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Uwagi metodyczne na rok obrachunkowy 2014 

 Uwagi metodyczne dotyczące poprzedniego roku obrachunkowego (2013) 

znajdują się w pliku: 

http://fadn.pl/wp-content/uploads/2014/01/zmiany-na-rok-2013.pdf 

1. Uwagi metodyczne: 

/uzupełnienie z dnia 30.04.2015, na podstawie pytań doradców/ 

PROSIMY o KORZYSTANIE z INSTRUKCJI i PROCEDUR 

dotyczących zbierania danych rachunkowych za rok obrachunkowy 2014 

- część ze zidentyfikowanych błędów wynika z braku znajomości obowiązującej metodyki. 

u1.1. Likwidacja środka trwałego: 

- dotyczy także środków trwałych zamortyzowanych (zarówno użytkowanych 

jak i nieużytkowanych w gospodarstwie); 

- niedopuszczalne jest korygowanie wartości na stanie początkowym 

likwidowanych środków trwałych (np. z 1000 zł na 0 zł); 

- środki trwałe wykazane w ewidencji, ale nieistniejące fizycznie w gospodarstwie 

należy w drodze wyjątku sprzedać w miesiącu styczniu za symboliczną 

kwotę 1 zł - jest to najbardziej neutralne rozwiązanie dla wyników roku 

bieżącego. 

u1.2. Tabela 3 KOiZ ‘Hektary przeliczeniowe’: 

- tabelę należy wypełniać wyłącznie na podstawie dostępnych nakazów 

płatniczych (zgodnie z przypisem ‘a/’ pod tabelą); 

- jeżeli dla danej działki np. dzierżawionej nakaz nie jest dostępny (dzierżawa 

nieformalna) powierzchni tej działki nie należy wykazywać w tabeli 3; 

- poważnym błędem jest sumowanie w wierszu lp. 3 ‘Grunty własne 

i dodzierżawione ogółem’ powierzchni wykazanych w wierszu lp. 1 ‘Grunty 

własne’ i lp. 2 ‘Grunty dodzierżawione’ (patrz: przypis ‘b/’ pod tabelą); 

- dopuszczalne jest wypełnienie w gospodarstwie zarówno wierszy lp. 1, lp. 2 

jak i lp. 3 w sytuacji gdy w dyspozycji rolnika jest kilka nakazów płatniczych 

(np. grunty użytkowane przez gospodarstwo znajdują się w różnych gminach, 

http://fadn.pl/wp-content/uploads/2014/01/zmiany-na-rok-2013.pdf


Uwagi metodyczne na rok obrachunkowy 2014 _uzupełnienie_30.04.2015 

Strona 2 z 6 

które stosują odmienne standardy dotyczące prezentacji zobowiązania z tytułu 

podatku rolnego).  

Przykład: 

Gospodarstwo użytkuje 30 ha fizycznych (20 ha gruntów własnych oraz 10 ha 

gruntów dodzierżawionych). Gospodarstwo dysponuje dwoma nakazami 

płatniczymi: 

- jeden na 24 ha dotyczący gruntów własnych i dodzierżawionych; 

- drugi na 5 ha dotyczący gruntów dodzierżawionych (dzierżawa 

pozostałego1 ha nie jest formalnie uregulowana, rolnik nie dysponuje nakazem 

płatniczym do tej powierzchni). 

Wypełniona Tabela 3 wygląda następująco: 

[ha] [ar] [ha] [ar]

1.

2. 5 00 4 15

3. 24 00 14 88

b/ Należy wypełnić tylko w przypadku gdy na nakazie płatniczym nie są wydzielone grunty własne i dodzierżawione.

Grunty własne

Grunty dodzierżawione

Grunty własne i dodzierżawione ogółem /b

a/ Tabelę należy wypełnić na podstawie nakazu płatniczego podatku rolnego i podać powierzchnię w hektarach przeliczeniowych .

HEKTARY PRZELICZENIOWE /a

Hektary 

fizyczneLp.

Hektary 

przeliczenioweWyszczególnienie

 

W takim przypadku w komunikacie testu należy wpisać wyjaśnienie. 

u1.3. Stosowany w roku 2014 kod 11-20-00 ‘Grunty leśne’ zawiera w sobie dwa 

kody obowiązujące w roku 2013: kod 11-21-00 ‘Grunty pod lasami’ oraz  

kod 11-22-00 ‘Grunty zadrzewione i zakrzewione’. W związku z tym mogą 

zdarzyć się sytuacje w roku 2014 gdy powierzchnia lasów wykazana w tab. 3 

SAiZ ‘Drzewostan leśny’ będzie mniejsza niż powierzchnia gruntów leśnych 

zapisana w tab. 1 SAiZ ‘Zasoby ziemi własnej…’. W takim przypadku 

w komunikacie testu należy wpisać wyjaśnienie. 

u1.4. Straty powstałe w wyniku klęsk żywiołowych (powódź, pożar, 

huragan, gradobicie, wymarznięcie, susza itp.) dla których nie ogłoszono stanu 

klęski żywiołowej oraz nie uruchomiono oficjalnego programu pomocy 

poszkodowanym nie powinny być rejestrowane w tabeli 14 KOiZ ‘Wykaz strat 

losowych oraz przyznanych odszkodowań…’. Jeśli mimo to uprawy czy 
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zwierzęta były ubezpieczone i otrzymano odszkodowanie za zaistniałe straty to 

w tabeli 14 należy wypełnić jedynie kolumny: 1, 2 oraz 7. 

u1.5. Przekazanie gospodarstwa następcy nie powoduje zmiany NIG (jest to cały czas 

to samo gospodarstwo), z tego względu rok rozpoczęcia eksploatacji 

poszczególnych środków trwałych należy ustalić łącznie dla okresu zarządzania 

gospodarstwem przez następcę i jego poprzednika (poprzedników), np. stodoła 

wybudowana w roku 2000 będzie miała określony właśnie ten rok jako rok 

rozpoczęcia eksploatacji mimo, że w roku 2010 gospodarstwo zostało 

przekazane następcy (moment wejścia gospodarstwa do badań PL FADN nie ma 

znaczenia). 

---------------------------------------------------- 

1.1. Przypominamy, że od roku obrachunkowego 2014 została zmieniona 

definicja ‘Roku rozpoczęcia eksploatacji środka trwałego’. Zgodnie 

z „Instrukcją prowadzenia zapisów w książkach rachunkowych – 2014” 

rok rozpoczęcia eksploatacji środka trwałego to rok: 

  

 

 

 Zmiana definicji jest podyktowana doprecyzowaniem przez Komisję Europejską 

wymagań co do wyceny poszczególnych grup środków trwałych. 

Prosimy o zweryfikowanie ww. informacji w Państwa gospodarstwach. Aby 

ułatwić Państwu zadanie zostały przygotowane pliki .pdf zawierające wykaz 

środków trwałych do ustalenia roku rozpoczęcia eksploatacji 

(Wykaz_RRE_SrTrw_’nr biura’-‘nr pracownika’-‘NIG’-R2012-2014-03-19). Pliki 

zostały zamieszczone na serwerze ftp w postaci skompresowanej 

(Wykaz_RRE_SrTrw_’nr biura’.rar). 

Podstawowe informacje dotyczące Wykazu: 

1.1.1. Wykaz udostępniony jest w trakcie roku obrachunkowego 2014 aby umożliwić 

zweryfikowanie informacji nt. roku rozpoczęcia eksploatacji w czasie bieżących 

wizyt w gospodarstwach. 

1.1.2. W związku z powyższym ‘Wykaz..’ zawiera spis środków trwałych na dzień 

01.01.2013. Nie są uwzględnione środki trwałe pozyskane lub zbyte przez 

 zakupu lub 

 wytworzenia lub 
 ulepszenia 
 

przez gospodarstwo danego środka trwałego 
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gospodarstwo w ciągu roku obrachunkowego 2013 ponieważ na dzień 

przygotowania ‘Wykazu..’ nie dysponujemy bazą danych za rok 

obrachunkowy 2013. Dane dotyczące ww. środków trwałych należy uzupełnić 

we własnym zakresie, zgodnie z zapisami w książkach rachunkowych. 

1.1.3.  ‘Wykaz..’ zawiera następujące kolumny: 

 

Kolumna ‘JEST’ – zawiera informację nt. roku rozpoczęcia eksploatacji obecnie 

zapisaną w Aplikacji Polski FADN. 

Kolumna ‘POWINNO BYĆ’ – zawiera informację nt. roku rozpoczęcia 

eksploatacji, wg definicji obowiązującej od roku obrachunkowego 2014 (tj. rok 

zakupu, przekazania do GR, zakończonej inwestycji). Rok rozpoczęcia 

eksploatacji został ustalony na podstawie zaszłości występujących w kolejnych 

latach prowadzenia rachunkowości w danym gospodarstwie.  

Przykład: jeżeli środek trwały został zakupiony w roku 1999, ale w roku 2005 

został poddany generalnemu remontowi, który zakończył się w tym samym roku 

to w kolumnie ‘POWINNO BYĆ’ znajdzie się wartość 2005. 

1.1.4.  W związku z powyższym ‘Wykaz..’ zawiera następujące warianty: 

 a/ środek trwały ma prawidłowo określony rok rozpoczęcia eksploatacji 

(zawartość kolumny ‘JEST’ jest równa zawartości kolumny ‘POWINNO BYĆ’) 

 
 

W tej sytuacji nie jest wymagane żadne działanie z Państwa strony. 

 b/ rok rozpoczęcia eksploatacji jest różny od roku ustalonego na podstawie 

danych rachunkowych 

 (rok w kolumnie ‘JEST’ jest różny od roku w kolumnie ‘POWINNO BYĆ’) 

  

 

 c/ rok rozpoczęcia eksploatacji nie mógł być zweryfikowany automatycznie na 

podstawie danych rachunkowych, ponieważ dany środek trwały nie ulegał 

żadnym zaszłościom (np. zakup, przekazanie z GR, zakończona inwestycja) 

w ciągu kolejnych lat prowadzenia rachunkowości. 



Uwagi metodyczne na rok obrachunkowy 2014 _uzupełnienie_30.04.2015 

Strona 5 z 6 

(kolumna ‘JEST’ jest wypełniona, natomiast kolumna ‘POWINNO BYĆ’ zawiera 

znak zapytania ‘?’) 

 

W tej sytuacji należy uzupełnić kolumnę ‘POWINNO BYĆ’ zgodnie z definicją 

obowiązującą od roku 2014, na podstawie informacji uzyskanych w rozmowie 

z rolnikiem. 

d/ puste wiersze, które mają posłużyć do podania informacji na temat środków 

trwałych pozyskanych przez gospodarstwo w ciągu roku obrachunkowego 2013 

(=zakup, przekazanie do GR, środek trwały z zakończonej inwestycji). 

(kolumny ‘JEST’ oraz ‘POWINNO BYĆ’ są puste) 

 
 

W tej sytuacji należy uzupełnić kolumny od 1 do 4 na podstawie informacji 

uzyskanych w rozmowie z rolnikiem. 

e/ środki trwałe zbyte przez gospodarstwo w ciągu roku obrachunkowego 2013 

(=sprzedaż, przekazanie z GR) oraz przekazanie do inwestycji, która nie została 

zakończona w trakcie roku obrachunkowego 2013, należy oznaczyć poprzez 

przekreślenie w ‘Wykazie’ wiersza zawierającego dane dotyczące danego 

środka trwałego. 

1.1.5.  Wypełniony ‘Wykaz..’ należy dołączyć do Książek Rachunkowości 

Rolnej za rok obrachunkowy 2014, a następnie wprowadzić za 

pomocą korekty wartości z kolumny ‘POWINNO BYĆ’ do kolumny 

‘Rok rozpoczęcia eksploatacji środka trwałego’ w tabelach numer: 

2, 4 oraz 5 na stan początkowy roku 2014 w Aplikacji Polski FADN. 

1.2. Do środków trwałych zalicza się te, których wartość początkowa w cenach 

bieżących, czyli cena nabycia lub wytworzenia identycznego lub zbliżonego 

nowego środka trwałego, wynosi co najmniej równowartość 300 euro. 

Wspomniany zapis obowiązuje w roku obrachunkowym 2014 mimo, że nie 

znalazł się w „Instrukcji prowadzenia zapisów w książkach rachunkowych –

 2014”. 
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1.3. W książkach rachunkowych w przypadku sprzedaży żywca należy 

podawać wyłącznie wagę żywą. Jeśli na fakturze podana jest waga 

poubojowa (wbc) należy dokonać jej przeliczenia na wagę żywą, posługując się 

podanymi w tabeli poniżej współczynnikami (stosowanymi przez GUS) według 

schematu: waga żywa = wbc * współczynnik.  

 

UWAGA: 

Uwagi metodyczne na rok obrachunkowy 2014 mogą być aktualizowane 

i uzupełniane o nowe zagadnienia. Informacje o wszelkich zmianach 

w niniejszym dokumencie będą na bieżąco przesyłane do Koordynatorów 

Polskiego FADN drogą e-mailową oraz umieszczane w Aktualnościach na 

stronie internetowej www.fadn.pl. 

Grupa zwierząt Kody Polskiego FADN WBC na wagę żywą

Żywiec wołowy 66-2* (bez 66-27*) 1,9312

Żywiec cielęcy 66-27* 1,6667

Żywiec barani 66-3* 2,2727

Żywiec kozi 66-4* 1,6667

Żywiec wieprzowy 66-5* 1,2821

Żywiec drobiowy 66-6* 1,4286

Żywiec króliczy 66-81* 2,0000

Przeliczniki waga bita ciepła --> waga żywa

Na podstawie:

http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/RL_fizyczne_rozm_prod_zwierzecej_w_2012.pdf, strona 4 i 5 

http://www.fadn.pl/

