gospodarstwa.
16. Wielko ekonomiczna gospodarstwa rolnego wyra ona wg SGM
jest sum wartoci standardowych nadwyek bezporednich (SGM) wszystkich
dziaalnoci wystpuj cych w gospodarstwie rolnym, wyraan w europejskich
jednostkach wielkoci (ESU - European Size Unit). Obecnie warto europejskiej
jednostki wielkoci (1 ESU) stanowi równowarto 1200 euro. Dla obliczenia wielkoci
ekonomicznej gospodarstwa rolnego, na podstawie wartoci tworzonej standardowej
nadwyki bezporedniej „2004” wyraonej w z, naley stosowa wy cznie redni
kurs z lat 2003-2005, wynosz cy 4,3177 z.
17. Wielko ekonomiczna gospodarstwa rolnego wyra ona wg SO
jest sum wartoci standardowych produkcji (SO) wszystkich dziaalnoci
wystpuj cych w gospodarstwie rolnym, wyraan w walucie europejskiej (euro).
Dla obliczenia wielkoci ekonomicznej gospodarstwa rolnego na podstawie wartoci
tworzonej standardowej produkcji „2004” wyraonej w z, naley stosowa
wy cznie redni kurs z lat 2003-2005 wynosz cy 4,3177 z.
18. Akcyza - podatek poredni obci aj cy obrót towarami konsumpcyjnymi;
podmiotem opodatkowania s producenci i importerzy wyrobów akcyzowych.
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19. Barter - umowa polegaj ca na wymianie jednego towaru na drugi; kada ze stron
transakcji barterowej jest jednoczenie nabywc i sprzedawc , a ekwiwalentem
jest towar. Wymiana barterowa jest skomplikowana, kosztowna i czasochonna,
wymaga bowiem zetknicia si dwóch kontrahentów, dysponuj cych wzajemnie
potrzebnymi sobie rodzajami towarów w odpowiednich ilociach.
20. Bon skarbowy - rodzaj krótkookresowego (zazwyczaj 3-12 miesicy) papieru
wartociowego emitowanego przez rz d, stanowi cy potwierdzenie zobowi zania
pastwa z tytuu zaci gnitego kredytu; z reguy s lokowane w bankach
centralnych i wykorzystywane do prowadzenia operacji otwartego rynku.
21. Cesja - przelew wierzytelnoci; dochodzi do skutku w wyniku umowy pomidzy
wierzycielem (cedentem) a osob trzeci (cesjonariuszem); z reguy moe
by wykonywana bez zgody dunika; wraz z wierzytelnoci przechodz na nabywc
wszelkie zwi zane z ni prawa, w szczególnoci roszczenie o zalege odsetki; cesja
powinna by dokonana na pimie, jednak wymogu tego nie stosuje si do cesji
wierzytelnoci z dokumentu „na okaziciela”. Przedmiotem cesji moe by kada
wierzytelno , o ile nie sprzeciwia si waciwoci zobowi zania b d przepisom
ustawy.
22. Dywidenda - cz zysku netto spóki przypadaj ca na wypaty na jedn akcj,
okrelana uchwa walnego zgromadzenia akcjonariuszy.
23. FIFO - (First In First Out) metoda ksigowania zapasów: „pierwsze weszo-pierwsze
wyszo”.
24. Leasing - umowa nienazwana (nieuregulowana przepisami kodeksu cywilnego),
jej tre ksztatuje praktyka gospodarcza; przez zawarcie umowy leasingu jedna
ze stron (leasingodawca) zobowi zuje si, w zakresie dziaalnoci swojego
przedsibiorstwa, odda drugiej stronie (leasingobiorcy) rzecz do uywania,
za leasingobiorca zobowi zuje si paci jej z tego tytuu umówiony czynsz.
Leasing operacyjny polega na czasowym przekazaniu w uytkowanie dobra
inwestycyjnego. Okres trwania umowy jest krótszy ni okres amortyzacji
leasingowanego przedmiotu. Z uwagi na niepen spat pocz tkowej wartoci
przedmiotu,
po zakoczeniu
umowy
leasingu,
Korzystaj cy
wykupuje
go od leasingodawcy. Wykup nastpuje za tzw. warto kocow okrelon ju
w momencie zawierania umowy. Wyodrbnienie przedmiotu leasingu z maj tku
Korzystaj cego powoduje, e umowa leasingu operacyjnego nie znajduje
odzwierciedlenia w bilansie firmy. Oznacza to poprawienie wska nika pynnoci
finansowej oraz innych wska ników ekonomicznych.
Leasing kapitaowy (finansowy) polega na wziciu przez Korzystaj cego
rzeczy w uytkowanie w zamian za okresowe opaty na rzecz leasingodawcy. Okres
trwania umowy jest zbliony do normalnego okresu zuywania si leasingowanej
rzeczy. Dziki zaliczeniu przedmiotu leasingu do maj tku Korzystaj cego, dokonuje
on odpisów amortyzacyjnych. W bilansie korzystaj cego przedmiot leasingu
finansowego wystpuje po stronie aktywów, a zobowi zania wynikaj ce z umowy
leasingu – po stronie pasywów. Firma korzystaj ca z tego sposobu finansowania,
zwiksza warto swojego maj tku, nie ponosi dodatkowych kosztów wynikaj cych
z zakoczenia umowy, a dokonana amortyzacja przynosi jej korzyci podatkowe.
Leasing zwrotny polega na sprzeday przez Korzystaj cego firmie leasingowej
dotychczas posiadanego rodka trwaego. Po dokonaniu transakcji Korzystaj cy
nadal uytkuje rodek trway sprzedany wczeniej leasingodawcy, pac c raty
wchodz ce w skad jego kosztów operacyjnych. Gówn zalet tego typu
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finansowania jest poprawienie pynnoci finansowej przedsibiorstwa poprzez
odzyskanie kapitau, zamroonego w zakupionych wczeniej rodkach trwaych.
25. Obligacja - papier wartociowy, najczciej na okaziciela, emitowany w serii,
w którym emitent stwierdza, e jest dunikiem waciciela obligacji (obligatariusza)
oraz zobowi zuje si wobec niego do spenienia okrelonego wiadczenia
o charakterze pieninym lub niepieninym; emitent odpowiada caym swoim
maj tkiem za zobowi zania wynikaj ce z obligacji.
26. Osoba fizyczna - jest prawnym okreleniem czowieka, okrelonym w prawie
cywilnym. Posiada ona zdolno prawn , czyli moliwo wystpowania jako
podmiot praw i obowi zków oraz zdolno do czynnoci prawnych, czyli moliwo
zaci gania zobowi zania i dysponowania posiadanymi prawami.
27. Osoba prawna to okrelenie podmiotów prawa cywilnego, róne od osoby
fizycznej. Cech osoby prawnej jest wyodrbnienie osobowe, materialne,
organizacyjne i realizacja okrelonych celów poprzez jednostk organizacyjn ,
której prawo przyznaje abstrakcyjnie osobowo prawn . Posiadania osobowoci
prawnej stwarza moliwo posiadania zdolnoci prawnej i zdolnoci do czynnoci
prawnych.
28. Rejestr handlowy - urzdowy, jawny spis przedsibiorstw posiadaj cych
osobowo prawn . Prowadzony jest przez s d i zawiera podstawowe dane
o przedsibiorstwie, osobach nim zarz dzaj cych oraz o przedmiocie jego
dziaalnoci gospodarczej. Suy do dokonywania wpisów przewidzianych prawem.
29. Spóka publiczna - spóka, której akcje co najmniej jednej emisji s dopuszczone
do publicznego obrotu.
30. VAT - (Value Added Tax) podatek od towarów i usug; skonstruowany na zasadach
podatku od wartoci dodanej; stanowi odmian podatku wielofazowego
przychodowego, opartego na wy czeniu z podstawy wymiaru obrotów
opodatkowanych we wczeniejszych fazach produkcji i wymiany.
31. Weksel - papier wartociowy, sformalizowany dokument, który powinien zosta
sporz dzony wedug zasad okrelonych w ustawie Prawo wekslowe; wystpuje
w obrocie w dwóch postaciach: jako weksel wasny i trasowany; gównym
zobowi zanym z weksla wasnego jest jego wystawca; wystawca weksla
trasowanego poleca w nim zapat sumy wekslowej innej osobie, zwanej trasatem,
która staje si dunikiem wekslowym po zoeniu podpisu na wekslu jako
tzw. akceptant; przeniesienie weksla nastpuje przez indos.
IV.2. Ogólne pojcia rachunkowoci
Poniej zamieszczone pojcia stosowane s w zapisach rachunkowoci. Mog
one by poprzedzane sowami „operacyjna”, „inwestycyjna”, „finansowa”, „osobista”
w zalenoci od tego, do którego rodzaju dziaalnoci si odnosz .
1. Wpaty - pieni dze uzyskane w okresie obrachunkowym ze sprzeday produktów,
usug oraz z tytuu otrzymanych dopat i subwencji.
2. Wpywy - (sprzeda) warto rzeczy i usug przekazanych za gotówk
lub na kredyt, bez kwoty podatku nalenego od towarów i usug (VAT).
3. Wypaty - suma pienidzy wydatkowana w okresie obrachunkowym.
4. Wydatki (zakup) - to warto rodków i usug pozyskanych za gotówk b d
kredyt. Jeli to moliwe, kwota ta powinna by pomniejszona o podatek naliczony
od wartoci dodanej (VAT).
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IV.3. Pojcia produkcyjne
Odnosz si do wartoci produkcji dziaalnoci, dziau czy caego gospodarstwa
rolnego. Obejmuj one zarówno produkty zuyte w gospodarstwie, sprzedane, a w okrelonych
sytuacjach take inne przychody np. ogólnogospodarcze subsydia czy granty.
1. Przychody - to suma wpywów w okresie obrachunkowym skorygowana
o zapasy z pocz tku (-) i z koca (+) tego okresu. Przychody gospodarstwa rolnego
to warto produkcji towarowej i nietowarowej wytworzonej w zdefiniowanym
czasie (okresie obrachunkowym),  cznie z innymi przychodami pieninymi
maj cymi zwi zek z jego dziaalnoci operacyjn w tym czasie.
2. Produkcja z dziaalnoci towarowych produktów rolinnych
i zwierzcych warto przychodów powikszonych o warto rynkow produktów
zuytych na cele produkcyjne poszczególnych dziaalnoci, a take nieodpatnie
przekazanych poza gospodarstwo rolne.
3. Produkcja z dziaalnoci zwierzcej jest przychodem, powikszonym
o warto rynkow zwierz t przekazanych do innej dziaalnoci, przekazanych
nieodpatnie poza gospodarstwo rolne i pomniejszonym o: wydatki na zakup
zwierz t oraz o warto rynkow zwierz t otrzymanych nieodpatnie spoza
gospodarstwa, a take z innej dziaalnoci. Warto produkcji moe by obliczana
z w czeniem lub z wy czeniem przeszacowania wartoci stanu stada zwierz t
z tytuu inflacyjnej zmiany cen (podawanej  cznie w wartoci przeszacowania
zwierz t stada podstawowego).
4. Produkcja z nietowarowych produktów rolinnych i zwierzcych równa
jest przychodom, skorygowan o ewentualne wpywy i warto nieodpatnych
przekaza poza gospodarstwo rolne.
5. Produkcja gospodarstwa rolnego jest sum wartoci produkcji wszystkich
dziaalnoci gospodarstwa rolnego, skorygowan o zmian stanu produkcji rolinnej
w toku w cyklu dugim i powikszon o pozostae przychody finansowe.
6. Produkcja gospodarstwa rolnego (jeli jest obliczana) obejmuje cakowite
przychody powikszone o warto produktów przekazanych dla rodziny
i dla pracowników najemnych, a pomniejszone o koszty zakupu zwierz t, produktów
zwierzcych i innych produktów zakupionych dla odsprzeday. Cakowita produkcja
obejmuje produkcj zwierzc , rolinn i pozostae przychody.
IV.4. Pojcia kosztowe
1. Koszty - warto zuytych rodków produkcji wraz ze wiadczeniami finansowymi
maj cymi zwi zek z dziaalnoci
operacyjn
gospodarstwa rolnego
w zdefiniowanym czasie (okresie obrachunkowym).
Koszty to wydatki zwi zane z dziaalnoci operacyjn gospodarstwa rolnego,
skorygowane o warto :
x rónicy zapasów rodków produkcji pomidzy kocem i pocz tkiem roku,
x wasnych produktów potencjalnie towarowych, zuytych w gospodarstwie
rolnym,
x rodków produkcji przekazanych nieodpatnie do gospodarstwa rolnego,
x nieodpatnie przekazanych rodków produkcji dla inwestycji gospodarstwa
rolnego,
x nieodpatnych przekaza rodków produkcji poza gospodarstwo rolne.
Dla obliczania nadwyki bezporedniej, koszty s dzielone na koszty
bezporednie i porednie.
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2. Koszty pieni ne (Wypaty) s rodkami pieninymi wydatkowanymi w okresie
obrachunkowym na dziaalno operacyjn gospodarstwa rolnego.
3. Koszty bezporednie s kosztami, które mona bez adnej w tpliwoci zaliczy
do okrelonej dziaalnoci produkcyjnej i których wielko ma proporcjonalny
zwi zek ze skal produkcji.
Ogóln zasad przywiecaj c zaliczaniu okrelonych skadników kosztów
do kosztów bezporednich jest jednoczesne spenienie trzech kryteriów,
a mianowicie:
x moliwo zaliczenia ich do okrelonej dziaalnoci,
x ich wielko ma proporcjonalny zwi zek ze skal produkcji,
x maj bezporedni wpyw na wielko (warto ) produkcji.
Do kosztów bezporednich dziaalnoci gospodarstwa rolnego nale : nasiona,
nawozy, rodki chemicznej ochrony rolin, usugi weterynaryjne i leki, pasze,
i ubezpieczenia dotycz ce okrelonych dziaalnoci.

(Przedstawiona definicja kosztów bezporednich jest adekwatna do zasad
metodycznych obowi zuj cych przy obliczaniu wska ników standardowej nadwyki
bezporedniej wykorzystywanych we Wspólnotowej Typologii Gospodarstw Rolnych
do koca 2009 roku).
4. Zu ycie porednie obejmuje warto zuytych na cele produkcyjne produktów
rolnych pochodz cych z wasnej produkcji, a take materiaów z zakupu ( cznie
z paliwami), energii, usug obcych (przetwórstwo obce, usugi agrotechniczne,
weterynaryjne, prowizje pacone za usugi bankowe), koszty podróy subowych
oraz inne koszty (np. ubezpieczenia).
5. Amortyzacja - zmniejszenie wartoci aktywów trwaych powodowane zuyciem
fizycznym i "moralnym". Amortyzacja wyraa koszt uycia rzeczowych skadników
maj tku trwaego w danym okresie.
6. Koszty czynników zewntrznych to koszty zaangaowania obcych czynników
produkcji w dziaalnoci operacyjnej gospodarstwa rolnego:
x odsetki od kredytów,
x wynagrodzenia pracowników najemnych,
x czynsze za dzierawione aktywa rzeczowe (np. za ziemi).
IV.5. Nadwy ki
Celem dziaalnoci gospodarczej jest uzyskanie oczekiwanego rozmiaru nadwyki
ekonomicznej. Poniej opisane zostay róne kategorie nadwyek, obliczanych poprzez
odejmowanie od produkcji (przychodów) okrelonych kosztów. Niektóre z nich uywane
s na poziomie dziaalnoci, a inne na poziomie gospodarstwa rolnego.
1. Dochód pieni ny stanowi nadwyk rodków pieninych uzyskanych z tytuu
dziaalnoci operacyjnej w roku obrachunkowym. Oblicza si go przez odjcie od
kwoty wpaconych rodków pieninych do kasy lub na rachunek gospodarstwa
kwoty wypaconych rodków pieninych z kasy lub z rachunku bankowego
gospodarstwa.
2. Nadwy ka bezporednia z dziaalnoci jest wartoci produkcji okrelonej
dziaalnoci produkcyjnej pomniejszon o jej koszty bezporednie.
3. Nadwy ka bezporednia gospodarstwa rolnego jest sum nadwyek
bezporednich produktów rolinnych i zwierzcych wytwarzanych w gospodarstwie
rolnym powikszon o pozostae przychody. Alternatywnie odpowiada ona
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4.

5.

6.

7.

8.

przychodom gospodarstwa rolniczego pomniejszonym o sum kosztów
bezporednich.
Warto dodana odzwierciedla przyrost wartoci dóbr wytworzonych w danym
gospodarstwie. Wyrónia si dwie kategorie wartoci dodanej, warto dodan
brutto i warto dodan netto.
Warto dodana brutto gospodarstwa rolnego w cenach rynkowych
to nadwyka ekonomiczna pozostaa po odjciu od wartoci produkcji
gospodarstwa rolnego wartoci zuycia poredniego. Odzwierciedla ona nowo
wytworzon warto w gospodarstwie rolnym w okresie obrachunkowym przez
wszystkie trzy czynniki wytwórcze (ziemi, kapita i prac), niezalenie od tego kto
jest ich wacicielem.
Warto dodana brutto gospodarstwa rolnego wedug kosztów
czynników produkcji jest wartoci dodan brutto w cenach rynkowych
skorygowan o saldo dopat i podatków. Odzwierciedla wpyw polityki pastwa
na pozycj ekonomiczn gospodarstwa rolnego ksztatowan przez system
dopat i podatków.
Warto dodana netto gospodarstwa rolnego wedug kosztów
czynników produkcji jest to warto dodana brutto wedug kosztów czynników
produkcji pomniejszona o warto zuycia rodków trwaych podlegaj cych
umarzaniu (amortyzacji). Odzwierciedla ona zrealizowan opat wszystkich
czynników produkcji (ziemi, kapitau oraz penych nakadów pracy i zarz dzania).
Stanowi zatem uyteczn miar dochodu, jaki uzyskuj wszyscy waciciele
czynników wytwórczych (ziemi, pracy i kapitau) zaangaowanych w dziaalnoci
gospodarstwa rolnego. Kategoria ta jest jedn z nielicznych miar nadaj cych
si do analizy wyników ekonomicznych dziaalnoci gospodarstw rolnych o rónej
strukturze wasnoci czynników wytwórczych.
Dochód z rodzinnego gospodarstwa rolnego (kategoria FADN) jest
wartoci dodan netto pomniejszon o koszt zewntrznych czynników wytwórczych
(wynagrodze, odsetek i czynszów) i powikszon o granty i subsydia do inwestycji.
W rachunku dochodu nie w cza si do kosztów: opaty pracy rolnika i jego rodziny,
kosztu kapitau wasnego wniesionego do gospodarstwa w postaci ziemi i innych
skadników maj tkowych. Wiadomo jednak, e czonkowie rodziny pracuj c
wy cznie zarobkowo na zewn trz mogliby uzyskiwa wynagrodzenie, a pieni dze
wydane na zakup skadników maj tku gospodarstwa i na jego bie c dziaalno ,
mogyby przynosi wymierny dochód np. w postaci odsetek od lokat bankowych
lub obligacji.
Dochód z gospodarstwa rolnego jest zatem nadwyk ekonomiczn pozosta
na opacenie nakadów pracy rolnika i za zaangaowanie wasnego kapitau
w dziaalnoci operacyjnej gospodarstwa rolnego.

IV.6. Bilans finansowy
1. Bilans finansowy gospodarstwa rolnego jest fotografi stanu maj tkowego
gospodarstwa rolnego i ci  cych na nim roszcze w zdefiniowanym momencie
(np. w dniu 1 stycznia 2010 r.)
Obraz ten moe szybko ulec zmianie, np. w nastpnym dniu po dacie, na któr bilans
zosta wykonany, gdy ziarno pszenicy zostanie przekazane odbiorcy i zaistnieje naleno
z tego tytuu. Wówczas zmieni si stan zapasów produktów a zwikszy nalenoci.
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2. Aktywa - ogó rodków i skadników maj tkowych, którymi jednostka dysponuje
w danym czasie, posiadaj cych okrelon warto pienin .
3. Aktywa trwae s
aktywami bd cymi relatywnie dugoterminowymi
inwestycjami, uytkowanymi w wicej ni jednym cyklu produkcji. Aktywa te
wyznaczaj potencja produkcyjny gospodarstwa rolnego.
Aktywa trwae, uywane do wytwarzania i sprzeday produktów jednostki
gospodarczej nie zmieniaj swojej postaci np. ziemia, budynki, maszyny i w bie cej
dziaalnoci nie s przeznaczone do sprzeday lub zamiany na rodki pienine.
Wród aktywów trwaych rozrónia si: rzeczowe, finansowe, nalenoci
dugoterminowe oraz wartoci niematerialne i prawne.
4. Aktywa obrotowe dzielone s zazwyczaj na dwie podgrupy:
x majtek obrotowy obejmuj cy bie ce aktywa rzeczowe, przeznaczone
do upynnienia (zamiany na rodki pienine) w krótkim okresie czasu
(zasadniczo w ci gu roku lub szybciej) oraz "prawie pienine aktywa" jakimi s
np. nalenoci i przedpaty udzielone innym podmiotom gospodarczym,
x rzeczowe skadniki majtku obrotowego - nabyte w celu zuycia
na wasne potrzeby materiay, wytworzone lub przetworzone przez jednostk
produkty: gotowe (wyroby, usugi i roboty) zdatne do sprzeday, w toku
produkcji b d póprodukty oraz towary nabyte celem odsprzeday w stanie
nieprzetworzonym,
x rodki pieni ne - pieni dze (banknoty i monety) oraz jednostki pienine
(rozrachunkowe) krajowe i zagraniczne, tak w gotówce jak i na rachunku
bankowym lub w formie lokaty pieninej, czeki i weksle obce, jeeli s one
patne w ci gu 3 miesicy od daty ich wystawienia, oraz metale szlachetne, jeeli
nie s zaliczane do rzeczowych skadników maj tku obrotowego.
5. Produkcja rolinna w toku cyklu krótkiego obejmuje warto wszystkich
nakadów bezporednich poniesionych jesieni na jednoroczne uprawy ozime oraz
pod roliny jare, które wysiane bd dopiero na wiosn roku nastpnego. Ten rodzaj
aktywu stanowi specyficzny rodzaj zapasów materiaów zmagazynowanych w polu
i w zwi zku z tym niemoliwych do odzyskania w pierwotnej postaci.
6. Produkcja rolinna w toku cyklu dugiego jest sum poniesionych kosztów
– od momentu rozpoczcia produkcji do momentu pozyskania produktu. Przykadem
takiej produkcji s wszelkiego rodzaju szkóki drzew i krzewów owocowych oraz
ozdobnych, a take plantacje choinek boonarodzeniowych. Ten rodzaj aktywu
stanowi specyficzny rodzaj zapasu produktu wasnego gospodarstwa rolnego.
7. Nale noci to skadniki aktywów w bilansie ukazuj ce zobowi zania ci  ce
na partnerach rynkowych, z tytuu niezapacenia za zakupione w gospodarstwie
towary lub usugi.
8. Nale noci krótkoterminowe - nalenoci, których okres spaty na dzie
bilansowy jest nie duszy ni rok.
9. Pasywa - suma wszystkich zobowi za gospodarstwa rolnego wobec wacicieli
oraz wierzycieli. Pasywa s wartoci wszystkich funduszy, które sfinansoway
aktywa gospodarstwa rolnego. Wyrónia si sporód nich dwie podstawowe
kategorie: pasywa tymczasowe i pasywa trwae. Tymczasowo pasywów wynika
z tego, e musz w uzgodnionym terminie zosta zwrócone do ich róda.
10. Zobowizania maj charakter pasywów tymczasowych, gdy s skadnikami
poyczonymi na okrelony czas. W zalenoci od uzgodnionego terminu spaty
wyrónia si:
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x zobowizania dugoterminowe, które s po yczkami, kredytami
i
innymi
zobowizaniami,
nieroszczcymi
w
stosunku
do gospodarstwa w normalnych okolicznociach, da ich spaty
przed upywem jednego roku.
Przykadami s : kredyty hipoteczne, bankowe, a take poyczki od osób
prywatnych (bez wzgldu na to czy s oprocentowane czy te nie).
x zobowizania krótkoterminowe s
roszczeniami w stosunku
do gospodarstwa, których okres spaty na dzie bilansowy jest nie duszy
ni rok. Przykadami s : niezrealizowane patnoci za pobrane rodki
do produkcji i usugi, nadebrane pieni dze ponad stan konta operacyjnego
rachunku bankowego (saldo debetowe), kredyty krótkoterminowe, pobrane
zaliczki od innych podmiotów gospodarczych (np. w poczet przyszej dostawy
prosi t). Szczególnym rodzajem zobowi zania krótkoterminowego s raty
kredytu dugoterminowego przewidziane do spaty w roku bie cym.
11. Kapita wasny s to pasywa trwae wskazuj ce na udzia waciciela
w finansowaniu aktywów znajduj cych si w gospodarstwie rolnym.
W praktyce bilansowej jest to nadwyka wartoci aktywów przedstawionych
w bilansie finansowym gospodarstwa rolnego, pozostaj ca po odjciu wartoci
zobowi za /dugo- i krótkoterminowych/. Jej sposób obliczania wynika
z obowi zuj cego równania bilansowego:
Aktywa = Zobowizania + Kapita wasny
IV.7. Wskaniki i relacje
Zwi zki midzy skadnikami "rachunku wyników dziaalnoci operacyjnej" i skadnikami
"bilansu", oraz gównymi kategoriami "aktywów i pasywów", mog by wyraane zarówno
w postaci relacji jak i wska ników procentowych.
Metoda wyceny zastosowana przy sporz dzaniu bilansu i w rachunku wyników
z dziaalnoci operacyjnej ma istotny wpyw na wska niki (relacje) i moe zachodzi konieczno
dokonania korekt przed obliczaniem niektórych relacji przydatnych dla celów zarz dzania.
IV.7.1. Kryteria oceny finansowej
x
x
x
x
x
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Pynno to zdolno gospodarstwa do wywi zywania si ze zobowi za
finansowych w uzgodnionym czasie ich uregulowania, bez powodowania zakóce
w normalnym jego funkcjonowaniu.
Wypacalno okrela ilo poyczonego kapitau z zewn trz, wprowadzonego
do zasobów gospodarstwa rolnego w relacji do kapitau wasnego.
Rentowno okrela nadwyk odnosz c si do zasobów, z których
gospodarstwo osi ga nadwyk ekonomiczn - zysk (wasnych czynników produkcji
– pracy, ziemi i kapitau).
Zdolno spaty zadu enia okrela moliwo spaty zaduenia za pomoc
dochodu uzyskanego z gospodarstwa, a take z wszelkich innych róde
zewntrznych.
Efektywno finansowa okrela:
o stopie skutecznoci zastosowania pracy fizycznej, zarz dzania, ziemi i kapitau,
o relacje midzy nakadami i produkcj .

IV.7.2. Wskaniki i relacje
1. Wskanik dwigni finansowej jest stosunkiem kredytów dugoi krótkoterminowych poyczonych wedug staej stopy oprocentowania do kapitau
wasnego. Kapita wasny generuje wysz nadwyk gdy cena kredytu (paconych
odsetek) jest nisza ni wynosi wska nik rentownoci aktywów.
2. Wskaniki opisujce efektywno finansow dziaalnoci operacyjnej
gospodarstwa rolnego (zestaw czterech wskaników). Suma wartoci
tych wska ników musi by równa 100 %.
x Wskanik kosztów operacyjnych
[Pene koszty operacyjne gospodarstwa rolnego - (odsetki + amortyzacja)]
/ Produkcja gospodarstwa rolnego x 100%
x Wskanik kosztu amortyzacji
Amortyzacja / Produkcja gospodarstwa rolnego x 100%
x Wskanik kosztu odsetek
Odsetki / Produkcja gospodarstwa rolnego x 100%

Suma trzech pierwszych wska ników odzwierciedla udzia kosztów
gospodarstwa rolnego przypadaj cych na jednostk wartoci produkcji.
x Wskanik dochodu z gospodarstwa rolnego
Dochód z gospodarstwa rolnego / Produkcja gospodarstwa rolnego x 100%

Wska nik ten odzwierciedla stop mary dochodu zrealizowanego z jednostki
wartoci produkcji gospodarstwa rolnego.
3. Zobowizania ogóem / Pasywa
Wska nik informuje o udziale kapitaów obcych w finansowaniu maj tku
gospodarstwa. Zbyt wysoki poziom tego wska nika, zwaszcza w powi zaniu
z wysokim wska nikiem obsugi dugu informuje o ryzyku wyst pienia trudnoci
finansowych.
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