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WSTĘP
Niniejsza broszura jest zarówno poradnikiem dla osób pracujących nad
Planowaniem Rozwoju Gospodarstwa, jak i instrukcją obsługi aplikacji
opracowanej w formie skoroszytu Excel.
Publikacja jest podzielona na dwie części – część pierwsza stanowi opis całej
idei Planowania Rozwoju Gospodarstwa rolnego. Przedstawiono w niej rolę
doradcy i rolnika oraz etapy projektowania rozwoju gospodarstwa. Ponadto
publikacja zawiera opis procesu zbierania i analizy danych niezbędnych
do opracowani planów rozwoju gospodarstwa.
Druga część to część analityczna będąca jednocześnie instrukcją
wypełniania aplikacji – skoroszytu Excel.
Uwzględniono w niej również zagadnienia związane z wybranymi
działaniami inwestycyjnymi wdrażanymi w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich 2014-2020. W związku z tym aplikacja pozwala obliczyć
takie wskaźniki jak między innymi standardowa produkcja (SO) –
z uwzględnieniem podziału na produkcję roślinną i zwierzęcą.
Dla celów obliczenia powyższego wskaźnika wprowadzono listę roślin
uprawnych i zwierząt z przypisanymi wartościami współczynników SO 2010.
Dla produkcji zwierzęcej aplikacja zawiera również obrót stada, który
automatycznie pozwala obliczyć stan średnioroczny, oraz szacunkową
zawartość azotu w nawozach naturalnych z uwzględnieniem systemu
utrzymania. Pozwala to wyliczyć zawartość azotu na hektar użytków rolnych
w gospodarstwie.
W związku z wejściem w życie (od dnia 1. stycznia 2016 roku) tzw. ustawy
o sprzedaży bezpośredniej produktów rolniczych w ramach aplikacji można
obliczyć wynik sprzedaży oraz koszty związane z prowadzeniem dodatkowej
działalności w tym zakresie.
Ze względu na obowiązek prowadzenia ewidencji przychodów i rozchodów
w gospodarstwie rolnym, przez beneficjentów wybranych działań PROW
2014-2020 aplikacja zawiera załącznik – formularz do prowadzenia
w/w ewidencji opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków
5

i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje
typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc
w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. Ustaw 2015,
Poz. 982).
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I. CZĘŚĆ OPISOWA

1. Rola i znaczenie projektowania rozwoju gospodarstw
Każde planowanie wymaga określenia aktualnej sytuacji poprzez przeprowadzenie analizy danego podmiotu i jego zasobów. W oparciu o analizę
można planować rozwój gospodarstwa i wskazać korzyści, które będą
odnoszone po wprowadzeniu zmian. W tym celu konieczna jest znajomość
technologii i organizacji produkcji rolnej, a także wiedza dotycząca zagadnień
finansowych prowadzonej działalności rolniczej, wspomagająca proces
zarządzania gospodarstwem.
Istotnym elementem planowania jest poznanie wymagań stawianych
różnego rodzaju inwestycjom dofinansowywanym z funduszy unijnych, które
należy uwzględnić w planach rozwojowych gospodarstwa. Proces doradczy
musi również uwzględniać wymagania higieny produkcji, ochrony środowiska,
dobrostanu zwierząt zgodne z obowiązującymi i wdrażanymi przepisami
dotyczącymi Wymogów Wzajemnej Zgodności (cross-compliance).
Mając na uwadze różne cele można określić kilka sytuacji, dla których
planowanie jest niezbędne w procesie podejmowania decyzji przez rolnika:
a) możliwość oceny sytuacji obecnej gospodarstwa,
b) realne przedstawienie możliwości inwestycyjnych gospodarstwa na
podstawie analizy,
c) możliwość przewidywania zagrożeń dla funkcjonowania gospodarstwa
i wprowadzania odpowiednich środków zaradczych.
W celu ukazania aktualnej i alternatywnej sytuacji ekonomicznej gospodarstwa rolnego realizującego inwestycje, polegającą np. na zakupie gruntów,
bądź to zmianie skali i/lub struktury produkcji, niezbędne jest opracowanie
Planu Rozwoju Gospodarstwa (PRG). Pozwala on odpowiedzieć na pytanie - czy
inwestycja jest uzasadniona i czy doprowadzi do poprawy ogólnych wyników
ekonomicznych gospodarstwa.
Wyniki projektowania to niezbędna część informacji koniecznych do
podjęcia decyzji o przyszłości - kierunku i skali zmian w gospodarstwie.
Obliczenia planistyczne muszą być sporządzone rzetelnie w oparciu
o wiarygodne dane i przedstawione w czytelny i przystępny sposób.
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Planowanie jest podstawowym działaniem wspomagającym proces
zarządzania gospodarstwem rolnym, a jego opracowanie w formie PRG
pozwala ten proces znacznie usprawnić.

2. Rola rolnika i doradcy w procesie projektowania
Jednym z podstawowych obowiązków a zarazem kompetencji rolnika
(zarządcy gospodarstwa) jest decydowanie o przyszłej działalności i organizacji
gospodarstwa. Organizacja gospodarstwa powinna być dostosowywana do
zmieniających się warunków. Warunki gospodarowania mogą kształtować się
na zewnątrz gospodarstwa, poprzez tzw. czynniki zewnętrzne (np. zmieniające
się relacje cen produktów rolniczych, zapotrzebowanie konsumpcyjne,
tendencje na rynku itp.) lub wewnątrz gospodarstwa. Wewnątrz gospodarstwa
sytuacja zmienia się np. poprzez zmianę powierzchni gruntów, zasobów pracy
lub kapitału dyspozycyjnego.
Planowanie rozwoju ma zastosowanie do ustalania optymalnej organizacji
gospodarstwa rolnego. Decyzja o wyborze kierunku rozwoju gospodarstwa np.
w zakresie zmiany wybranych działalności produkcyjnych, w zakresie
inwestycji, w sposobie ich finansowania (ze środków własnych lub z kredytu
itp.), należy wyłącznie do rolnika i jego rodziny. Doradca może jedynie pomóc
zidentyfikować i nazwać problem oraz wspólnie z rolnikiem poszukiwać
rozwiązania. Proces podejmowania tak ważnych decyzji nie powinien
dokonywać się spontanicznie, lecz na podstawie dostępnych informacji
i dokładnych obliczeń. W trakcie planowania rozwoju gospodarstwa chodzi nie
tylko o zastanawianie się nad sprawami dotyczącymi bieżącej produkcji
rolniczej, ale bardziej o istotne decyzje perspektywiczne, dotyczące organizacji
gospodarstwa i jej zmian z wszelkimi tego konsekwencjami.
Pomoc przy planowaniu rozwoju gospodarstwa rolnego tzn. przy ustalaniu
nowej organizacji gospodarstwa, należała i należy do najważniejszych zadań
doradcy. Jednak to rolnik i jego rodzina podejmują decyzję, będą odnosili
korzyści, ale i oni poniosą konsekwencje, jeżeli przedsięwzięcie okaże się
nieudane i przyniesie straty.
Tak, więc pomoc doradcy w tej kwestii, jest racjonalna, jeżeli spełnione
zostaną następujące warunki:
- zebrano rzetelne dane o gospodarstwie i jego otoczeniu,
- dysponuje pełną informacją na temat planowanych przedsięwzięć,
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- obliczenia są pełne i dokładne,
- obliczenia są zrozumiałe dla rolnika.
Wprowadzenie decyzji o zmianach w poszczególnych działalnościach
produkcyjnych i organizacyjnych gospodarstwa, jak i bieżące kontrolowanie
efektów zmian, powinno być prowadzone przy współpracy z doradcą rolniczym
(przez porównanie stanów „powinno być – jest”). Doradcy powinni aktywnie
uczestniczyć w realizacji planu rozwoju gospodarstwa rolnego i przy
sprawdzaniu wyników wdrażania zaprojektowanych i przyjętych do realizacji
zmian. Ponadto doradca powinien służyć pomocą przy czynnościach
związanych ze zmianą profilu produkcji i przy wprowadzaniu nowych
działalności produkcyjnych.
Doradztwo może również prowadzić do wskazania rolnikowi zagrożeń
związanych z pogarszającą się sytuacją ekonomiczną i koniecznością
wprowadzenia zmian w sposobie prowadzenia dotychczasowej działalności
rolniczej. Wskazywanie zagrożeń i identyfikowanie problemów musi być
przeprowadzone w sposób przekonywujący dla rolnika. Doradztwo w tym
zakresie musi być również zrozumiałe, przejrzyste i zawierać propozycje
rozwiązania problemu. Może ono zapobiec nieuzasadnionym inwestycjom
(np. zakupowi maszyn o niedostosowanych parametrach technicznych do
wielkości gospodarstwa i skali produkcji) i wystąpieniu problemów
ekonomicznych gospodarstwa. Może ono także skłonić rolnika do podjęcia
dodatkowej działalności pozarolniczej w celu poprawy dochodów.
Doradztwo nie powinno ograniczać się do pomocy w wypełnianiu wniosków
o dotacje na inwestycje zaplanowane przez rolnika. Inwestycje te nie zawsze
poparte są analizą oraz planowaniem długofalowym, takie działanie może
doprowadzić do wielu problemów ekonomicznych gospodarstwa. Dlatego
trzeba na nie spojrzeć perspektywicznie, obliczyć ich opłacalność, rozważyć
różne warianty rozwoju gospodarstwa, nie tylko w kontekście inwestycji, ale
również zmiany samej organizacji produkcji, a następnie je przeanalizować
wspólnie z rolnikiem.

3. Etapy projektowania rozwoju gospodarstw
(podstawowe założenia)
W projektowaniu rozwoju gospodarstwa można wyróżnić trzy etapy.
Polegają one kolejno na zebraniu danych, ich analizie i ostatecznym
opracowaniu alternatywnych planów rozwoju.
9

Analizę aktualnego stanu sporządza się dla wszystkich działalności
produkcyjnych prowadzonych w gospodarstwie. Pierwsze wyliczenia dotyczą
aktualnej sytuacji gospodarstwa - tzw. stanu „jest”. Te wyliczenia powinny być
sporządzone na podstawie dokumentów źródłowych (patrz: rozdział 3.1.
Zbieranie danych) oraz wywiadu z rolnikiem. Celem tych wyliczeń jest ustalenie
efektów produkcyjnych osiągniętych przez gospodarstwo w analizowanym
roku lub analizowanym okresie czasu oraz ponoszonych nakładów i kosztów,
osiąganych dochodów. Dopiero po opracowaniu stanu „jest”, doradca
powinien z rolnikiem przedyskutować możliwości poprawy techniki
i technologii produkcji w poszczególnych działalnościach, wprowadzić
niezbędne dostosowania (m.in. na podstawie obowiązujących przepisów
prawnych w danym zakresie) i na podstawie tego ustalić optymalną sytuacje
w gospodarstwie – tzw. stan „jest – optymalizacja”. Po tych ustaleniach na
odpowiednim formularzu sporządzone zostają wyliczenie planistyczne.
W oparciu o wyliczenia planistyczne można opracować różne warianty
możliwego rozwoju gospodarstwa rolnego tj. „plan 1”, „plan 2” itd. Takie
podejście pomaga zwiększyć możliwości wyboru odpowiedniego planu, celem
poprawy całkowitego dochodu gospodarstwa.
Przykładowo, zestawia się różne warianty produkcji pszenicy i porównuje
opłacalność przy np. różnych sposobach zbioru – zbiór własnym kombajnem
lub skorzystanie z usługi zewnętrznej. Warianty działalności produkcyjnych,
możliwe do zrealizowania w danym gospodarstwie, są przedmiotem
porównań. Im dokładniejsze będą dane, które są niezbędne do analizy
poszczególnych działalności, tym dokładniejsze okażą się wyliczenia.
W rezultacie trafniej będzie można wybrać spośród różnych działalności
produkcyjnych te najbardziej opłacalne. Sporządzone warianty produkcyjne
stanowią bazę do porównań oraz punkt wyjścia do sporządzania planu rozwoju
gospodarstwa.

3.1. Zbieranie danych
Etap zbierania danych stanowi najważniejszy element w planowaniu
rozwoju gospodarstwa rolnego. Przygotowanie rzetelnego planu jest możliwe
tylko wówczas, gdy posiadamy aktualne i sprawdzone informacje
o gospodarstwie, zgodne ze stanem faktycznym.
Obecnie w wielu gospodarstwach rolnych prowadzi się obowiązkowo księgi
rachunkowe w związku z korzystaniem przez rolników z kredytów
10

preferencyjnych na zasadach określonych w „Zunifikowanym Systemie
Rachunkowości Gospodarstw Rolnych”. Poza tym, coraz więcej rolników
rozlicza podatek VAT i prowadzi ewidencję zakupów i sprzedaży produktów
i usług. W wielu gospodarstwach prowadzona jest także ewidencja zabiegów
agrotechnicznych z wykorzystaniem programów komputerowych itp.,
co znacznie ułatwia ich identyfikację i analizę. W gospodarstwach
prowadzących w/w rejestry, nie powinno być większych problemów
z pozyskaniem rzetelnych danych. Pomocne mogą okazać się również takie
dokumenty jak:
1. Ewidencja zabiegów ochrony roślin.
2. Wniosek o dopłaty bezpośrednie.
3. Karty pól i informacje o obrocie stada zwierząt i ich wydajności jednostkowej.
4. Faktury zakupu i sprzedaży (ewidencja zakupu i sprzedaży VAT).
5. Wypisy z ewidencji działek rolnych.
6. Umowy kredytowe.
7. Nakazy płatnicze, polisy ubezpieczeniowe itp.
8. Decyzje itp.
Korzystając z powyższych źródeł informacji należy pamiętać, że w trakcie
zbierania danych w gospodarstwie mogą mieć miejsce takie zdarzenia,
w przypadku których rolnik nie potrafi podać szczegółowych informacji. Brak
informacji na temat zdarzeń gospodarczych powoduje, że zakres, a tym samym
rezultat analizy i obraz sytuacji gospodarczej danego podmiotu jest niepełny.
Zebrane i wyselekcjonowane dane muszą posłużyć do oznaczenia całkowitej
istniejącej zdolności wytwórczej gospodarstwa, dlatego też należy szczegółowo
ustalić będące do dyspozycji w gospodarstwie zasoby produkcyjne według
rodzajów, jakości i ilości. Dotyczy to wszystkich czynników produkcji.

3.2. Zakres analizy danych – podstawa
optymalizacji i planowania
Możliwie dokładne poznanie gospodarstwa jest bardzo ważne dla
planowania rozwoju. Analiza zasobów musi być przeprowadzona na kilku
płaszczyznach. Poniżej w tabeli 1. zestawiono najważniejsze obszary analizy
zasobów gospodarstwa rolnego.
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Tabela 1.
Analiza zasobów i organizacji produkcji gospodarstwa rolnego

przyrodnicze

Długość okresu wegetacyjnego
Suma rocznych opadów atmosferycznych i rozkład
występowania (anomalia: powodzie i susze)
Ukształtowanie terenu (specyficzne warunki
uprawy)

Powierzchnia
Struktura użytków rolnych
Jakość gleb
Rozłóg
Ceny gruntów

Wykorzystanie posiadanych UR (ewentualna
zmiana użytkowania na inne cele np. budowlane)
Klasyfikacja gruntów – wskaźnik bonitacji
Odległość do najdalszego pola
Zasobność gleb w składniki odżywcze, pH
Położenie gruntów w strefie ONW, OSN
Możliwości wykorzystania i powiększenia areału
(zakup, dzierżawa)

Pracujący w gospodarstwie
Zapotrzebowanie na pracę

Wyliczenie niezbędnego czasu pracy, pracochłonność prac polowych i w produkcji zwierzęcej
przy technologii produkcji stosowanej w danym
gospodarstwie, itd.)
Zasoby pracy w gospodarstwie
Możliwość najmowania ludzi do pracy i koszty
pracy najemnej

Budynki i budowle
Maszyny i urządzenia
Środki finansowe

Wyposażenie w środki trwałe (wszystkie będące
do dyspozycji maszyny, rok ich zakupu i produkcji,
wartość, zużycie, możliwości wykorzystania
maszyn spoza gospodarstwa, jak i możliwość
wykorzystywania maszyn do prac poza
gospodarstwem)
Wstępna analiza bilansu majątkowego
Wstępna analiza rachunku zysków i strat
(przychodów ze sprzedaży i kosztów działalności)
Analiza przepływów finansowych
Wysokość i struktura dochodów
Analiza wybranych wskaźników finansowych
Będące do dyspozycji środki własne, obciążenie
kapitałem obcym, możliwości uzyskania zewnętrznych źródeł finansowania

Popyt
Podaż
Ceny

Ocena sytuacji panującej na rynku, tendencje,
prognozy itp.
Możliwości zabezpieczenia zbytu (kontraktacje,
umowy)

Kapitał
Rynek
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Zakres analizy

Stosunki wodne
Klimat
Rzeźba terenu
Położenie n.p.m.

Praca

Ziemia

Warunki

Zasoby

Organizacja produkcji

Technologia uprawy i hodowli

Ocena
dostosowania
gospodarstwa
do
Wymogów Wzajemnej Zgodności (CC)
Budowle do przechowywania nawozów naturalnych
Stan budynków, możliwości rozbudowy lub
alternatywnego wykorzystania, będące do dyspozycji lub możliwe do pozyskania stanowiska dla
zwierząt
Struktura zasiewów, plony, bilans ziemiopłodów
i stosowane technologie w produkcji roślinnej,
płodozmian
Organizacja i stosowane technologie w produkcji
zwierzęcej (obsada zwierząt, sposób utrzymania
zwierząt, warunki dobrostanu, obroty stada,
bilans pasz)
Organizacja produkcji nierolniczej i usług
Przynależność do grupy producentów
Możliwości wspólnego użytkowania maszyn
Dostępność usług maszynowych, ich ceny,
terminy i jakość
Sprzedaż bezpośrednia w gospodarstwie
Działalność pozarolnicza w gospodarstwie

Źródło: Opracowanie własne.

Jak przedstawiono w powyższej tabeli do planowania rozwoju
gospodarstwa rolnego konieczna jest znajomość nie tylko technik i technologii
produkcji, ale również zagadnień związanych z analizą finansową, jak
i ekonomiką i organizacją produkcji. Wszelkie dane źródłowe (wyjściowe)
podaje rolnik. Doradca ewentualnie powinien przedyskutować z rolnikiem
dane, które wydają mu się wątpliwe lub mało wiarygodne.
Na podstawie danych opisujących sytuację wyjściową sporządzamy
kalkulacje jednostkowe dla poszczególnych produktów. Obliczamy nadwyżki
bezpośrednie, dochód z gospodarstwa rolnego oraz działalności pozarolniczej
i przeprowadzamy analizę ich sytuacji finansowej oraz majątkowej.
Zestawienie działalności produkcyjnych w analizowanym roku stanowi
wariant organizacji gospodarstwa - stan „jest”, który będzie podstawą do
oceny opracowanych później planów rozwoju. Wariant „jest” służy nie tylko do
rozpoznania problemów danego gospodarstwa, ale również do skontrolowania
poprawności i rzetelności danych zestawionych na formularzach wyjściowych.
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3.3. Opracowanie planów rozwoju gospodarstwa
Kolejny krok postępowania przy metodzie planowania rozwoju
gospodarstwa polega na sporządzeniu wariantów reorganizacyjnych
gospodarstwa („optymalizacja”, „plan1”, „plan2” itd.) i obliczeniu wyników
produkcyjnych dla każdego z tych wariantów. Porównanie i ocena planów
rozwoju gospodarstwa są możliwe tylko wtedy, kiedy znane są wyniki
gospodarowania przy dotychczasowej organizacji gospodarstwa - stan „jest”.
Przy opracowywaniu planów rozwoju gospodarstwa należy brać pod uwagę
niżej wymienione przesłanki:
1. Skłonności rolnika. Najważniejsze jest, żeby rolnik identyfikował się
z planem rozwoju gospodarstwa. Najlepiej jeżeli rolnik osobiście wskaże
swoje zainteresowania i preferencje odnośnie kierunków produkcji
w gospodarstwie. Trudno przekonywać rolnika do podjęcia działalności,
którą z różnych powodów „osobiście nie lubi się zajmować”. Oczywiście
doradca ma tu do spełnienia swoją rolę. Powinien ukazać rolnikowi
najkorzystniejsze dla niego możliwości zmian, pokazując jednocześnie
„plusy i minusy” proponowanych wariantów. Najważniejszą zaletą metody
planowania rozwoju gospodarstw jest to, że umożliwia się wraz
z proponowanymi zmianami, obliczenie efektów ekonomicznych dla
każdego z proponowanych wariantów planu rozwoju gospodarstwa.
2. Kwalifikacje rolnika i jego rodziny. Ważne jest, aby rolnik miał wiedzę
i doświadczenie w zakresie działalności produkcyjnych, które są
proponowane w nowej organizacji gospodarstwa.
3. Potrzeby rynku. Możliwości zbytu produkowanych towarów. W gospodarce
rynkowej często łatwiej jest pokonać trudności z wyprodukowaniem, niż ze
sprzedażą produktów. Bardzo ważne są dotychczasowe kontakty
i doświadczenia rynkowe rolnika (zawarte umowy, dobre lub złe relacje
z miejscowymi odbiorcami/dostawcami). Doradca powinien mieć więcej
informacji od rolnika w tym zakresie i może być bardzo pomocny, służąc radą
w ocenie sytuacji rynkowej i możliwościach zbytu produktów z gospodarstwa.
4. Zasoby
produkcyjne
gospodarstwa.
Możliwości
powiększenia
gospodarstwa. Wykorzystanie istniejącej bazy, zwłaszcza istniejących
budynków i ewentualnie możliwości ich adaptacji, rozbudowy czy nawet
budowy nowych. Zasoby siły roboczej i możliwości najmu pracowników
z zewnątrz oraz istniejące specjalistyczne maszyny i urządzenia
w gospodarstwie są również ważną przesłanką planistyczną.
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5. Uwarunkowania polityczne. Preferencje państwa w odniesieniu
do określonych działalności produkcyjnych. Polityka kredytowa. Preferencje
i ewentualne dotacje. Planowane zmiany dotyczące Wspólnej Polityki
Rolnej.
Ważne są też możliwości pozyskania dodatkowego wsparcia
dla określonych działań (dotacje, dopłaty do produkcji zwierzęcej, limity
produkcji) i ograniczenia (cross-compliance, Dobra Kultura Rolna itp.) jakie
wynikają z obowiązujących w krajach UE instrumentów WPR.
W dobrze zarządzanych gospodarstwach poprzez zastosowanie lepszej
technologii produkcji i dzięki temu otrzymaniu wyższych zbiorów lub obniżeniu
kosztów jednostkowych, można oczekiwać tylko niewielkiej poprawy
dochodów – produkcja jest w nich zorganizowana w sposób optymalny
lub zbliżony do optymalnego. W takich gospodarstwach poprawa dochodów
możliwa jest wyłącznie poprzez zwiększenie zasobów produkcyjnych, które
są najczęściej związane z inwestycjami. Na podstawie dogłębnej analizy
przeprowadza się wielowariantowe obliczenia planistyczne, obejmujące
zapotrzebowanie na inwestycje. Planowanie inwestycji wymaga zebrania
informacji na temat możliwości oraz kosztów finansowania inwestycji. Przy
rosnących cenach dóbr inwestycyjnych i przy stosunkowo wysokich wahaniach
kursów walut, rentowność inwestycji wciąż stoi pod znakiem zapytania,
a finansowanie ich jest coraz trudniejsze. Toteż w takich sytuacjach trzeba
poprzez staranną analizę dokonać oceny możliwości rozwoju gospodarstwa
w powiązaniu z celami, jakie stawia sobie rolnik.
Większość racjonalnie inwestujących rolników wybiera następującą
kolejność inwestycji:
- ziemia - powiększenie podstawowego zasobu produkcyjnego
gospodarstwa,
- maszyny i urządzenia - poprawa wydajności pracy i zmniejszenie
kosztów produkcji,
- budynki produkcyjne - inwestycja do zwrotu w dłuższym horyzoncie
czasowym.
W praktyce, rozwój gospodarstwa, w największym stopniu zależy
od możliwości zakupu ziemi w określonej lokalizacji i po ekonomicznie
uzasadnionej cenie.
Przy sporządzaniu projektów rozwoju gospodarstwa bierze się pod uwagę
te działalności produkcyjne, które na podstawie bieżącej analizy zasobów
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w gospodarstwie i warunków prowadzenia działalności rolniczej, najlepiej
wykorzystają potencjalne możliwości danego gospodarstwa.
Do planowania wariantów reorganizacyjnych przyjmuje się tylko
zoptymalizowane działalności produkcyjne (z wersji „jest - optymalizacja”).
W ramach planowania rozwoju „plan1”, „plan2” itd. można wprowadzić
działalności, które nie były dotąd prowadzone w danym gospodarstwie. Należy
jednak uwzględnić ograniczenia, które nawet jeżeli dotyczą tylko jednego
czynnika (np. płodozmianu) mogą eliminować wprowadzenie do planu danej
działalności lub znacznie ograniczyć jego skalę. Następnie rozpatruje się
kolejne najlepsze warianty. Wprowadzenie do planowania rozwoju
gospodarstwa nowych działalności produkcyjnych lub/i ich wymiana (np. 1 ha
zboża zamiast 1 ha buraków cukrowych, itd.), w zakresie wyznaczonym
ograniczeniami są najważniejszymi cechami metodycznymi alternatywnych
planów rozwoju gospodarstwa.
Do planów, w zasadzie wybiera się takie działalności produkcyjne, które
w danych warunkach (położenie i wyposażenie gospodarstwa, skłonności
zarządcy gospodarstwa itp.), dają optymalne wyniki, np. sumę nadwyżek
bezpośrednich, łączny nakład pracy, łączne zaangażowanie środków
inwestycyjnych lub obrotowych itp., aby w efekcie uzyskać możliwie wysoki
dochód z gospodarstwa.
Planując w ten sposób rozwój gospodarstwa trzeba mieć przede wszystkim
na uwadze realny rynek zbytu na produkcję towarów i uwzględniać istniejące
ograniczenia.
W kolejnych etapach należy m.in.:
1. określić zasoby pracy w gospodarstwie oraz faktyczne i planowane
zapotrzebowanie na pracę;
2. dokonać zbilansowania pasz przy produkcji zwierzęcej wymagającej
pasz objętościowych z gospodarstwa;
3. oszacować poziom obciążeń finansowych związanych np. z obsługą
kredytów i dzierżaw przy zaplanowanych wariantach reorganizacyjnych
w strukturze kosztów i dochodów gospodarstwa.
4. zmiany te dokładnie się wylicza, analizuje i opisuje. W każdym
planowanym wariancie rozwoju powinna nastąpić widoczna poprawa
efektów gospodarowania, np. wzrost dochodu z gospodarstwa
rolnego, ograniczenie nakładu pracy, stabilizacja produkcji lub inne,
w zależności od celów jakie postawi sobie rolnik i jego rodzina.
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5. dokonać dokładnej oceny czynników produkcji znajdujących się
w niedoborze. Nawet jeżeli tylko jeden czynnik produkcji będzie
w niedoborze, to dana działalność produkcyjna może się rozwijać tylko
w ograniczonym zakresie. O ile jedna z takich działalności, przy których
występują ograniczenia, zostanie zmniejszona, to inną należy
powiększyć celem pełnego wykorzystania mocy produkcyjnych.
W gospodarstwach o małej powierzchni gruntów, ale z wystarczającymi
zasobami pracy dąży się na ogół do zestawienia w planach rozwoju
gospodarstwa takich działalności produkcyjnych, z których uzyskuje się wysokie
nadwyżki bezpośrednie na jednostkę powierzchni. Natomiast przy
ograniczonych zasobach pracy może okazać się, że najlepsze efekty osiągnie
gospodarstwo kierując się wyborem działalności o wysokiej nadwyżce
bezpośredniej na jednostkę czasu pracy. W przypadku kapitałochłonnych
działalności produkcyjnych istnieje zagrożenie przeinwestowania. Szczególną
ostrożność należy wykazywać przy angażowaniu kapitału obcego. Obok
klasycznych ograniczeń, takich jak ziemia, praca i kapitał, dochodzą tu inne
ograniczenia, takie jak: możliwości zbytu, płodozmian, ochrona środowiska itd.
Powinno się sporządzić kilka alternatywnych planów rozwoju badanego
gospodarstwa różniących się pod względem zapotrzebowania na kapitał lub
pracę, czy ze względu na ryzyko i inne kryteria. Opracowywanie kolejnych
wersji projektów rozwoju gospodarstwa powstaje z reguły na drodze kolejnych
wymian jednych działalności produkcyjnych na inne lub zmiany skali ich
produkcji np. poprzez budowę nowej chlewni, zakup gruntów rolnych.
Sporządzenie kilku planów rozwoju gospodarstwa umożliwia rolnikowi
podjęcie decyzji poprzez dokonanie wyboru z proponowanych mu możliwości.
Konstruując poszczególne plany rozwoju gospodarstwa należy wziąć
pod uwagę jeszcze inne zagadnienia (Mańko 2007) tj.:
 czy zakres zmian w gospodarstwie zakładany przez rolnika jest możliwy
do zrealizowania w wyznaczonym czasie,
 jakie skutki ekonomiczne (poprawa wyników produkcyjnych
i finansowych) oraz pozaekonomiczne (ochrona środowiska, dobrostan
itp.) w gospodarstwie przyniosą proponowane zmiany,
 czy jest możliwe sfinansowanie inwestycji ze środków własnych rolnika,
dotacji i kredytu/leasingu,
 czy istnieje możliwość spłacenia zaciągniętego kredytu z wypracowanej
nadwyżki finansowej w gospodarstwie,
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 czy ryzyko utraty płynności finansowej w gospodarstwie związane
z relacjami cen na rynku nie zagraża spłacie krótko i długoterminowych
zobowiązań, a w przyszłości jego istnieniu.

3.4. Schemat postępowania przy wyborze planu rozwoju
gospodarstwa
Po dokonaniu obliczeń nadwyżek bezpośrednich dla wszystkich działalności
produkcyjnych realizowanych i planowanych w gospodarstwie oraz dochodów
z gospodarstwa, zestawiamy kombinacje działalności produkcyjnych. Są to
zawsze:
- stan „jest”,
- stan „jest - optymalizacja”,
- „plan1”, „plan2” itd. (minimum dwa, ale im więcej zestawimy wersji, tym
większa jest później możliwość wyboru).
Poniżej przedstawiono krok po kroku schemat postępowania przy wyborze
planu rozwoju gospodarstwa.
Schemat 1.

Źródło: Opracowanie własne.
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W ramach analizy ekonomicznej porównuje się różne wersje planów
rozwoju gospodarstwa ze względu na najwyższy spodziewany dochód, przy
zachowaniu płynności finansowej. Można jednak dokonywać wyboru na
podstawie innych czynników będących dla prowadzącego gospodarstwo
ważnymi, takich jak obciążenie pracą lub ograniczone możliwości
w angażowaniu środków produkcji. Należy przy tym pamiętać, że
przeznaczenie dochodu na konsumpcję lub na inwestycję może silnie
oddziaływać na oczekiwania związane z przyszłymi dochodami. Najczęściej
celem rolnika i jego rodziny jest wygospodarowanie możliwie wysokiego
dochodu z gospodarstwa rolniczego, rzadziej zmniejszenie nakładów pracy.
Dochód z gospodarstwa rolniczego musi zapewnić stabilizacje i rozwój
gospodarstwa, co pośrednio przekłada się na poziom życia rolnika i jego
rodziny.
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II. CZĘŚĆ ANALITYCZNA
Pracując metodą planowania rozwoju gospodarstw, dane nanosi się
na specjalnie w tym celu sporządzonych - w formie aplikacji programu Excel formularzach (aplikacja dostępna jest wraz z publikacją jako załącznik w formie
płyty CD).
Zestaw formularzy do przeprowadzania analiz i sporządzania planów
obejmuje:
1. Dane identyfikacyjne:
- dane adresowe i identyfikacyjne gospodarstwa, sposób rozliczania
podatku VAT, prowadzenie działalności pozarolniczej, sprzedaży
bezpośredniej
2. Opis gospodarstwa:
- opis sytuacji wyjściowej w gospodarstwie - stan „jest”
- optymalizacja wyników gospodarstwa - stan „jest - optymalizacja”
- opis planowanych zmian w gospodarstwie - „plan 1”, „plan 2”
3. Powierzchnia gospodarstwa:
- rodzaje gruntów i klasy bonitacyjne
- aktualna wartość gruntów
4. Budynki i budowle:
- przeznaczenie, wartość i amortyzacja budynków i budowli
5. Maszyny i urządzenia:
- rodzaj, wartość i amortyzacja maszyn i urządzeń
6. Zasoby siły roboczej:
- zestawienie osób pracujących w gospodarstwie
7. Produkcja roślinna:
- kalkulacja jednostkowa produkcji roślinnej (dla stanu „jest”, „jest optymalizacja”, „planu 1” i „planu 2”)
8. Poplony:
- kalkulacja jednostkowa dla poplonów
9. Roczne obroty zwierząt
10. Zapotrzebowanie na pasze
11. Wartość pasz
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12. Produkcja zwierzęca:
- kalkulacja jednostkowa produkcji zwierzęcej (dla stanu „jest”, „jest optymalizacja”, „planu 1” i „planu 2”)
13. Koszty bezpośrednie:
- syntetyczne ujęcie kosztów bezpośrednich działalności gospodarstwa
14. Zestawienie rezultatów działalności:
- syntetyczne zestawienie wyników działalności gospodarstwa
15. Kredyty:
- zobowiązania kredytowe krótko i długookresowe
16. Leasing:
- zobowiązania z tytułu umowy leasingu
17. Podatki
18. Koszty pośrednie:
- zestawienie kosztów pośrednich
19. Dopłaty i dotacje:
- zestawienie dopłat i dotacji uzyskiwanych przez gospodarstwo
20. Sprzedaż bezpośrednia
- zestawienie przychodów i kosztów
21. Działalność pozarolnicza
- zestawienie przychodów i kosztów
22. Wynik finansowy:
- zestawienie wyników finansowych dla poszczególnych działalności
w gospodarstwie
23. Bilans:
- majątek i źródła jego finansowania w gospodarstwie
24. Analiza wskaźnikowa:
- zestawienie wskaźników finansowych gospodarstwa
25. Podsumowanie
- wielkość użytków rolnych
Wnioski dotyczące dochodów z gospodarstwa – porównanie i wybór
planu
- podsumowanie wyników planowanych rozwiązań dla stan „jest optymalizacja”, „plan 1”, „plan 2”.
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1. Dane identyfikacyjne
Po otwarciu aplikacji pierwszy arkusz zawiera spis treści z odnośnikami
do poszczególnych formularzy oraz komórkę, w którą należy wpisać imię
i nazwisko rolnika/nazwę podmiotu, dla którego sporządzany jest PRG.
Po kliknięciu w wybraną pozycję ze spisu treści, użytkownik zostanie
automatycznie przekierowany do wybranego formularza. Ponadto w celu
ułatwienia nawigacji, na każdym z kolejnych arkuszy znajduje się odnośnik
„spis treści”, którego kliknięcie pozwala z dowolnego miejsca powrócić
do pierwszego arkusza Tytuł-spis.
Kolejnym arkuszem, który jest wypełniany w ramach sporządzania Planu
Rozwoju Gospodarstwa jest formularz Dane identyfikacyjne – w którym należy
podać dane adresowe zgodnie lokalizacją gospodarstwa/siedziby firmy.
Z punktu widzenia prawidłowego sporządzenia PRG istotne jest wypełnienie
województwa (wycena gruntów, regionalne wskaźniki SO) oraz daty
sporządzenia (w celu obliczenia stawek amortyzacji).
Poza tym należy podać numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów
o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych
oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.
Przystępując do opracowania Planu Rozwoju Gospodarstwa należy
na wstępie określić również sposób rozliczania podatku od towarów i usług
(VAT) – czy jest to podatek VAT rozliczany na zasadach ogólnych czy mamy
do czynienia z rolnikiem ryczałtowym. Wyboru tego dokonuje się poprzez
odznaczenie odpowiedniej komórki znakiem „” „VAT na zasadach ogólnych”
lub „VAT ryczałt”.
W podobny sposób należy zadeklarować, czy w ramach gospodarstwa
będącego przedmiotem analizy prowadzona jest sprzedaż bezpośrednia
lub działalność pozarolnicza.

2. Opis gospodarstwa
Wprowadzanie danych poprzedzone jest szczegółowym opisem istniejących
zasobów gospodarstwa, wraz z określeniem działań przewidzianych
do realizacji w ramach optymalizacji i planów rozwoju
(Arkusz Opis
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gospodarstwa). Formularz ten zawiera pola opisowe, w pierwszym z nich
wprowadza się dane dotyczące warunków przyrodniczych, zasobów
i organizacji produkcji analizowanego gospodarstwa zgodnie z danymi
zawartymi w tabeli 1. Analiza zasobów i organizacji produkcji gospodarstwa
rolnego niniejszej broszury.

2.1. Opis sytuacji wyjściowej w gospodarstwie - stan „jest”
Stan „jest” to sytuacja w jakiej gospodarstwo się znajduje w momencie
sporządzania PRG, rozumiany jako charakterystyka czynników produkcji,
powierzchni i rodzaju użytków rolnych, jakości gleby, budynków i budowli,
maszyn, urządzeń i wyposażenia do produkcji rolnej oraz prowadzonej
produkcji roślinnej i zwierzęcej w gospodarstwie. Poza tym należy zwrócić
uwagę: od kiedy gospodarstwo jest prowadzone (historia), ile osób jest
zaangażowanych w pracę, czy rolnik posiada następcę itp. Znając ogólną
sytuację gospodarstwa możemy zacząć zadawać szczegółowe pytania,
które pozwolą dodatkowo zorientować się w bieżącej sytuacji gospodarstwa,
jego potrzebach, czy problemach, które chcemy rozwiązać. Odpowiedzi
na powyższe pytania powinny pozwolić na zdefiniowanie celów rozwojowych
analizowanego gospodarstwa.
Wyniki uzyskiwane w rezultacie prowadzenia poszczególnych działalności
produkcyjnych zestawia się na arkusz stan „jest". Wyniki te muszą być
porównywalne między działalnościami, dlatego odnoszą się do 1 ha uprawy,
1 szt. zwierzęcia i 1 l. mleka. Dzięki temu dane te można porównywać również
między różnymi gospodarstwami. Przy takich porównaniach należy jednak być
bardzo ostrożnym, gdyż przy różnych technikach produkcji, a zwłaszcza przy
różnym wyposażeniu techniczno-maszynowym gospodarstw, porównania
mogą być prowadzone tylko po uwzględnieniu tych czynników.
Dobór działalności do projektów rozwojowych powinien być dokonywany
po porównaniu tych wyników. W gospodarstwach najczęściej chodzi
o maksymalizację zysku, dlatego wybiera się działalności produkcyjne
o możliwie wysokich nadwyżkach bezpośrednich, ale mogą być też
gospodarstwa, które przy doborze działalności produkcyjnych kierują się
minimalizacją nakładów pracy, lub zaangażowania majątku obrotowego.
Do projektów rozwoju gospodarstwa przyjmuje się działalności produkcyjne
w wersji zoptymalizowanej na arkuszu „optymalizacja”. Dlatego w PRG
zestawia się nie tylko wyniki analizy poszczególnych działalności produkcyjnych
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faktycznie zrealizowanych w analizowanym roku, ale również wyniki jakie
można by było uzyskać dokonując optymalizacji prowadzonych działalności
produkcyjnych. Propozycje optymalizacji i nowe działalności muszą być
przedyskutowane, uzgodnione i zaakceptowane przez rolnika.

2.2. Optymalizacja wyników gospodarstwa
– stan „jest – optymalizacja”
Następnym wariantem rozwoju gospodarstwa jest optymalizacja stanu
„jest". Optymalizacja ta polega na dokładnej analizie każdej realizowanej
w gospodarstwie działalności produkcyjnej i ustaleniu, co można poprawić
w technologii, technice prowadzenia tej działalności tak, aby polepszyć wyniki
(nadwyżkę bezpośrednią) poprzez realną do uzyskania zwyżkę plonów
lub/i obniżenie kosztów produkcji.
Zmiany wprowadzane do produkcji rolniczej w stanie „optymalizacja” nie
mogą wiązać się ze zmianami w organizacji gospodarstwa ani z inwestycjami,
przy zachowaniu dotychczasowej struktury zasiewów i obsady inwentarza.
Tak więc, optymalizacji w gospodarstwie możemy dokonywać poprzez zmianę
technologii produkcji, np. w zakresie nawożenia, ochrony roślin, żywienia
zwierząt, wprowadzenia innego materiału hodowlanego itp. Należy przy tym
pamiętać, że często w takiej sytuacji zwiększenie plonów/wydajności przekłada
się na wzrost kosztów zwłaszcza bezpośrednich działalności będących
następstwem m.in.:
 poprawy nawożenia,
 zmiany w zakresie ochrony roślin,
 sposobu zadawania i składu dawek paszowych.
Jeszcze innym przykładem optymalizacji produkcji może być wprowadzenie
rozwiązań ograniczających koszty bezpośrednie np. poprzez analizę gleby
i bilansowanie potrzeb pokarmowych roślin (niższe nakłady na nawożenie).
W wersji stan „jest - optymalizacja”, celem jest pokazanie o ile można
zwiększyć nadwyżkę bezpośrednią poprawiając jedynie technikę, technologię
produkcji bez jakichkolwiek zmian organizacyjnych i bez dodatkowych
nakładów inwestycyjnych. W dobrze prowadzonych gospodarstwach poprzez
zastosowanie lepszej technologii produkcji i dzięki poprawie plonów/wydajności
lub obniżeniu kosztów jednostkowych, można oczekiwać już tylko niewielkiej
poprawy dochodów. W takich gospodarstwach poprawa dochodów możliwa
jest tylko przez zwiększenie zasobów produkcyjnych.
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Optymalizacja gospodarstwa wiąże się również z niektórymi inwestycjami
(kosztami), które wręcz mogą okazać się niezbędne w związku z koniecznością
dostosowania gospodarstwa do Wymogów Wzajemnej Zgodności
(cross-compliance) np. budowa czy rozbudowa płyty obornikowej, zbiornika
na gnojówkę, postawienie silosów do przechowywania ziarna, modernizacja
budynków inwentarskich w celu dostosowania ich do wymogów dobrostanu
zwierząt itp.
Zaproponowane zmiany zostaną uwidocznione w pierwszej sporządzanej
wersji projektowej rozwoju gospodarstwa tzn. stan „jest – optymalizacja”.
Sporządzenie wariantu „optymalizacja” przebiega w ramach rozmowy
doradczej z rolnikiem. Doradca wraz z rolnikiem uzgadnia i wskazuje zapisy
dotyczące technologii i organizacji produkcji w gospodarstwie, które można
poprawić, i podaje równocześnie w odpowiednich tabelach potencjalne
korzyści dla gospodarstwa z tytułu tych zmian (tabele: 7.Produkcja roślinna,
8.Poplony, 9.Roczne obroty zwierząt, 10.Zapotrzebowanie na paszę,
11.Wartość pasz, 12.Produkcja zwierzęca) i analizuje ich wyniki w tabeli
14.Zestawienie rezultatów działalności. Wariant „optymalizacja” jest
zestawieniem tych samych działalności produkcyjnych co stan „jest”, zawiera
jednak działalności zoptymalizowane. Doradca ma tu możliwość udzielenia
rolnikowi fachowej pomocy, poinformowania go o najefektywniejszych
metodach i o najkorzystniejszych środkach produkcji. Wszelkie zmiany (zwyżka
plonów, wydajności, obniżka kosztów) w tym wariancie powinny być ustalone
między rolnikiem i doradcą, nie powinny być w żaden sposób zawyżane,
powinny być realne i możliwie trwale osiągane w warunkach klimatycznych
i glebowych, w których funkcjonuje gospodarstwo. Te działalności, których
rolnik nie chce zmieniać, pozostawia się bez zmian. Ustalone z rolnikiem
i zaakceptowane przez niego zoptymalizowane kombinacje działalności
produkcyjnej są podstawą do dalszego projektowania rozwoju gospodarstwa.
Przeprowadzenie optymalizacji ma duże znaczenie jako forma
indywidualnego doradztwa technologicznego. We wszystkich projektach
rozwoju gospodarstw, przy zestawianiu proporcji działalności produkcyjnych
zawsze należy się posługiwać wersjami zoptymalizowanymi. Dopiero
po sporządzeniu wersji „optymalizacja” przystępujemy do właściwego
planowania rozwoju gospodarstwa.

25

2.3. Opis planowanych zmian w gospodarstwie
– „plan 1” i „plan 2”
Rozwój gospodarstw przez zwiększenie zasobów produkcyjnych wiąże się
najczęściej z inwestycjami (zakup ziemi, nowych maszyn potrzebnych
do wprowadzenia
w gospodarstwie
nowej
technologii
produkcji,
czy modernizacji, rozbudowy lub budowy nowych budynków/budowli).
Przy stale rosnących cenach na dobra inwestycyjne i stosunkowo wysokim
poziomie oprocentowania kredytów, rentowność inwestycji może stanąć
pod znakiem zapytania. Dlatego inwestycje w gospodarstwie należy dokładnie
zaplanować i skalkulować.
Decyzje inwestycyjne należą do najtrudniejszych decyzji w gospodarstwie.
Toteż w takich sytuacjach, poprzez staranną analizę trzeba dokonać oceny
możliwości rozwoju gospodarstwa w powiązaniu z celami, jakie stawia sobie
rolnik.
Należy także uwzględnić ograniczenia, które nawet jeżeli dotyczą tylko
jednego czynnika (np. płodozmianu) mogą eliminować wprowadzenie
do projektu danej działalności lub ograniczyć znacznie zakres planowanych
działań. Następnie rozpatruje się kolejne możliwości interesujące rolnika.
Wprowadzanie do projektów rozwoju gospodarstwa nowych działalności
produkcyjnych i wymiana działalności produkcyjnych (np. 1 ha zboża zamiast
1 ha buraków cukrowych, tuczniki zamiast opasów itd.), w zakresie
wyznaczonym ograniczeniami są najważniejszymi cechami metodycznymi
projektowania rozwoju gospodarstwa.
Projektowanie oznacza tu wybór dla gospodarstwa takich działalności
produkcyjnych, które w danych warunkach (położenie gospodarstwa,
wyposażenie w czynniki produkcji, skłonności rolnika itp.), pozwalają uzyskać
najlepsze wyniki ekonomiczne.
Przy zaprojektowanych wariantach reorganizacyjnych mogą w sposób
istotny zmienić się koszty pośrednie (np. obciążenie finansowe kosztami
obsługi kredytów i dzierżaw, energii, paliwa itp.). Zmiany te dokładnie się
opisuje i wylicza. W każdym projektowanym wariancie powinna nastąpić
widoczna poprawa efektów gospodarowania, np. wzrost dochodu
z gospodarstwa rolniczego, stabilizacja produkcji lub inne, w zależności
od celów jakie sobie stawia rolnik i jego rodzina.
W kolejnym etapie powinny być określone niezbędne przedsięwzięcia
inwestycyjne i sposób ich realizacji np.:
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 zwiększenie ogólnej powierzchni użytków rolnych poprzez zakup
gruntów rolnych,
 zwiększenie skali produkcji poprzez modernizację, rozbudowę
lub wybudowanie nowej chlewni,
 zmniejszenie kosztów produkcji poprzez modernizację parku
maszynowego,
 zwiększenie intensywności produkcji (poprzez intensywność należy
rozumieć nie tylko poziom nakładów, ale także ich jakość, w tym jakość
i precyzję uprawy gleby),
 zwiększenie dochodów poprzez świadczenie usług np. rolniczych.
Dodatkowo należy podać zakres planowanej operacji (np. rolnik kupuje
kombajn, którego nie posiadał) i jej wpływ na sytuację w gospodarstwie
np. malejące koszty usług, rosnące koszty paliwa w gospodarstwie itp. Poza
tym, należy określić planowane terminy (daty) rozpoczęcia i zakończenia
inwestycji. Na tym etapie podajemy założenia i warianty dla opracowania „plan 1”
i „plan 2”.
Drugi krok postępowania przy metodzie planowania rozwoju gospodarstw
polega na ułożeniu wariantów reorganizacyjnych gospodarstwa i obliczeniu
wyników produkcyjnych dla każdego z tych wariantów. Porównywanie i ocena
projektów rozwoju gospodarstwa jest możliwa tylko wtedy, kiedy znane są
wyniki gospodarowania przy dotychczasowej organizacji gospodarstwa (stan
„jest i „optymalizacja”).

3. Powierzchnia gospodarstwa (zasoby ziemi)
3.1. Rodzaje użytków i klasy bonitacyjne
W arkuszu Powierzchnia gospodarstwa - tabela 1. Rodzaj użytków/klasa
gleb należy podać powierzchnię użytków rolnych z uwzględnieniem podziału
na grunty własne i dzierżawione w poszczególnych klasach bonitacyjnych.
W tej zakładce należy również uwzględnić ewentualne zmiany w powierzchni
gospodarstwa dla poszczególnych planów.
W przypadku, gdy w ramach planowanego rozwoju gospodarstwa zmieni się
powierzchnia gospodarstwa (np.: zakup lub sprzedaż gruntów, dzierżawa, itd.),
należy to odnotować w odpowiednim planie – „plan 1”, „plan 2”.
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Dzięki takiemu zestawieniu możemy się zorientować m.in. jaka jest
struktura użytków rolnych oraz ich jakość w gospodarstwie rolnym.
Dane wypełniamy w oparciu o wypis z rejestru gruntów.

3.2. Wartość gruntów
W tabeli 2. Wartość gruntów dokonujemy wyceny gruntów. W zależności
od sytuacji może być ona dokonywana na trzy sposoby:
1.

Automatycznie w oparciu o średnie ceny GUS wg wybranego
województwa (siedziby gospodarstwa). W sytuacji, gdy
gospodarstwo położone jest na obszarze dwóch województw należy
samodzielnie je wycenić i wprowadzić „ręcznie” do tabeli.
W przypadku wyceny łąk i pastwisk należy je oszacować wg
poniższych założeń:
 łąki oraz pastwiska klasy I i II zalicza się do gruntów dobrych.,
 łąki oraz pastwiska klasy III i IV zalicza się do gruntów średnich.,
 łąki oraz pastwiska klasy V i VI zalicza się do gruntów słabych.

2.

Szacunkowo, biorąc pod uwagę ich ceny na rynku lokalnym,
uwzględniając dodatkowo położenie, kształt, rodzaj użytku i jakość
gruntów.

3.

Według ceny nabycia podanej w akcie notarialnym, jeżeli grunty
rolne zostały nabyte stosunkowo niedawno.

Przystępując do określenia wartości gruntów rolnych należy je szacować
wyłącznie pod kątem przydatności użytkowania rolniczego. Jeżeli
gospodarstwo użytkuje grunty nie będące jego własnością (będące
przedmiotem dzierżawy), należy odpowiednio wskazać ich powierzchnię i klasę
w tabeli 1. Przy ustaleniu wartości gruntów nie będących własnością
gospodarstwa aplikacja automatycznie pominie grunty dzierżawione.
W tabeli 3. Wartość plantacji wieloletnich (drzewa owocowe, krzewy
owocowe) wyszczególniamy wszystkie plantacje wieloletnie założone
w gospodarstwie. Przy ich wycenie uwzględniamy wyłącznie wartość nasadzeń.

4. Wyposażenie gospodarstwa w środki trwałe – budynki
i budowle
W arkuszu Budynki i budowle - tabela 4. spisujemy wszystkie budynki
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i budowle istniejące w gospodarstwie (za wyjątkiem budynku mieszkalnego).
Spis ten zawiera następujące informacje: rodzaj budynku, rok budowy,
powierzchnię, wartość wykonanych remontów oraz aktualną wartość rynkową,
rozumianą jako cenę możliwą do uzyskania przy ewentualnej sprzedaży. Jeżeli
mamy problem z ustaleniem tej wartości, w ostateczności możemy zajrzeć do
polisy ubezpieczeniowej budynków zawartej przez rolnika z firmą
ubezpieczeniową. Niestety wartość budynków wykazana w polisach często
odbiega od rzeczywistości, jest celowo zaniżana przez rolników lub po prostu
niewaloryzowana przez wiele lat w celu płacenia niższych składek
ubezpieczeniowych. Dlatego na potrzeby rzeczywistej oceny planowanego
rozwoju gospodarstwa rolnego, warto uzgodnić z rolnikiem ewentualne
niedoszacowanie wartości tych budynków.
W przypadku wyposażenia budynków np. w urządzenia udojowe,
wygarniacze obornika, paszociągi, itp. ich wartość należy określić oddzielnie,
gdyż stawki amortyzacji, a tym samym odpisy amortyzacyjne są inne aniżeli
samych budynków.
Amortyzacja budynków i budowli w gospodarstwie jest rozliczana przy
zastosowaniu rocznej stopy odpisu amortyzacyjnego 2,5%. W arkuszu Budynki
i budowle pod tabelą znajduje się link do aktualnych stawek amortyzacji
środków trwałych.
Ewentualne plany inwestycyjne dotyczące budynków i budowli (budowa
lub/i modernizacja) uwzględniamy w kolejnych kolumnach „plan 1” i „plan 2”,
tworząc je poprzez kliknięcie na przycisk plan 1, plan 2. Zapisów dokonujemy
w analogiczny sposób jak w tabeli „stan jest”, stosując przy tym zasadę, że dla
roku oddania budowy (zakończenia inwestycji) dokonujemy rocznego odpisu
amortyzacyjnego. Należy przy tym pamiętać, że o momencie rozpoczęcia
amortyzacji decyduje termin, w którym środki trwałe gotowe są do rozpoczęcia
pracy, a nie data sporządzenia dowodu księgowego lub wprowadzenia
do ewidencji (budynek musi zostać oddany do użytkowania zgodnie z ustawą
Prawo budowlane).
Dodatkowo, w przypadku prowadzenia w gospodarstwie rolnym
pozarolniczej działalności gospodarczej w zamieszczonej poniżej tabeli
Działalność pozarolnicza, należy wyszczególnić budynki i budowle figurujące
w ewidencji środków trwałych przeznaczonych do prowadzenia działalności
gospodarczej.
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5. Wyposażenie gospodarstwa w środki trwałe – maszyny
i urządzenia
W tabeli 5. Maszyny i urządzenia zestawia się dane o wyposażeniu
technicznym i maszynowym analizowanego gospodarstwa. Spisuje się
wszystkie te maszyny i urządzenia techniczne będące w gospodarstwie, których
wartość początkowa przekracza 3500 zł. Następnie grupuje się je według
zastosowania, podając rok produkcji danej maszyny. Zestawienie to jest
niezbędne do ustalenia aktualnej wartości majątku gospodarstwa oraz
do ustalenia wysokości rocznego odpisu amortyzacyjnego. Poza tym tabela nr 5
jest formularzem źródłowym, z której korzysta się również w trakcie analizy
poszczególnych działalności produkcyjnych, stanowi dodatkowe źródło
informacji na temat np. technologii uprawy, chowu zwierząt, itp.
W tabeli 5. zestawia się dane o wyposażeniu technicznym i maszynowym
analizowanego gospodarstwa, która zawiera następujące informacje:
 rodzaj maszyny i urządzenia z podaniem marki i typu,
 rok produkcji,
 aktualna wartość rynkowa.
W przypadku używanych maszyn i urządzeń jedną z obiektywnych metod
wyceny środka trwałego jest przyjęcie tzw. wartości godziwej.
Wartość godziwa - jest specyficzną kategorią ceny wykorzystywanej
do ustalenia wartości aktywów. Wartość godziwa to kwota, za jaką dany
składnik majątku mógłby zostać wymieniony, a zobowiązanie uregulowane,
na warunkach transakcji rynkowej pomiędzy zainteresowanymi i dobrze
poinformowanymi nie powiązanymi ze sobą stronami. Wartość godziwą może
odzwierciedlać cena sprzedaży pochodząca z rynku. Jeżeli nie jest możliwe
ustalenie wartości aktywów za pomocą cen sprzedaży, należy ją określić
szacunkowo, we własnym zakresie lub przy pomocy rzeczoznawców.
Źródło: Encyklopedia zarządzania - mfiles.pl/pl/index.php/Wartość_godziwa)

Pomocą w szacowaniu aktualnych wartości ruchomych środków trwałych
mogą być internetowe portale rolnicze i ogłoszeniowe takie jak: agriaffaires.pl,
allegro.pl, gospodarz.pl, www.techagra.com, traktorpool.pl itp.
Amortyzacja maszyn i urządzeń w gospodarstwie jest rozliczana
dla wszystkich maszyn i urządzeń równo, przy zastosowaniu rocznej stopy
odpisu amortyzacyjnego 14%. Stosujemy przy tym zasadę, że dla środka
trwałego zakupionego w ramach planowania działalności - plan 1, plan 2,
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dokonujemy
rocznego
odpisu
amortyzacyjnego.
Na podstawie
zadeklarowanego roku przyjęcia środka trwałego do ewidencji, wartości środka
trwałego oraz stawki amortyzacji, program automatycznie oblicza wysokość
rocznej raty amortyzacji i wartość aktualną środka trwałego na koniec
analizowanego okresu.
Dodatkowo, w przypadku prowadzenia w gospodarstwie rolnym
pozarolniczej działalności gospodarczej w zamieszczonej poniżej tabeli
Działalność pozarolnicza, należy wyszczególnić maszyny i urządzenia figurujące
w ewidencji środków trwałych przeznaczonych do prowadzenia działalności
gospodarczej, jak i te planowane do zakupu w związku z uruchomieniem
działalności pozarolniczej plan1 i plan 2.
Pod tabelą znajduje się link do aktualnych stawek amortyzacji środków
trwałych.

6. Zasoby siły roboczej
W tabeli 6. Zasoby siły roboczej uwzględnić należy wszystkie osoby stale
pracujące w gospodarstwie. Są to na ogół osoby w różnym wieku, o różnym
stanie zdrowia, a przy tym nie wszystkie cały swój czas poświęcają pracy
w gospodarstwie. Na przykład: jeśli żona właściciela gospodarstwa zatrudniona
jest na „pół etatu” poza gospodarstwem albo sam właściciel świadczy usługi
pozarolnicze to należy to w uwagach odpowiednio odnotować. Aby zatem
określić zasoby siły roboczej w gospodarstwie, należy wszystkie osoby w nim
pracujące opisać w takich samych jednostkach. W tym celu ustalone zostały
odpowiednie współczynniki do przeliczania osób pracujących w gospodarstwie
na jednostki przeliczeniowe siły roboczej.
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Tabela 2.
Wskaźniki do obliczania kategorii zatrudnionych w rolnictwie wg GUS
Wiek

Mężczyźni

Kobiety

Przedprodukcyjny:

15-17 lat

0,5

0,5

Produkcyjny:

18-65 lat

1

-

18-60 lat

-

1

powyżej 65 lat

0,4

-

powyżej 60 lat

-

0,4

Poprodukcyjny:

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Ze względu na duży udział pracy w niepełnym wymiarze godzin oraz
sezonowe zatrudnienie pracowników, informacje o pracujących w rolnictwie
podawano w osobach, a także w przeliczeniu na umowne roczne jednostki
pracy (Annual Work Unit - AWU). Zasoby te wycenia się w oparciu o założenie,
że jeden pełnozatrudniony pracuje 2200 godzin rocznie. Liczbę godzin pracy,
która jest do dyspozycji w danym gospodarstwie ustalamy podczas wywiadu
z rolnikiem. Rolnik może twierdzić i często to robi, że pracuje więcej niż 2200
godzin rocznie. Zapisujemy to zgodnie z jego oświadczeniem. W takim
przypadku osobę poświęcającą na pracę w gospodarstwie np. 2 750 godzin
rocznie, należy uznać, za pracująca na 1,25 etatu.
Poza tym należy uwzględnić pracowników zatrudnionych na podstawie
umowy o pracę lub/i sezonowych, którzy dodatkowo powiększają zasoby pracy
w gospodarstwie. Liczbę pracowników należy wskazać w tabeli dokonując
przeliczenia na osoby pełnozatrudnione w roku.

7. Produkcja roślinna (struktura uprawy)
Dla projektowania rozwoju gospodarstwa dane w zakresie produkcji
roślinnej zestawiamy w arkuszu Produkcja roślinna. Dane wprowadzone
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w tabeli 7. Produkcja roślinna umożliwiają oszacowanie i porównanie
nadwyżek bezpośrednich poszczególnych działalności produkcyjnych
w analizowanym gospodarstwie.
Wyboru działalności produkcyjnych (uprawy) dokonuje się z listy rozwijanej
dostępnej po kliknięciu w odpowiednią komórkę wiersza 7. W kolejnym
wierszu (wiersz 8.) należy określić wielkość powierzchni, na której prowadzona
jest dana uprawa.
Obliczenie nadwyżek bezpośrednich rozpoczyna się od ustalenia wysokości
plonów poszczególnych działalności produkcyjnych. Nadwyżka bezpośrednia
ze sprzedaży produktów roślinnych, będących lub mogących być (rośliny
paszowe) potencjalnie przedmiotem sprzedaży, stanowi wartość sprzedaży
danego produktu pomniejszoną o koszty bezpośrednie. Wartość ta obliczana
jest dla 1 ha uprawy. Licząc przychody z produkcji roślinnej, trzeba również
uwzględnić wartość sprzedanej produkcji ubocznej, a więc np. słomy, liści
buraczanych itp. Następnie, wszystkie koszty produkcji, które da się wprost
przyporządkować danej działalności produkcyjnej (uprawie), klasyfikuje się
do kosztów bezpośrednich. Według takiego kryterium kwalifikowania,
do kosztów bezpośrednich przede wszystkim zalicza się: koszty materiałowe
oraz koszty pracy ludzi (tylko praca najemna) i sprzętu (usługi zewnętrzne).
Biorąc pod uwagę, że plan rozwoju wykonujemy dla gospodarstw rodzinnych
w kosztach pracy ludzi uwzględnia się jedynie pracę obcą, pochodzącą
z zewnątrz gospodarstwa (nie uwzględniamy pracy własnej rolnika i członków
jego rodziny, gdyż formę zapłaty za ich pracę stanowi wypracowany dochód
z gospodarstwa). Jeśli chodzi o koszty pracy sprzętu, na które składają się
koszty eksploatacji oraz amortyzacji i remontów, należy wliczyć je do kosztów
pośrednich. Koszty użytkowania maszyn, tj. koszt paliwa i smarów można
wliczyć do kosztów bezpośrednich, jeżeli nie ma trudności z ustaleniem
i rozliczeniem ich na poziomie poszczególnych działalności produkcyjnych.
W tym miejscu uwzględniamy również koszty związane z wynajmem maszyn
np. prasy do słomy.
Koszty bezpośrednie stanowią koszty, które można bez żadnej wątpliwości
przypisać określonym działalnościom produkcyjnym gospodarstwa, a zarazem
których wielkość ma ścisły związek ze skalą produkcji.
Źródło: Słownik pojęć z rachunkowości gospodarstwa rolnego, Minikowo 2001

W tabeli 7. jeżeli dysponujemy szczegółowymi danymi możemy rozbić
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koszty zakupu nasion, nawozów i środków ochrony roślin na szczegółowe
pozycje (np. w przypadku nawożenia uwzględnić koszt czystego składnika:
m.in: azot, fosfor, potas itd.).
Koszty bezpośrednie działalności produkcji roślinnej odzwierciedlają koszty
ponoszone w całym cyklu produkcji. Jako okres obrachunkowy przyjęto
12 kolejnych miesięcy roku kalendarzowego. Jednak dla niektórych działalności
produkcji roślinnej (dotyczy głównie roślin ozimych) poniesione nakłady
i koszty bezpośrednie odzwierciedlają cały cykl produkcji, tzn. wszystkie
nakłady i koszty związane z produkcją występujące zarówno w roku
poprzedzającym badania, jak i w roku, którego dotyczy prowadzone badanie.
Suma nadwyżek ze wszystkich towarowych upraw roślinnych (upraw,
które potencjalnie mogą być sprzedane) w gospodarstwie stanowi nadwyżkę
bezpośrednią z produkcji roślinnej gospodarstwa.
W przypadku produktów przeznaczonych do dalszej obróbki
w gospodarstwie np. usługowego czyszczenia i suszenia należy odpowiednio
uwzględnić to w kosztach, jak i cenach sprzedaży.
W tym samym arkuszu uwzględniamy koszty produkcji roślin paszowych.
Każdorazowe kliknięcie na ikonkę ”Rośliny paszowe” umożliwia dodanie
kolejnej rośliny paszowej do odpowiednio wybranego wariantu. W przypadku
upraw paszowych (produkcja nietowarowa) ze względu na zużycie wewnętrzne w
gospodarstwie nie określa się ich wartości sprzedaży, a jedynie koszty
bezpośrednie wyprodukowania. Przy nierynkowych działalnościach produkcyjnych
powstaje więc tzw. „ujemna nadwyżka bezpośrednia” w wysokości kosztów
bezpośrednich. Koszty bezpośrednie upraw paszowych liczymy zgodnie
ze schematem, jak dla roślin towarowych.
Dla wersji stan „jest” przyjmuje się faktyczne wydajności i ceny uzyskane
w gospodarstwie w analizowanym roku mimo że analizowany rok może być
nietypowy, np. ze względu na warunki pogodowe. W trakcie analizy
poszczególnych działalności produkcyjnych, w rozmowie z rolnikiem ustala się,
czy wynik danej działalności produkcyjnej zadowala rolnika, czy też można go
poprawić i jak to zrobić. Ustala się, że przy planowaniu rozwoju gospodarstwa,
będzie się brało pod uwagę wyłącznie wyniki sporządzone w wersji „jest optymalizacja”.
Dobór działalności do projektów rozwojowych powinien być dokonywany
po porównaniu wszelkich możliwych wariantów. W gospodarstwach
najczęściej chodzi o maksymalizację zysku, dlatego wybiera się działalności
produkcyjne o możliwie wysokich nadwyżkach bezpośrednich uwzględniając
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istniejące ograniczenia, takie jak warunki glebowe, płodozmian, itp.
Do projektów rozwoju gospodarstwa przyjmuje się działalności produkcyjne
w wersji zoptymalizowanej, dlatego na formularzu Produkcja roślinna
w tabeli 7. zestawia się nie tylko wyniki analizy poszczególnych działalności
produkcyjnych faktycznie zrealizowanych w analizowanym roku, ale również
wyniki, jakie można by było osiągnąć stosując zoptymalizowane działalności
produkcyjne oraz inne działalności produkcyjne, planowane do wprowadzenia
w projektach rozwojowych. Propozycje optymalizacji i nowe działalności muszą
być przedyskutowane, uzgodnione i zaakceptowane przez rolnika.
Działalności produkcyjne, których wprowadzenie zakłada się w ramach
planowania rozwoju gospodarstwa uwzględnia się w tabeli w pozycjach
odpowiednich dla „plan 1” i „plan 2”, tworząc je poprzez kliknięcie na przycisk
plan 1, plan 2. Działalności, które pozostają bez zmian przyjmuje się natomiast
z wersji stan „jest optymalizacja”.

8. Poplony:
W tabeli 8.Poplony wykazujemy wyłącznie rośliny uprawiane na zielony
nawóz – poplony na przyoranie. W pozostałych przypadkach – jeżeli poplon
jest zbierany i sprzedawany – należy uwzględnić go w produkcji towarowej.
Natomiast w sytuacji, gdy poplon jest przeznaczony na paszę – należy
uwzględnić go w produkcji paszowej (wartość pasz).

9. Roczne obroty zwierząt
Tabela 9.Roczne obroty zwierząt jest przeznaczona do wykonania rocznego
obrotu zwierząt w sztukach fizycznych dla okresu jednego roku
kalendarzowego. Formularz przygotowany jest dla grup zwierząt, takich jak:
trzoda chlewna, bydło mleczne i bydło mięsne. W tabeli zastosowano podział
na grupy produkcyjne w podobnym układzie, jak w dokumentach aplikacyjnych
dla wybranych działań inwestycyjnych PROW 2014-2020. W celu łatwiejszego
sporządzenia obrotu stada, w przypadku przeznaczenia sztuk z wybranej grupy
produkcyjnej na przeklasowanie, automatycznie podświetlą się wybrane
komórki tabeli, wskazujące na niezgodność i sugerujące, do jakiej grupy
powinny trafić w/w zwierzęta. Stan średnioroczny zostanie obliczony
automatycznie.
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Na podstawie obliczonych stanów średniorocznych zwierząt użytkownik
może wyliczyć przybliżoną zawartość azotu w nawozach naturalnych. W tym
celu należy określić, z wykorzystaniem listy rozwijanej, system utrzymania
zwierząt.

10. Zapotrzebowanie na pasze
Dane dotyczące zapotrzebowania na pasze w gospodarstwie zestawiamy
w tabeli 10. Zapotrzebowanie na pasze. Porównanie zapotrzebowania zwierząt
na pasze z ich produkcją w gospodarstwie rolnym jest bardzo ważną informacją
dla rolnika i daje odpowiedź na pytanie: "Czy mam wystarczającą ilość pasz
dla hodowanych zwierząt"? Aby ułatwić odpowiedź na to pytanie należy
sporządzić uproszczony bilans pasz dla wszystkich działalności produkcyjnych
z uwzględnieniem wielkości i struktury produkcji zwierzęcej.
Zapotrzebowanie na paszę pokryte może zostać w dwojaki sposób,
tj. poprzez pasze wyprodukowane w gospodarstwie oraz pasze pochodzące
z zakupu. Zasoby pasz produkowane w gospodarstwie, powinny być zbieżne
z danymi dotyczącymi obecnej, jak i planowanej struktury zasiewów, plonów
i nakładów uwzględnionych w kosztach bezpośrednich dla upraw paszowych.
Tabela 10. Zapotrzebowanie na pasze została podzielona na dwie części.
W zależności od gatunku utrzymywanych w gospodarstwie zwierząt oddzielnie
liczone jest zapotrzebowanie na paszę w produkcji trzody chlewnej i bydła.
W celu ustalenia zapotrzebowania dla poszczególnych grup zwierząt należy
uzupełnić tabelę o takie dane jak:
 czas żywienia (liczba dni w ciągu roku) według długości przebywania
w danej grupie,
 stan średnioroczny w przypadku stada podstawowego, stan
szt. fizycznych w przypadku stada obrotowego,
 wielkość dziennej dawki pokarmowej dla poszczególnych utrzymywanych grup żywieniowych wyrażonej w kg,
 skład dawki pokarmowej w kg,
 nazwy poszczególnych składników pasz z zakupu (nazwy pasz własnych
zostają automatycznie pobrane z tabeli 7. Produkcja roślinna.
Na podstawie w/w danych zostanie obliczone zapotrzebowanie na dane
składniki pokarmowe w poszczególnych grupach żywieniowych oraz dla całego
stada zwierząt wyrażone w dt.
Analogicznie postępujemy w przypadku uzupełniania kolejnych tabel
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dotyczących wariantów „jest - optymalizacja”, „plan 1” i „plan 2”.
Po obliczeniu zapotrzebowania na paszę dla poszczególnych grup zwierząt,
możemy określić wartości zużytej paszy w arkuszu Wartość pasz tabela 11.

11. Wartość pasz
W tabeli 11. określamy koszt paszy zużytej na 1 sztukę zwierzęcia w danej
grupie żywieniowej z wyszczególnieniem na pasze własne i z zakupu. W tym celu
zapotrzebowanie na dany składnik paszowy wyrażone w dt, zostanie przeliczane
automatycznie na podstawie wcześniej dokonanych obliczeń w tabeli 10. (łączne
zapotrzebowanie na paszę w grupie/ilość sztuk w grupie). W dalszej kolejności
należy podać ile ze wskazanego zapotrzebowania pokryte jest paszą własną i jaki
jest koszt wyprodukowania dt tej paszy (ustalony w arkuszu Produkcja roślinna –
rośliny paszowe). Rozdysponowując poszczególne składniki pasz własnych
w poszczególnych grupach żywieniowych, należy kontrolować je z faktycznie
wyprodukowaną w gospodarstwie ilością. Brakująca ilość paszy w dawce
pokarmowej automatycznie zostanie uzupełniona paszą pochodzącą z zakupu.
Należy jedynie podać cenę jej zakupu zł/dt.
Na podstawie w/w danych aplikacja automatycznie obliczy dla każdej grupy
żywieniowej wartość zużycia paszy własnej oraz z zakupu na 1 szt./zł. Uzyskane
wartości pasz własnych i z zakupu w zależności od systemu utrzymania
zwierząt (cykl zamknięty/cykl otwarty) zostaną odpowiednio przypisane
w pozycji pasza własna i z zakupu w arkuszu Produkcja zwierzęca.
W przypadku utrzymania zwierząt w cyklu zamkniętym koszty żywienia
macior uwzględnione są w kosztach bezpośrednich sprzedaży tucznika.
Przy obliczeniach efektywności żywienia zwierząt, należy kierować się
ilością paszy zużytej na produkcję 1 kg żywca wieprzowego, a nie ceną
jednostkową paszy.

12. Produkcja zwierzęca
Dla projektowania rozwoju gospodarstwa dane dotyczące produkcji
zwierzęcej zestawiamy w arkuszu Produkcja zwierzęca w tabeli 12. Przy jej
wykorzystaniu, porównuje się w analizowanym gospodarstwie nadwyżki
bezpośrednie uzyskiwane z poszczególnych działalności produkcyjnych.
Nadwyżki bezpośrednie oblicza się według jednakowego schematu
dla wszystkich produktów zwierzęcych będących przedmiotem sprzedaży.
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Zestawienia produktów zwierzęcych dokonano w formie listy rozwijanej,
dostępnej po kliknięciu na kolejne komórki wiersza „Wyszczególnienie”.
Przychodem jest wartość sprzedanych produktów zwierzęcych wycenionych w:
zł/l mleka, zł/kg żywca, w zależności od kierunku produkcji w gospodarstwie.
Dla procesów produkcyjnych, które wymagają innych okresów czasu niż rok (dłużej
lub krócej niż rok), np.: chów jałówek cielnych, odchów tuczników itd., liczy się
wartość produkcji oraz koszty bezpośrednie wyprodukowania jednej sztuki.
Do kosztów bezpośrednich produkcji zwierzęcej należą przede wszystkim
koszty:
- pasz z zakupu, jak i pasz wyprodukowanych w gospodarstwie,
- koncentratów, dodatków paszowych, witamin itp.,
- uzupełnienia stanu (wydatki poniesione na remont stada itp.),
- usług weterynaryjnych (wydatki związane z opieką weterynaryjną),
- ubezpieczenia zwierząt,
- krycia, inseminacji (np. koszt nasienia),
- innych usług zewnętrznych (np. dezynfekcji).
Celowe jest przyjmowanie takich wartości (kosztów i przychodów) realnych,
które mogą być trwale uzyskiwane w danym gospodarstwie. Nie należy
przyjmować wartości zawyżonych ani zaniżonych.
Sporządzając kalkulację nadwyżki bezpośredniej dla produkcji zwierzęcej
należy zwrócić uwagę na zgodność przyjętych danych w planie przedsięwzięcia.
W szczególności ilość sprzedanych produktów zwierzęcych wykazana
po stronie sprzedaży musi być spójna z:
- planowanymi założeniami technologicznymi dla produkcji
zwierzęcej (wydajności jednostkowe, przyrosty, jakość, itp.),
- obecnymi i planowanymi stanami inwentarza w gospodarstwie
(obsadą inwentarza żywego),
- ewentualnym zakupem inwentarza do dalszego chowu, którego
koszt powinien być uwzględniony po stronie kosztów bezpośrednich
przy obliczaniu nadwyżek bezpośrednich.
Należy zwrócić również uwagę na koszty pasz (z zakupu i własnych)
w poszczególnych grupach technologicznych. W tym celu należy w pierwszej
kolejności obliczyć zapotrzebowanie w poszczególnych grupach technologicznych, bilansując je z produkcją pasz własnych.
Jeżeli w wyniku optymalizacji produkcji zwierzęcej nastąpi zwiększenie jej
efektywności (większe przyrosty, lepsza jakość, większa wydajność, itp.)
wówczas zazwyczaj będzie się to przekładało na zwiększenie kosztów
38

bezpośrednich. To samo będzie dotyczyło wzrostu produkcji wynikającej
i uwzględnionej w planie rozwoju gospodarstwa „plan 1” itd.

13. Koszty bezpośrednie
Tabela 13. jest tabelą wynikową (wypełnianą automatycznie). Tabela
ta przedstawia syntetyczne zestawienie wszystkich kosztów bezpośrednich
z wyszczególnieniem poszczególnych produkcji dla stan „jest”, „jest optymalizacja” oraz planów rozwoju gospodarstwa. Takie zestawienie kosztów
pozwala dokonać wstępnej oceny zmian wprowadzonych w gospodarstwie
rolnym.

14. Zestawienie rezultatów działalności rolniczej (wstępne
zestawienie wyników produkcyjnych
Pierwsze porównanie wyników produkcyjnych przeprowadza się w tabeli
14., która uwzględnia bieżące działalności produkcyjne (stan „jest”, „jest –
optymalizacja”), jak również te, które zostały wprowadzone w projektach
rozwojowych - „plan 1”, „plan 2” itd.
Wyniki jednostkowe wyliczone w tabelach 7.Produkcja roślinna,
8.Poplony, 10.Zapotrzebowanie na paszę, 11.Wartość pasz, 12.Produkcja
zwierzęca, zostają automatycznie przeniesione do tabeli 14., gdzie następuje
obliczenie przychodów i kosztów działalności operacyjnej gospodarstwa oraz
nadwyżki bezpośredniej dla poszczególnych działalności i w ramach
poszczególnych etapów rozwoju gospodarstwa rolnego tzn. dla „stanu jest”,
„jest-optymalizacja” i sytuacji obejmującej zmiany, uwzględniającej „plan 1” oraz
„plan 2”.
Wszystkie dane zaprezentowane w tej tabeli stanowią punkt wyjścia
do oceny działań podejmowanych w ramach planowania rozwoju
gospodarstwa.

15. Kredyty
Tabelę 15. należy wypełnić w przypadku posiadanych i/lub planowanych
zobowiązań kredytowych mających związek z prowadzoną działalnością
rolniczą, bądź pozarolniczą. W poszczególnych komórkach arkusza określamy
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oprocentowanie kredytu, okres obowiązywania umowy kredytu (dotyczy
kredytów długoterminowych), kwotę zadłużenia (wypłaconą kwotę
kredytu/pożyczki).
Na potrzeby kalkulacji przyjęto kwartalne rozliczanie zobowiązań
kredytowych. Dlatego jeżeli rolnik spłaca kredyty w okresach miesięcznych,
należy je zsumować i podać kwoty kwartalnie. Po wprowadzeniu przez
użytkownika wartości kredytu, określeniu oprocentowania, podaniu okresu
obowiązywania umowy kredytu (w przypadku kredytów długoterminowych),
program automatycznie obliczy wartość odsetek dla poszczególnych okresów.
W kalkulacji założono, że spłata kapitału nastąpi w ostatnim okresie
obowiązywania kredytu (najczęściej stosowana w praktyce forma rozliczenia
kredytu), w rzeczywistości stanowi ona przedmiot umowy zawartej między
instytucją kredytową a kredytobiorcą.

16. Zobowiązania z tytułu umowy leasingu
Tabelę 16. należy wypełnić w przypadku posiadanych i/lub planowanych
zobowiązań z tytułu umowy leasingu mających związek z prowadzoną
działalnością rolniczą, bądź pozarolniczą. W poszczególnych komórkach
arkusza określamy wartość przedmiotu leasingu, wartość opłaty wstępnej,
cenę sprzedaży/wykupu, okres obowiązywania umowy i oprocentowanie
leasingu.
Program automatycznie oblicza udział procentowy opłaty wstępnej
w wartości przedmiotu leasingu, wartość raty leasingu z podziałem na część
kapitałową, odsetkową oraz wartość zobowiązań na koniec danego okresu.
W kalkulacji zaprezentowano miesięczne rozliczanie zobowiązań leasingowych.

17. Podatki
W tabeli 17. Podatki należy wskazać wysokość podatków jakie
są odprowadzane przez rolnika w ramach prowadzonego gospodarstwa
rolnego (związane wyłącznie z gospodarstwem rolnym)
Uwzględnia się tutaj takie pozycje jak:
- podatek rolny
- podatek z tytułu prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej
- podatek od środków transportu gospodarstwa rolnego
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- podatek od nieruchomości gospodarstwa rolnego.
Dane z tej tabeli wykorzystane zostaną do obliczenia wartości dodanej
brutto – GVA.

18. Koszty pośrednie
Zestawienie kosztów pośrednich gospodarstwa zarówno w wersji stan
„jest”, „jest - optymalizacja” jak i w planach rozwoju gospodarstwa
przedstawia się w arkuszu Koszty pośrednie w tabeli nr 18. Koszty pośrednie
dotyczą wyłącznie działalności rolniczej i obejmują te koszty produkcji, których
nie można oszacować bezpośrednio na podstawie dokumentów źródłowych
i odnieść ich do wytworzonych wyrobów lub usług. Wartość kosztów
pośrednich określają wszystkie pozostałe koszty (poza kosztami
bezpośrednimi) ponoszone z tytułu funkcjonowania, bądź tylko istnienia
gospodarstwa rolnego. Tak więc, dla potrzeb projektowania rozwoju
gospodarstwa do kosztów pośrednich zaliczamy wszystkie koszty, które nie
zostały wcześniej przyporządkowane poszczególnym działalnościom
produkcyjnym np.: podatki, ubezpieczenia, koszty energii elektrycznej i wody,
paliwa i smarów, ale również płace stałych pracowników najemnych
i amortyzację. Nie wprowadzamy kosztów, które w znaczny sposób mogą
rzutować na wynik a wystąpiły jednorazowo na skutek określonych zdarzeń,
przez co zniekształcają efekt planowania rozwoju gospodarstwa rolnego.
W przypadku trudności przy podziale kosztów pomiędzy gospodarstwem
domowym a gospodarstwem rolnym należy dokonać odpowiednich
szacunków. Wszystkie koszty należy wpisać na podstawie faktur i rachunków.
Dotyczy to np. kosztów energii elektrycznej, wody, kosztów napraw itp.
Na etapie planowania rozwoju gospodarstwa („plan 1” i „plan 2”) należy określić
i oszacować koszty pośrednie planowanych zmian w produkcji oraz dokonać
zapisów w zestawieniu kosztów pośrednich. Zwiększenie rozmiarów, rozszerzenie
zakresu produkcji, np. powiększenie stada tuczników będzie skutkowało
zwiększeniem zapotrzebowania na wodę. Obniżka wskutek m.in. zmian
w technologii produkcji może spowodować zmniejszenie zużycia energii
elektrycznej.
Zestawienie kosztów w tabeli 18. Zestawienie kosztów pośrednich służy przede
wszystkim porównaniu obciążenia gospodarstwa kosztami pośrednimi przy różnej
organizacji działalności produkcyjnych. Ze względu na zmieniające się koszty
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pośrednie, które rosną ze wzrostem skali produkcji i z nakładami inwestycyjnymi
(ponieważ odpisy amortyzacyjne są wliczane do kosztów pośrednich), różnice
między poszczególnymi wersjami planistycznymi w dochodzie z gospodarstwa
rolniczego są mniejsze niż przy sumie nadwyżek bezpośrednich, niemniej wykazują
one znaczne różnice, mówiące o opłacalności wprowadzania zmian
proponowanych w projektach rozwojowych.
Dla potrzeb projektowania rozwoju gospodarstw, zastosowano podział
kosztów zgodny z metodologią zunifikowanego systemu rachunkowości
gospodarstw rolniczych (FADN).

Charakterystyka kosztów pośrednich:
Koszty zakupu i rozsiewu nawozów organicznych (usługa) – koszty zakupu
i aplikacji (w przypadku korzystania z usług) nawozów organicznych, które ze
względu na wieloletnie oddziaływanie nie zostały uwzględnione w kosztach
przy obliczaniu nadwyżek bezpośrednich dla produkcji roślinnej (jeśli raz na
4 lata – uwzględnić ¼ kosztu);
Koszty zakupu i rozsiewu (usługa) nawozów wapniowych – jw. dla
nawozów wapniowych;
Koszty zakupu innych środków ochrony np. Roundup – środki ochrony
roślin stosowane w gospodarstwie, które ze względu na sposób użycia nie
mogły zostać przyporządkowane do żadnej z prowadzonych działalności np.
Roundup zużyty na przywrócenie ugorów do produkcji;
Koszty zakupu paliw płynnych (ON, etylina) i smarów – łączne koszty
materiałów pędnych zużywanych w gospodarstwie rolnym, przy czym nie
należy wliczać kosztów materiałów pędnych zużytych na cele niezwiązane
z prowadzeniem działalności rolniczej np. zużycie oleju opałowego/gazu do
ogrzewania budynku mieszkalnego;
Koszty zakupu części zamiennych – zakupy części zamiennych do sprzętu
użytkowanego w gospodarstwie;
Koszty usług remontowych i serwisowych – koszty usług związanych
z utrzymaniem, konserwacją i naprawami posiadanych w gospodarstwie
maszyn i urządzeń. Wartość rocznych remontów budynków i budowli
w gospodarstwie ustala się w wywiadzie z rolnikiem, lub szacunkowo. W razie
braku zapisów w gospodarstwie o wydatkach na remonty i informacji na ten
temat od rolnika wartość remontów maszyn można szacować w stosunku do
sumy rat amortyzacyjnych tj. 50% sumy rat amortyzacyjnych lub około 0,5%
wartości odtworzeniowej (nowej) budynków i budowli;
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Koszty usług doradczych – wydatki na usługi doradcze np. sporządzanie
dokumentacji, planów nawozowych, badanie laboratoryjne (analiza gleb, pasz,
produktów);
Koszty certyfikacji – koszty związane z uzyskaniem wszelkich ocen
i certyfikatów związanych z prowadzoną działalnością rolniczą np. certyfikat
produkcji integrowanej, produkcji ekologicznej, certyfikaty i świadectwa
weterynaryjne;
Koszty konserwacji i napraw budynków (materiały i usługi) - koszty
związane z remontami i konserwacją posiadanych budynków, w przypadku
samodzielnego wykonywania prac przez rolnika, należy wpisać jedynie wartość
zużytych materiałów;
Koszty dezynfekcji budynków (materiały i usługi) - koszty związane
z cyklicznym czyszczeniem i dezynfekcją posiadanych budynków, w przypadku
samodzielnego wykonywania prac przez rolnika należy wpisać jedynie wartość
zużytych materiałów;
Materiały i środki dezynfekcyjne – środki zużywane do bieżącego
utrzymywania czystości i spełniania warunków higieny w produkcji rolniczej
np. środki do mycia i dezynfekcji sprzętu do pozyskiwania mleka;
Środki do konserwacji pasz objętościowych - koszty środków użytych do
przygotowania
i konserwacji
pasz
objętościowych
produkowanych
w gospodarstwie;
Ubezpieczenie upraw - łączna wartość rocznych składek na ubezpieczenie
upraw;
Ubezpieczenie zwierząt gospodarskich - łączna wartość rocznych składek
na ubezpieczenie zwierząt;
Ubezpieczenie maszyn i ciągników - łączna wartość rocznych składek na
ubezpieczenie maszyn i ciągników, w tym obowiązkowe ubezpieczenia
komunikacyjne z tytułu OC;
Ubezpieczenie budynków gospodarskich oraz OC - łączna wartość rocznych
składek na ubezpieczenie budynków oraz koszty ubezpieczenia od
odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia gospodarstwo rolnego;
Energia elektryczna na działalność rolniczą – koszty energii elektrycznej
zużytej na potrzeby gospodarstwa rolnego - nie należy wliczać energii
elektrycznej na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności rolniczej.
W przypadku wspólnego korzystania z jednego przyłącza przez gospodarstwo
domowe rolnika i gospodarstwo rolne, należy dokonać szacunkowego podziału
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na podstawie mocy i częstotliwości użytkowania posiadanych urządzeń
elektrycznych;
Opał na działalność rolniczą - koszty opału zużytego na potrzeby
gospodarstwa rolnego; nie należy wliczać opału zużytego na cele niezwiązane
z prowadzeniem działalności rolniczej. W przypadku wspólnego korzystania
z jednej kotłowni przez gospodarstwo domowe rolnika i gospodarstwo rolne,
należy dokonać szacunkowego podziału na podstawie mocy i częstotliwości
użytkowania posiadanych odbiorników ciepła;
Woda na działalność rolniczą - koszty wody zużytej na potrzeby
gospodarstwa rolnego, nie należy wliczać wody zużytej na cele niezwiązane
z prowadzeniem działalności rolniczej. W przypadku wspólnego korzystania
z jednego przyłącza przez gospodarstwo domowe rolnika i gospodarstwo rolne,
należy dokonać szacunkowego podziału. W sytuacji gdy gospodarstwo posiada
własne ujęcie wody – nie należy wliczać kosztu wody;
Usługi telekomunikacyjne – koszt usług telekomunikacyjnych (telefony,
Internet itp.) wykorzystywanych na potrzeby gospodarstwa rolnego. Przy
wspólnym korzystaniu z jednego przyłącza przez gospodarstwo domowe
rolnika i gospodarstwo rolne, należy dokonać szacunkowego podziału;
KRUS – łączna składka KRUS rolnika, małżonka i domowników;
Inne – pozostałe niewyszczególnione powyżej koszty pośrednie,
z pominięciem kosztów pracy (np. najem robocizny), ziemi (np. czynsze
dzierżawne), kapitału (np. odsetki, opłaty leasingowe, amortyzacja);
Podatki: rolny, działy specjalne, od nieruchomości – łączna kwota
podatków opłacanych z tytułu prowadzenia gospodarstwa.
Utrzymania domu mieszkalnego nie jest wliczone do kosztów, ponieważ
koszty te nie mogą rzutować na wynik produkcyjny gospodarstwa.

19. Dopłaty i dotacje
W tabeli 19. należy podać wysokość przyznanych w analizowanym okresie
dotacji/dopłat w przeliczeniu na całe gospodarstwo. W szczególności w tabeli
powinny się znaleźć płatności, które rolnik planuje otrzymać wskutek realizacji
projektu. Trzeba pamiętać, że w razie reorganizacji gospodarstwa należy
uwzględnić zmiany z zasiewów i obszaru gospodarstwa np. zmiana systemu
produkcji na ekologiczny umożliwia otrzymanie płatności z tego tytułu
lub zakup dodatkowych gruntów spowoduje wzrost uzyskiwanych przez
gospodarstwo płatności obszarowych.
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Należy podać wartość płatności zgodnie z wyszczególnieniem:
a) Płatności związane do powierzchni upraw, do których zaliczamy:
- płatności do powierzchni uprawy buraków cukrowych,
- płatności do powierzchni uprawy roślin wysokobiałkowych,
- płatności do powierzchni uprawy chmielu,
- płatności do powierzchni uprawy ziemniaków skrobiowych,
- płatności do powierzchni upraw owoców miękkich (truskawek
lub malin),
- płatności do powierzchni uprawy pomidorów,
- płatności do powierzchni uprawy lnu,
- płatności do powierzchni uprawy konopi włóknistych.
b) Płatności związane do zwierząt, z tytułu:
- płatności do krów,
- płatności do bydła,
- płatności do owiec,
- płatności do kóz.
c) Płatności rolnośrodowiskowo-klimatyczne.
d) Płatności w okresie konwersji na rolnictwo ekologiczne.
e) Płatności w celu utrzymania rolnictwa ekologicznego.
f) Dopłaty do kosztów produkcji (dopłaty do materiału siewnego, zwrot
podatku akcyzowego za olej napędowy).
g) Pozostałe dotacje (dotacje z tytułu klęsk żywiołowych, dotacje
do zalesiania).
h) Dotacje do inwestycji (np. w ramach działań wdrażanych w ramach
PROW 2014-2020).
W rachunku wartości dodanej brutto (GVA) nie jest ujmowana jednolita
płatność obszarowa ani płatność z tytułu gospodarowania na obszarach
o niekorzystnych warunkach gospodarowania oraz płatności z tytułu
zazielenienia.

20. Sprzedaż bezpośrednia
Zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2016r. o zmianie niektórych ustaw w
celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników (Dz.U.poz.1961), rolnicy w
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ramach tzw. rolniczego handlu detalicznego mogą sprzedawać żywność
wyprodukowaną we własnym gospodarstwie, bez obowiązku płacenia podatku
do kwoty 20 tysięcy zł. Zwolnienie, o którym mowa ma charakter pomocy de
minimis i jest udzielane zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr
1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku. Po przekroczeniu w/w kwoty, sprzedaż
będzie dalej możliwa, ale od uzyskanej nadwyżki trzeba już będzie płacić
podatek ryczałtowy od przychodów ewidencjonowanych, w wysokości 2%.
Tabela 20. służy do ewidencji prowadzonej sprzedaży bezpośredniej
produktów z gospodarstwa rolnego celem obliczenia zryczałtowanej stawki
podatku (2%) od przychodu. W tabeli uwzględniono również koszty związane
z prowadzoną sprzedażą bezpośrednią, których nie uwzględnia się przy
obliczaniu w/w podatku. Spełniają one funkcję informacyjną i są uwzględniane
przy obliczaniu wyniku finansowego prowadzonej działalności rolniczej.

21. Działalność pozarolnicza
Jeżeli w gospodarstwie rolnym jednocześnie prowadzona jest działalność
pozarolnicza, informacje w tym zakresie wpisujemy do tabeli 21. Przychody
z działalności pozarolniczej. Dane dotyczące działalności pozarolniczej należy
podać za ostatni zamknięty rok kalendarzowy poprzedzający rok
przygotowania PRG.
W celu wyliczenia wysokości dochodu z tytułu prowadzenia działalności
pozarolniczej należy uwzględnić:
1. Przychody ze sprzedaży z tytułu produkcji/świadczonych usług; należy
podać rodzaj świadczonych usług np. orka, zaprawianie materiału siewnego,
suszenie ziarna kukurydzy itp., jednostkę, wielkość sprzedaży i cenę
sprzedaży;
2. Koszty (nakłady) np. płace pracowników, naprawy i konserwacje maszyn,
paliwo, energia, usługi obce, dzierżawy, ubezpieczenia, podatki i opłaty itp.;
3. Amortyzację środków trwałych ujętych w ewidencji środków trwałych firmy
i przeznaczonych do świadczenia w/w usług.
Zestawienie przychodów i kosztów działalności pozarolniczej stanowi
ostatni etap zbierania danych o gospodarstwie. Mając zebrane dane możemy
przystąpić do analizy planowanego rozwoju gospodarstwa.
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22. Wynik finansowy
Wynik finansowy gospodarstwa z tytułu działalności rolniczej i pozarolniczej
przedstawiony został w tabeli 22.
Podstawową kategorią do porównywaniu poziomu dochodów z działalności
rolniczej i dalszych wyliczeń jest kategoria „dochód z gospodarstwa rolnego”,
czyli wyrażony w mierniku pieniężnym rezultat działalności gospodarczej
w danym okresie sprawozdawczym. Obliczony został jako różnica przychodów
i kosztów gospodarstwa, skorygowanych o saldo dopłat oraz rozliczenia z tytułu
podatku od towarów i usług VAT z tytułu działalności operacyjnej i inwestycyjnej.
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Schemat 2.

Uproszczony schemat obliczania wyniku finansowego gospodarstwa rolnego

Wartość produkcji ogółem (przychody)
Zużycie pośrednie (koszty)
Saldo bieżących dopłat i podatków (działalność operacyjna)
Wartość dodana brutto (GVA)
Amortyzacja
Wartość dodana netto
Saldo dopłat i podatków (działalność inwestycyjna)
Koszty czynników zewnętrznych
Dochód z gospodarstwa rolnego
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Rachunkowość i analiza ekonomiczna
w indywidualnym gospodarstwie rolnym, Lech Goraj, Stanisław Mańko, Difin
Warszawa 2009.

Kategoria, którą nazywa się „dochód z gospodarstwa rolnego” ma służyć
do porównywania różnych organizacji gospodarstwa rolnego, czyli udzielenia
odpowiedzi na pytanie jaki dochód z gospodarstwa rolnego uzyskamy przy:
 prowadzeniu określonych działalności produkcyjnych,
 ustalonej w projekcie skali produkcji,
 niezbędnym wyposażeniu technicznym.
Dla ujęcia pełnego obrazu dochodów w gospodarstwie rolnym
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uwzględniono również dochody pochodzące z działalności pozarolniczej.
W tabeli dotyczącej Wyniku finansowego – działalność pozarolnicza, w celu
obliczenia dochodu należy jedynie podać stawkę (%) w zależności od wybranej
formy opodatkowania działalności pozarolniczej.
W tabeli Rezultaty działalności gospodarstwa (działalność rolnicza + pozarolnicza)
dokonano sumarycznego zestawienia rezultatów działalności gospodarstwa, należy
jednak pamiętać, że w obu przypadkach zastosowano różne metody ustalania
wyniku finansowego, przez co rachunek może być obarczony błędem.

23. Bilans majątkowy
Głównym celem sporządzania bilansu majątkowego jest prezentacja
struktury majątkowej gospodarstwa oraz źródeł ich finansowania. Bilans
gospodarstwa został przedstawiony w tabeli nr 23. Dla celów projektowania
rozwoju gospodarstwa, bilans sporządza się w „uproszczony sposób” (wynika
z braku szczegółowej ewidencji zdarzeń gospodarczych), w oparciu
o wcześniejsze obliczenia dotyczące aktywów - wartości składników majątku
trwałego (ziemi, budynków, budowli, maszyn itd.), uzupełnione o dane
z gospodarstwa m.in. o wartość stada podstawowego (majątek trwały),
inwentarza żywego (majątek obrotowy) oraz pasywów m.in. sumy zobowiązań.
Na podstawie bilansu majątkowego można również przeanalizować sytuację
ekonomiczną gospodarstwa rolnego tj. ocenić poziom zainwestowania,
mierzony wartością aktywów w przeliczeniu na 1 ha powierzchni użytków
rolnych, udział środków trwałych w majątku ogółem oraz źródła finansowania
i poziom zadłużenia.
Bilans sporządza się na dzień bilansowy – 31 grudnia br., ponieważ dla celów
sprawozdawczych przyjęto, że rok obrotowy jest tożsamy z rokiem kalendarzowym.

24. Analiza wskaźnikowa
Zadaniem analizy wskaźnikowej przedstawionej w tabeli 24. jest
dostarczenie informacji o operacjach gospodarczych, funkcjonowaniu
gospodarstwa rolnego, a przede wszystkim jego kondycji finansowej. Na
podstawie danych uzyskanych z gospodarstwa przeprowadza się analizę
sytuacji majątkowej, rentowności oraz poziomu zadłużenia z tytułu
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prowadzonej działalności rolniczej, zaprezentowano także wielkość
przychodów i dochodów przypadających na 1 zatrudnionego oraz wartość
technicznego uzbrojenia pracy.
Na etapie planowania rozwoju gospodarstwa rolnego analizujemy
następujące wskaźniki finansowe:

24.1.

Wskaźniki sytuacji majątkowej

Działalność wytwórcza w rolnictwie wymaga znacznego zaangażowania
środków pracy (zwłaszcza aktywów trwałych) w toku prowadzonej produkcji.
Podstawowy wskaźnik struktury majątku definiowany jest jako relacja majątku
trwałego do majątku obrotowego. Warto pamiętać: Aktywa trwałe cechuje
niski poziom płynności, dlatego często w przypadku osób finansujących
działalność kapitałem obcym (pomimo posiadania znacznej wartości majątku
trwałego), mogą w pewnych sytuacjach wystąpić kłopoty z bieżącą regulacją
zobowiązań (utrata płynności finansowej).
Środki pracy - część kapitału rzeczowego (realnego) uczestnicząca
w procesie produkcji, obejmująca dobra materialne, przy pomocy których
człowiek oddziałuje na przedmioty pracy w celu wytworzenia produktów
zaspokajających jego potrzeby. Wśród środków pracy wyróżnia się narzędzia
pracy (narzędzia proste, maszyny, urządzenia, aparaturę) bezpośrednio
przekształcające przedmiot pracy oraz materialne warunki produkcji (hale
fabryczne, budynki administracyjne, infrastrukturę techniczną), które nie biorą
bezpośredniego udziału w wytwarzaniu produktów, ale są niezbędne do ich
powstawania.
Źródło: http://portalwiedzy.onet.pl Encyklopedia WIEM

24.2.

Wskaźniki dochodowości (rentowności)

Rentowność można zdefiniować jako zdolność gospodarstwa rolnego
do generowania zysków. Oceny tej dokonuje się zazwyczaj w odniesieniu
do trzech kategorii ekonomicznych:
 sprzedaży (ROS - return on sales),
 aktywów (ROA – return on assets),
 kapitałów własnych (ROE – return on equity).
Wartość wskaźników należy rozpatrywać w odniesieniu do określonej
działalności. Rentowność aktywów w przypadku np. działalności wytwórczej, ze
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względu na wysoki poziom zaangażowania aktywów – zwłaszcza aktywów
trwałych, będzie z reguły o wiele niższa niż działalności handlowej bądź
usługowej, gdzie poziom technicznego uzbrojenia pracy jest relatywnie niski.
Techniczne uzbrojenie pracy, ekon. wartość środków trwałych
przypadających na jedno miejsce pracy jest ono znacznie zróżnicowane
w zależności od działu produkcji i gałęzi; najwyższą wartość osiąga w przemyśle
ciężkim, najniższą w usługach; techniczne uzbrojenie pracy może być
interpretowane jako koszt stworzenia jednego miejsca pracy w danej gałęzi.
Źródło: Portal internetowy PWN Biznes; http://biznes.pwn.pl/haslo/3985954/techniczneuzbrojenie-pracy.html

24.3.

Wskaźniki wspomagania finansowego

Wskaźniki te informują o zdolności gospodarstwa rolnego do wywiązywania
się z całkowitego zadłużenia, tzn. zarówno ze zobowiązań krótkoterminowych,
jak i długoterminowych. Mają one za zadanie pokazywać, jakie jest
zabezpieczenie wierzytelności w przypadku niezdolności przedsiębiorstwa do
spłaty zadłużenia z bieżących przychodów, a także określać zdolność
przedsiębiorstwa do obsługi długu.
Podmiot notujący niski poziom zadłużenia ponosi mniejsze ryzyko
finansowe. Należy jednak pamiętać, że wartość wskaźnika na poziomie kilku
procent świadczy zazwyczaj o prowadzeniu nieracjonalnej polityki rozwojowej
i nie korzystaniu z pozytywnych efektów dźwigni finansowej.
Pozytywny (dodatni) efekt dźwigni finansowej – występuje wówczas, gdy
wzrost zadłużenia podnosi rentowność kapitałów własnych.
Źródło: Opracowanie własne

25. Podsumowanie – porównanie, wybór planu i wnioski
końcowe
Zasadniczym celem projektowania rozwoju gospodarstwa jest umożliwienie
rolnikowi porównania wyników gospodarowania przy różnej organizacji
gospodarstw, niezależnie od zmian cen.
Najlepsze wyniki projektowania rozwoju gospodarstwa przynosi aktywna
współpraca doradcy z rolnikiem i jego rodziną w całym procesie planowania.
Tylko przy takiej współpracy obliczenia są zrozumiałe, wiarygodne
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i przekonywujące. Rolnik i doradca osiągną optymalne rezultaty tylko wtedy,
kiedy przedyskutują problemy zmiany w gospodarstwie na etapie wypełniania
pierwszych formularzy PRG. Przy rozważaniach projektowych powinno się
analizować tylko te rozwiązania, które są akceptowane przez rolnika oraz jego
rodzinę. Projekt rozwoju gospodarstwa powinien być zbiorem tylko tych
działalności, które rolnik i jego rodzina mają zamiar rozwijać. Kiedy po dyskusji
na temat wyboru projektu rozwoju gospodarstwa rolnik i jego rodzina podejmą
decyzję i zaaprobują projekt rozwoju, rozpoczyna się trudna faza
wprowadzania projektu do praktyki. Wyniki projektowania powinny być na
bieżąco kontrolowane i porównywane ze stanem „jest". Kontrola wyników jest
podstawą ewentualnych poprawek projektu.
Początkowo, kiedy wyniki projektowania spotkają się z akceptacją rolnika,
można mówić o sukcesie, jednak każdy doradca zna trudności i niepowodzenia
przy wprowadzaniu projektowanych zmian do praktyki. Dlatego doradca nie
powinien ograniczać się do pomocy przy projektowaniu, lecz włączyć się we
współpracę z rolnikiem na etapie realizacji projektu. Realizacja projektu
powinna się zakończyć krytyczną analizą wyników. Analiza wyników nowej
organizacji gospodarstwa powinna zamykać cykl pracy doradczej i być
podstawą dalszej współpracy doradcy z rolnikiem.
Rozwiązanie proponowane w powyższym opracowaniu jest już powszechnie
stosowane w krajach UE , ma za sobą wieloletni okres prób i daje podstawę do
porównań z tamtymi gospodarstwami. Na potrzeby Planu Rozwoju
Gospodarstwa opracowano niezbędne narzędzia do pozyskiwania i analizy
danych z gospodarstwa rolnego m.in. w postaci formularza zbierania danych
czy aplikacji komputerowej.
Projektowanie rozwoju gospodarstwa stanowi istotny element działalności
doradczej i jest niezbędne zawsze, gdy w gospodarstwie trzeba podjąć ważną
decyzję. Bez prowadzenia ewidencji zdarzeń w gospodarstwie, analiz,
porównań czy tworzeniu wielowariantowego projektu rozwoju gospodarstwa
trudno mówić o racjonalnym zarządzaniu gospodarstwem rolnym.
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III. PRZEWODNIK TECHNICZNY
Dla ułatwienia pracy z aplikacją przedstawiamy Państwu przewodnik
techniczny – instrukcję wypełniania formularzy aplikacji.
Aplikacja „PLANOWANIE ROZWOJU GOSPODARSTWA” opracowana została
w Dziale Ekonomiki i Organizacji Produkcji Centrum Doradztwa Rolniczego
w Brwinowie, Oddział w Poznaniu i składa się z 24 formularzy podzielonych
na następujące moduły.:
 Opis gospodarstwa rolnego
 Zasoby gospodarstwa/ majątek
 Wielkość i wartość produkcji rolniczej
 Zobowiązania/ koszty produkcji rolniczej
 Rezultaty prowadzonej działalności rolniczej/pozarolniczej/
sprzedaży bezpośredniej
Aplikacja została opracowana w programie Excel firmy Microsoft, dlatego
istnieje możliwość zmiany czy edytowania wartości i formuł w komórkach.
W celu zapewniania poprawności obliczeń zaleca się stosowanie wersji
startowej aplikacji tj. bez wypełnionych danych w arkuszach w momencie
sporządzania planu dla kolejnych gospodarstw.

W trakcie pracy z aplikacją nie należy dokonywać:
 formatowania komórek
 wstawiania ani usuwania arkuszy, wierszy, kolumn ani komórek
poza możliwością dodawania lub usuwania wierszy w niektórych
arkuszach
 operacji na wielu arkuszach jednocześnie;
 kopiowania danych inaczej niż przez edycję pojedynczej komórki.
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Podstawowe informacje
Do poprawnego działania aplikacji konieczne jest także:
1. Sprawdzenie i/lub właściwe ustawienie poziomu zabezpieczenia makr
w MS Excel
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2.

W wersji MS Excel 2003 należy wejść do menu Narzędzia\Opcje,
a następnie na zakładce "Zabezpieczenia" należy nacisnąć przycisk
"Bezpieczeństwo makr". W oknie "Zabezpieczenia", na zakładce
"Poziom zabezpieczeń" należy ustawić poziom "Średni". Wybór
należy zatwierdzić naciskając przycisk "Ok„

3.

W wersji MS Excel 2007 lub wyższej należy wejść do wstążki Plik\Opcje,
a następnie na zakładce "Centrum zaufania" należy nacisnąć przycisk
"Ustawienia Centrum zaufania…". W oknie "centrum zaufania",
na zakładce "Ustawienia makr" należy ustawić poziom "Wyłącz
wszystkie makra i wyświetl powiadomienie". Wybór należy
zatwierdzić naciskając przycisk "Ok".

4.

Skoroszyt należy otwierać w wersji MS Excel 2003 lub wyższej. Podczas
otwierania powinien pojawić się monit:

5.

W wersji MS Excel 2003 okno "Ostrzeżenie o zabezpieczeniach": należy
włączyć makra. Okno to będzie pojawiało się zawsze podczas
otwierania skoroszytu

6.

W

7.

Jeżeli otwierany skoroszyt zostanie dodany
dokumentów", to monit nie pojawi się więcej.

wersji MS Excel 2007 lub wyższej pasek
o zabezpieczeniach": należy włączyć zawartość.
do

"Ostrzeżenie
"Zaufanych

W aplikacji zastosowano następujące rodzaje komórek:
Komórki wynikowe
Czcionką w kolorze czerwonym oznaczono
komórki w których wartość obliczona została
automatycznie
na podstawie danych
wprowadzonych przez użytkownika.

Komórki wynikowe z możliwością
edycji/zmiany wartości
Czcionką w kolorze czerwonym oraz tłem
wykropkowanym
oznaczono
komórki
w których
wartość
obliczona
została
automatycznie
na podstawie danych
wprowadzonych przez użytkownika, istnieje
jednak możliwość ich edycji i zmiany przez
użytkownika.

1.

spis treści

Kliknięcie na ikonę
do arkusza: Tytuł/spis

umożliwia

powrót

Kliknięcie na ikonę – rozszerzenie zakresu
analizy o zagadnienia dotyczące planowania
działalności rolniczej i pozarolniczej

Kliknięcie na ikonę – dodanie tabeli
dotyczącej produkcji
roślinnej produkcja pasz
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W celu uproszczenia pracy z
aplikacją
dokonano
formatowania
wybranych
komórek. Kolorem czerwonym
oznaczono komórki których
wypełnienie jest wymagane lub
formatując
dane
komórki
wskazano schemat wypełniania
poszczególnych tabel aplikacji

Arkusz „Tytuł – spis”
Arkusz „Tytuł – spis” zawiera chronologiczne
związanych z planowaniem rozwoju gospodarstwa

zestawienie zagadnień

Komunikacja z tym arkuszem możliwa jest dzięki zastosowaniu przycisku
„spis treści” znajdującego się w górnym rogu każdego arkusza
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Arkusz „Dane identyfikacyjne”
„Na podstawie informacji zebranych w gospodarstwie użytkownik
wprowadza podstawowe dane – dane identyfikacyjne wraz z określeniem
zasad rozliczania podatku VAT oraz wskazaniem czy prowadzona jest
działalność pozarolnicza i sprzedaż bezpośrednia

„Województwo”
oraz „Data
sporządzenia”
(pola wymagane)

Arkusz „Opis gospodarstwa”
„Opis gospodarstwa” – zawierać powinien charakterystykę czynników
produkcji, powierzchni i rodzaju użytków rolnych, jakości gleby, budynków i
budowli, maszyn, urządzeń i wyposażenia do produkcji rolnej oraz
prowadzonej produkcji roślinnej i zwierzęcej w gospodarstwie. Poza tym należy
zwrócić uwagę: od kiedy gospodarstwo jest prowadzone (historia), ile osób jest
zaangażowanych w pracę, czy rolnik posiada następcę itp.
W arkuszu wykorzystano funkcje grupowania. Aby otworzyć poszczególne
części opisu gospodarstwa (dokonać tzw. rozgrupowania) należy kliknąć
na przycisk „+’’.
Podobnie należy postępować w przypadku zamykania poszczególnych
części opisu. Uproszczonym sposobem jest klikniecie na cyferki w lewym
górnym narożniku i otwarcie bądź zamknięcie pełnego opisu gospodarstwa.
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Arkusz „Powierzchnia gospodarstwa”
Tabela 1 „Rodzaj użytków/klasa gleb”
Użytkownik
deklaruje wielkość
gruntów w
zależności od
rodzaju użytków i
klasy gleb
Aplikacja
automatycznie
dokonuje obliczeń
wg wcześniej
zapisanych
parametrów
W ostatnim etapie
użytkownik
powinien
zadeklarować
wielkość gruntów
będących w
posiadaniu
zależnym czyli
m.in. w formie
dzierżawy
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Arkusz „Powierzchnia gospodarstwa”
Tabela 2 „Wartość gruntów”
Jest to tabela wynikowa. Wartość gruntów wyliczona na podstawie
deklaracji województwa – „Dane identyfikacyjne”, Kolumna ”Cena 1 ha gruntu”
jest kolumną wynikową ale edytowalną – użytkownik ma możliwość
wprowadzenia
rzeczywistych
wartości
na
podstawie
informacji
z gospodarstwa.

Arkusz „Powierzchnia gospodarstwa”
Tabela 3 „Wartość plantacji wieloletnich”
W tabeli „Wartość plantacji wieloletnich” (drzewa owocowe, krzewy
owocowe) wyszczególniamy wszystkie plantacje wieloletnie założone
w gospodarstwie. Przy ich wycenie uwzględniamy wyłącznie wartość nasadzeń.
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Tabela 4 „Budynki budowle”
Tabela „Budynki i budowle” przeznaczona jest do ewidencji majątku
gospodarstwa w celu obliczenia raty amortyzacji i stopnia umorzenia środka
trwałego.
Użytkownik określa
rodzaj środka trwałego
Rok budowy/
modernizacji
Rok wprowadzenia
środka do ewidencji
Wartość środka trwałego
Wysokość stawki
amortyzacji
Na podstawie
wprowadzonych danych
obliczana jest rata
amortyzacji oraz wartość
aktualna środka trwałego
– więcej informacji
dotyczących wypełniana
tabeli zawarto w wersji
elektronicznej instrukcji

Tabela 5 „Maszyny i urządzenia”
Tabela „Maszyny i urządzenia” przeznaczona jest do ewidencji majątku
gospodarstwa w celu obliczenia wartości amortyzacji i stopnia umorzenia
środka trwałego
W tabeli nr 5 – Maszyny i urządzenia schemat postępowania jest identyczny
jak w przypadku tabeli nr 4 Budynki i budowle.
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Tabela 6 „Zasoby siły roboczej”
W tabeli nr 6 „Zasoby siły roboczej” należy wprowadzić dane dotyczące
liczby pracujących w przeliczeniu na pełnozatrudnionych wg stanu „jest” oraz
w
związku
z
planowanymi
działaniami
w
gospodarstwie
1 pełnozatrudniony = 2200 godzin pracy

61

Tabela 7 „Produkcja roślinna”
W tabeli dotyczącej produkcji towarowej należy określić:
1.Nazwę uprawianej rośliny – lista rozwijana
2.Powierzchnię uprawy
3. Plon
4. Cenę sprzedaży
w celu ustalenia przychodu z danej uprawy, oraz określić i podać wartość
poniesionych kosztów bezpośrednich. Na tej podstawie obliczamy wysokość
nadwyżki bezpośredniej na jednostkę uprawy.

Wybór rośliny
następuje
poprzez
dwukrotne
kliknięcie lewym
klawiszem myszy
w komórce
działalność
produkcyjna i
wybór z listy
rozwijanej

Tabela 8 „Poplony”
W tabeli ujmowane są jedynie rośliny przeznaczone na nawóz zielony,
dlatego kalkulacja obejmuje koszty związane z uprawą roślin czy wykonanymi
zabiegami agrotechnicznymi
W tabeli nr 8 – „Poplony” schemat postępowania jest identyczny jak
w przypadku tabeli nr 7 „Produkcja roślinna”

Tabela 9 „Roczne obroty zwierząt”
W tabeli nr 9 „Roczne obroty użytkownik określa wielkość (w sztukach
fizycznych) zwierząt w poszczególnych grupach.
Ponadto na podstawie obliczonych stanów średniorocznych zwierząt
użytkownik może wyliczyć szacunkową zawartość azotu w nawozach
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naturalnych. W tym celu należy określić z wykorzystaniem listy rozwijanej
„system utrzymania” zwierząt.

Tabela 10 „Zapotrzebowanie na pasze”
W oparciu o dane wprowadzone przez użytkownika tzn. :
1. Dni żywienia
2. Stan średnioroczny/ liczba sztuk fizycznych*
3. Wielkość dawki pokarmowej
4. Skład dawki pokarmowej w kg
5. Nazwę składnika paszowego – dotyczy jedynie pasz z zakupu (nazwa
paszy własnej zostaje automatycznie pobrana z arkusza produkcja
roślinna – rośliny paszowe)
dokonane
zostaną
obliczenia
zapotrzebowania
na
pasze
dla zadeklarowanej liczby zwierząt znajdujących się w danej grupie wiekowej/
technologicznej.

Tabela 11 „Wartość pasz”
Na podstawie danych wprowadzonych w tabeli 10 - Zapotrzebowanie na
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pasze
obliczana
jest
wartość
pasz
na jednostkę
produkcji.
Użytkownik powinien wprowadzić jedynie cenę zakupu poszczególnych
składników paszowych – komórki sformatowane w kolorze czerwonym

Tabela 12 „Produkcja zwierzęca”
Podobnie jak tabeli 7 – „Produkcja roślinna” obliczamy jednostkowo:
przychód, koszty bezpośrednie, nadwyżkę bezpośrednią w prowadzonej
produkcji zwierzęcej

W tym celu należy
określić:
1. Nazwę produktu
(z wykorzystaniem
listy rozwijanej)
2. Cenę sprzedaży
3. Koszty
bezpośrednie

Tabela 13 „Zestawienie kosztów bezpośrednich”
Tabela 13 Zestawienie kosztów bezpośrednich jest tabelą wynikową w
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której zaprezentowano sumaryczne zestawienie kosztów bezpośrednich
poniesionych w działalności rolniczej a zadeklarowanych w arkuszach
„Produkcja roślinna”, „Produkcja pasz”, „Poplony”, „Produkcja zwierzęca”.

Tabela 14 „Zestawienie rezultatów działalności”
Tabela 14 „Zestawienie rezultatów działalności” jest tabelą wynikową,
jednak w przypadku gdy dana działalność produkcyjna zostaje ograniczona
bądź nie jest kontynuowana w ramach planów należy komórki dotyczące danej
działalności odpowiednio: zaktualizować bądź wyzerować ( jak poniżej)

Tabela 15 „Kredyty”
Tabela służy do ewidencjonowania bieżących zobowiązań kredytowych
bądź planowanych w ramach planów rozwoju gospodarstwa rolnego,
działalności pozarolniczej czy sprzedaży bezpośredniej
Użytkownik wprowadza dane dotyczące wartości udzielonego kredytu,
oprocentowania, okresu na jaki zawarto umowę kredytową ( kredyt
długoterminowy)

Tabela 16 „Leasing”
Tabela 16 Leasing służy do wyliczenia zobowiązań z tytułu umowy leasingu
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Użytkownik określa w tabeli:
 Formę leasingu
 Nazwę przedmiotu wyleasingowanego
 Wartość danego przedmiotu
 Wielkość opłaty wstępnej
 Cenę sprzedaży (jeżeli zostało określone w umowie)
 Okres obowiązywania umowy leasingu ( w latach)
 Oprocentowanie umowy leasingu
Na podstawie informacji użytkownika obliczona zostaje rata z tytułu
leasingu z określeniem części kapitałowej i odsetkowej oraz kwoty pozostałej
po uregulowaniu zobowiązania za dany okres.
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Tabela 17 „Podatki”
W tabeli „Podatki” użytkownik wprowadza dane dotyczące podatków
płaconych w związku z prowadzoną działalnością rolniczą ( z wyjątkiem
podatku VAT)

Tabela 18 „Zestawienie kosztów pośrednich”
Na podstawie informacji z gospodarstwa rolnego użytkownik określa
wartość poszczególnych kosztów – kosztów pośrednich prowadzenia
działalności rolniczej.
Wielkość kosztów z tytułu zaciągniętych zobowiązań kredytowych/ leasingu
oraz amortyzacji budynków i maszyn zostaje automatycznie przeniesiona
z tabel 4,5 dotyczących sytuacji majątkowej oraz 15 i 16 dotyczących
w/w zobowiązań.
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Tabela 19 „Dopłaty i dotacje”
W tabeli należy podać wartość dopłat otrzymanych w ramach prowadzonej
działalności rolniczej W rachunku wartości dodanej brutto (GVA) nie jest
ujmowana jednolita płatność obszarowa ani płatność z tytułu gospodarowania
na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania.

68

Tabela 20 „Sprzedaż bezpośrednia”
Użytkownik określa produkty, jednostkę sprzedaży, przychody z danego
tytułu oraz koszty prowadzonej działalności.
Wielkość kosztów z tytułu zaciągniętych zobowiązań kredytowych/ leasingu
oraz amortyzacji budynków i maszyn zostaje automatycznie przeniesiona z
tabel 4,5 dotyczących sytuacji majątkowej oraz 15 i 16 dotyczących w/w
zobowiązań.
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Tabela 21 „Działalność pozarolnicza”
Schemat postępowania jest identyczny jak w przypadku tabeli 20 „sprzedaż
bezpośrednia”. Użytkownik określa produkty, jednostkę sprzedaży, przychody
z danego tytułu oraz koszty prowadzonej działalności.
Wielkość kosztów z tytułu zaciągniętych zobowiązań kredytowych/ leasingu
oraz amortyzacji budynków i maszyn zostaje automatycznie przeniesiona
z tabel 4,5 dotyczących sytuacji majątkowej oraz 15 i 16 dotyczących
w/w zobowiązań.
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Tabela 22 „Wynik finansowy”
Tabela 22 „ Wynik finansowy” jest tabelą wynikową, użytkownik określa
jedynie wielkość salda z tytułu podatku VAT w prowadzonej działalności
rolniczej oraz stawkę podatkową w działalności pozarolniczej

Wynik finansowy - działalność pozarolnicza
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Tabela 23 „Bilans”
Tabela 23 „Bilans” jest tabelą wynikową, użytkownik określa jedynie
wartość składników majątku niewskazanych w poprzednich tabelach jak m.in.
wartość stada podstawowego, inwentarza żywego czy zapasów oraz
składników pasywów ( na podstawie informacji dostępnej w gospodarstwie)

Tabela 24 „Analiza wskaźnikowa”
Tabela 24 Analiza wskaźnikowa jest tabelą wynikową
Na podstawie wprowadzonych wcześniej danych obliczone zostają:
1. Wskaźniki sytuacji majątkowej
2. Wskaźniki dochodowości (rentowności)
3. Wskaźniki wspomagania finansowego
oraz przychód na pełnozatrudnionego i 1ha użytków rolnych
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Arkusz „Podsumowanie”
W arkuszu Podsumowanie dokonano tabelarycznego zestawienia wyników
z działalności produkcyjnej rolniczej dla stanu jest, w ramach optymalizacji i
planowanych działań. Zaprezentowano m.in. dane dotyczące wartości
produkcji, koszty poniesione w działalności rolniczej, wartość GVA oraz
standardowej produkcji SO i zawartości azotu w nawozach naturalnych
wyprodukowanych w gospodarstwie rolnym (w kg/ha użytków rolnych) "
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IV. WSPÓŁCZYNNIKI SO „2010” WEDŁUG
REGIONÓW FADN (w zł)
Lp. J.m.

Nazwa działalności

Pomorze
i Mazury

Wielkopolska
i Śląsk

Mazowsze
i Podlasie

Małopolska
i Pogórze

1

1 ha

Pszenica ozima

3677

3 838

3 029

2 974

2

1 ha

Pszenica jara

2638

2 882

2 607

2 659

3

1ha

Żyto

1956

1 987

1 687

1 953

4

1ha

Jęczmień ozimy

2642

3 081

2 422

2 604

5

1ha

Jęczmień jary

2070

2 428

2 297

2 379

6

1ha

Owies

1601

1 930

1 690

1 919

7

1ha

Mieszanki zbożowe ozime

1797

2 133

1 835

1 892

8

1ha

Mieszanki zbożowe jare

1595

1 930

1 843

1 913

9

1ha

Kukurydza na ziarno

3583

4 503

4 259

4 737

10

1ha

Pszenżyto ozime i jare

2343

2 748

2 315

2 370

11

1ha

Gryka

1288

2 461

2 204

2 505

12

1ha

Proso

778

1 676

2 128

3 011

13

1ha

Pozostałe zbożowe - amarantus

4392

4 392

4 392

4 392

14

1ha

Strączkowe jadalne - groch

6676

7 519

4 953

6 419

15

1ha

Strączkowe jadalne - bób

14470

14 426

12 678

15 364

16

1ha

13 433

12 508

9 924

11 617

17

1ha

Strączkowe jadalne - fasola
Inne strączkowe jadalne soczewica

6 640

6 640

6 640

6 640

18

1ha

Strączkowe pastewne - peluszka
(groch polny)

2 214

3 637

3 312

3 995

19

1ha

Strączkowe pastewne - bobik

2 809

3 261

2 892

2 801

20

1ha

Strączkowe pastewne - łubin
słodki

2 920

2 725

2 517

4 216

21

1ha

Strączkowe pastewne - wyka

2 379

2 181

1 975

3 157

22

1ha

Mieszanki zbożowo-strączkowe
ozime i jare

1 382

1 873

1 616

1 664

23

1ha

Inne strączkowe pastewne
(mieszanki strączkowe
pastewne) – łubin+groch

1 781

2 988

2 619

3 234

24

1ha

Ziemniaki jadalne

17 633

17 702

14 050

13 588

25

1ha

Ziemniaki przemysłowe

5 134

4 716

4 881

5 354
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Lp. J.m.

Nazwa działalności

Pomorze
i Mazury

Wielkopolska
i Śląsk

Mazowsze
i Podlasie

Małopolska
i Pogórze

26

1ha

Buraki cukrowe

6 626

6 788

6 177

6 006

27

1ha

Tytoń

7 447

11 685

13 554

11 465

28

1ha

Chmiel

19 794

19 794

19 794

19 794

29

1ha

Rzepak ozimy i jary

3 792

3 924

3 386

3 595

30

1ha

Słonecznik na ziarno

2 786

2 786

2 786

2 786

31

1ha

Soja oleista

2 443

2 443

2 443

2 443

32

1ha

Len oleisty

3 383

3 383

3 383

3 383

33

1ha

Inne oleiste - gorczyca

3 208

3 208

3 208

3 208

34

1ha

Len włóknisty

1 777

1 777

1 777

1 777

35

1ha

Konopie

1 366

1 366

1 366

1 366

36

1ha

Zioła i przyprawy

6 805

6 496

8 931

9 606

37

1ha

Cykoria korzeniowa

5 568

5 568

5 568

5 568

38

1ha

Pozostałe uprawy przemysłowe

2 452

2 452

2 452

2 452

39

1ha

Uprawy nasienne - motylkowe
pastewne (koniczyna, lucerna)

2 057

2 837

2 846

2 616

40

1ha

41

1ha

42

5 472

4 562

5 178

3 818

35 160

35 160

35 160

35 160

1ha

Uprawy nasienne - trawy
polowe
Uprawy nasienne - cebula na
nasiona
Łubin gorzki na nasiona

909

909

909

909

43

1ha

Kapusta głowiasta

16 329

16 061

14 964

16 418

44

1ha

Kalafior

24 763

25 617

24 547

27 905

45

1ha

Cebula

15 629

18 305

17 496

14 499

46

1ha

Marchew jadalna

20 822

19 999

18 593

17 822

47

1ha

Buraki ćwikłowe

13 983

13 484

13 535

13 217

48

1ha

Pomidory gruntowe

10 374

15 786

14 955

12 356

49

1ha

Ogórki gruntowe

15921

16 412

20 169

18 380

50

1ha

Pozostałe warzywa gruntowe pietruszka

30 594

34 034

34 224

28 033

51

1ha

28 274

30 230

30 610

27 827

52

1ha

34 507

31 674

35 208

26 702

53

1ha

Pozostałe warzywa gruntowe seler
Pozostałe warzywa gruntowe por
Truskawki gruntowe

10 231

9 113

10 554

8 253

54

1ha

Pomidory pod osłonami

644 009

644 009

644 009

644 009

55

1ha

Ogórki pod osłonami

502 204

502 204

502 204

502 204

75

Lp. J.m.

Nazwa działalności

Pomorze
i Mazury

Wielkopolska
i Śląsk

Mazowsze
i Podlasie

Małopolska
i Pogórze

56

1ha

Papryka pod osłonami

257 230

257 230

257 230

257 230

57

1ha

Pozostałe warzywa pod
osłonami -sałata

331 800

331 800

331 800

331 800

58

1ha

Truskawki pod osłonami

138 690

138 690

138 690

138 690

Inne uprawy pod osłonami –
bazylia, kolendra i mięta

318 180

318 180

318 180

318 180

101 820

101 820

101 820

101 820

765 100

765 100

765 100

765 100

4 619

9 245

13 578

9 979

59

1ha

60

1ha

61

1ha

62

1ha

Kwiaty i rośliny ozdobne
gruntowe
Kwiaty i rośliny ozdobne pod
osłonami
Jabłonie

63

1ha

Grusze

7 256

10 025

13 123

9 581

64

1ha

Śliwy

4 169

6 231

7 813

4 649

65

1ha

Wiśnie

5 129

7 647

11 620

7 223

66

1ha

Czereśnie

10 424

15 355

16 840

14 910

1ha

Orzechy włoskie

2 145

2 145

2 145

2 145

5 566

8 676

6 698

5 270

68

1ha

Pozostałe drzewa owocowe brzoskwinie

69

1ha

Agrest

10 059

13 131

12 793

11 858

70

1ha

Porzeczki

5 639

7 781

10 596

7 838

71

1ha

Maliny

6 758

8 048

14 900

8 284

72

1ha

Leszczyna
Pozostałe krzewy owocowe aronia

4 208

8 520

9 500

10 177

2 727

3 139

4 215

4 387

67

73

1ha

48 048

46 738

51 617

1ha

Pozostałe krzewy owocowe borówka wysoka

44 167

74
75

1ha

Winnice (winorośl)

7 050

7 050

7 050

7 050

76

1ha

Szkółki drzew ozdobnych

98 260

98 260

98 260

98 260

35 085

35 085

35 085

77

1ha

Szkółki krzewów ozdobnych

35 085

78

1ha

Szkółki drzew owocowych

99 905

99 905

99 905

99 905

79

1ha

Szkółki krzewów owocowych

40 725

40 725

40 725

40 725

33 660

33 660

33 660

33 660

80

1ha

Szkółki drzew leśnych do celów
handlowych

81

1ha

Choinki bożonarodzeniowe

31 500

31 500

31 500

31 500

82

1ha

Wiklina

7 287

7 287

7 287

7 287

76

Pomorze
i Mazury

Wielkopolska
i Śląsk

Mazowsze
i Podlasie

Małopolska
i Pogórze

Inne uprawy trwałe - bez czarny
na owoc

9 704

9 704

9 704

9 704

Uprawy trwałe pod osłonami winogrona

105 680

105 680

105 680

105 680

49 155

48 127

46 427

46 980

2 646

2 646

2 646

2 646

Lp. J.m.

83
84

1ha

Nazwa działalności

85

1ha
100
m2

86

1ha

Uprawa grzybów jadalnych pieczarki
Okopowe pastewne - buraki
pastewne

2 102

2 102

2 102

2 102

87

1ha

Inne okopowe pastewne
(marchew pastewna)

2 017

2 017

2 017

1ha

89

1ha

Trawy w uprawie polowej na
zielonkę
Kukurydza na zielonkę

2 017

88

3 946

3 946

3 946

3 946

1 501

1 501

1 501

1ha

Strączkowe pastewne na
zielonkę -peluszka

1 501
2 324

2 324

2 324

2 324

1ha

Motylkowe pastewne na
zielonkę -koniczyna i lucerna

1 814

1 814

1 814

1 814

1ha

Inne pastewne na zielonkę zboża na zielonkę

2 010

2 010

2 010

2 010

1 585

1 585

1 585

1 585

90
91
92

93

94

1ha

1ha

Łąki i pastwiska trwałe
utrzymywane w dobrej kulturze
rolnej, z wyjątkiem
nieuprawianych terenów do
wypasu oraz łąk i pastwisk
wyłączonych z produkcji
podlegających dopłatom
Pastwiska trwałe utrzymywane
w dobrej kulturze rolnej nieuprawiane tereny do wypasu

Produkcja zwierzęca
Lp.

J.m.

Nazwa działalności

Pomorze
i Mazury

Wielkopolska
i Śląsk

Mazowsze
i Podlasie

Małopolska
i Pogórze

1.

1 szt.

Konie ogółem

2 439

2 439

2 439

2 439

1 424

1 225

1 520

1 604

1 378

1 392

1 308

1 345

1 884

2 129

1 926

2 002

2.
3.
4.

Byczki i jałówki ubijane
1 szt.
poniżej 1 roku
Byczki i jałówki poniżej 1 roku
1 szt.
do dalszej hodowli
1 szt.

Byczki w wieku 1-2 lat
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Lp. J.m.

Nazwa działalności

Pomorze
i Mazury

Wielkopolska
i Śląsk

Mazowsze
i Podlasie

Małopolska
i Pogórze

626

792

758

465

1 340

1 322

1 317

1 348

1 258

1 266

1 090

780

1 091

1 764

1 482

1 381

5 679

5 894

5 358

4 430

5.

1 szt.

6.

1 szt.

7.

1 szt.

8.

1 szt.

9.

1 szt.

Jałówki w wieku 1-2 lat
Samce bydła w wieku 2 lat i
więcej
Jałówki „hodowlane” w wieku
2 lat i więcej
Jałówki opasowe w wieku 2
lat i więcej
Krowy mleczne

10.

1 szt.

Krowy mamki

1 163

1 245

1 115

1 196

16.

1 szt.

Prosięta o wadze do 20 kg

350

350

350

350

17.

1 szt.

2 194

2 089

1 918

2 203

18.

1 szt.

1 404

1 421

1 579

1 553

19.

1 szt.

Lochy o wadze 50 kg i więcej
Tuczniki o wadze 50 kg i
więcej
Warchlaki o wadze 20-50 kg

572

596

584

437
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