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WstĊp

W dobie globalizacji i gospodarki opartej na wiedzy wyzwaniem staáo siĊ opracowanie w interesie publicznym miĊdzynarodowych standardów zapewniających
sporządzanie przejrzystych i porównywalnych informacji finansowych dla szerokiego
grona uĪytkowników zewnĊtrznych. W proces ich tworzenia zostaáy zaangaĪowane
oprócz Ğrodowisk ksiĊgowych równieĪ oĞrodki akademickie, analitycy finansowi,
uĪytkownicy sprawozdaĔ finansowych, instytucje regulujące rynki finansowe,
zainteresowane osoby prywatne i organizacje z caáego Ğwiata. Przykáadem takich
dziaáaĔ byáo powoáanie w 1994 r. przez Zarząd IASC1 Komitetu Problemowego do
spraw opracowania MiĊdzynarodowego Standardu RachunkowoĞci dotyczącego
rolnictwa2. W naszym kraju w rolnictwie kwestie sprawozdawczoĞci finansowej
1

IASC (International Accounting Standards Committee – Komitet MiĊdzynarodowych Standardów
RachunkowoĞci).
2
A. Jarugowa, MiĊdzynarodowy Standard RachunkowoĞci Rolnej. Proces tworzenia, „RachunkowoĞü”
1996, nr 10.
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i ujednolicenia zasad ich sporządzania nabierają obecnie coraz wiĊkszego znaczenia
w związku z zapowiedzią rządu wprowadzenia w roku 2013 ewidencji ksiĊgowej,
a w 2014 r. podatku dochodowego z dziaáalnoĞci rolniczej. Wymusi to wprowadzenie w rolnictwie na szerszą skalĊ ewidencji gospodarczej. Nie jest to zadanie áatwe,
bowiem do chwili obecnej prywatny sektor rolnictwa nie jest formalnie zobligowany
do prowadzenia jakiejkolwiek sprawozdawczoĞci w indywidualnych gospodarstwach
rolnych. NaleĪy to potraktowaü jako wyzwanie, ale jednoczeĞnie szansĊ na wdroĪenie
w gospodarstwach wiejskich systemu rachunkowoĞci ukierunkowanego na dostarczanie danych dla wspomagania podejmowanych decyzji. Wydaje siĊ waĪne, aby
stworzyü jednoczeĞnie podstawy nowoczesnego rachunku wyników oraz rachunku
kosztów (planowanych i rzeczywistych) mogącego sprostaü szybko zmieniającemu siĊ
otoczeniu spoáeczno-gospodarczemu i stojącym przed gospodarstwami wyzwaniom
związanym z rosnącymi wymogami ochrony Ğrodowiska (zrównowaĪonego rozwoju).
Celem opracowania jest przedstawienie obecnych uwarunkowaĔ funkcjonowania
systemów ewidencji w rolnictwie ze szczególnym uwzglĊdnieniem ich roli informacyjnej. W tym kontekĞcie zaprezentowano ideĊ dochodu caáoĞciowego i moĪliwoĞci
jej wykorzystania do oceny dokonaĔ gospodarstw wiejskich.

1. Uwarunkowania funkcjonowania systemu ewidencji
na potrzeby podejmowania decyzji w rolnictwie

Podstawowe modele teorii podejmowania decyzji oraz teorii ekonomii opierają
siĊ na zaáoĪeniu, iĪ dysponują wszystkimi potrzebnymi informacjami, na których
podstawie mogą powstawaü racjonalne zachowania. Trudno zaprzeczyü stwierdzeniu,
Īe istnieje duĪa luka pomiĊdzy moĪliwoĞciami systemów informacyjnych a zdolnoĞcią
do ich skutecznego i efektywnego wykorzystania w prowadzeniu dziaáalnoĞci gospodarczej. Wpáyw na to mają czynniki behawioralne i organizacyjne. Przyczynami
braku wáaĞciwych rozwiązaĔ są nie cechy sprzĊtu i oprogramowania, a zachowania
ludzi tworzących i eksploatujących system informatyczny oraz sposób jego wkomponowania do organizacji.
W rolnictwie dosyü wczeĞnie dostrzeĪono znaczenie wáaĞciwych informacji
w skali makroekonomicznej. JuĪ w 1965 r. w celu kontroli efektywnoĞci stosowanych
mechanizmów polityki rolnej w EWG zatwierdzono przepis prawny, na mocy którego
zorganizowano sieü sáuĪącą do gromadzenia informacji z zakresu rachunkowoĞci gospodarstw rolniczych (Farm Accountancy Data Network – FADN). Dane gromadzone
w ramach tej struktury są wykorzystywane przede wszystkim do:
• badania wpáywu instrumentów polityki rolnej na dochody gospodarstw oraz
wpáywu innych czynników, tj. zmian cen rynkowych, warunków pogodowych
na sytuacjĊ gospodarstw,
• Ğledzenia zmian w majątku gospodarstw oraz Ĩródáach jego finansowania
(bilanse majątkowe),
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• badania zmian strukturalnych w sektorze produkcji rolnej, np. wielkoĞci gospodarstw, struktury stad zwierząt, produktywnoĞci oraz zasobów siáy roboczej itp.,
• monitorowania zmian na rynkach rolnych w kolejnych latach.
Obecnie dane dostarczane przez FADN sáuĪą w szczególnoĞci do opracowywania
raportów dotyczących sytuacji rolnictwa i rynków rolnych, a takĪe dochodów gospodarstw rolniczych w caáej Wspólnocie. Aby dane pozyskiwane przez FADN byáy
przydatne, muszą byü aktualne i reprezentatywne. W systemie FADN obowiązują
trzy podstawowe zasady:
• rolnik musi wyraziü zgodĊ na udostĊpnienie danych opisujących jego gospodarstwo,
• dane dostarczane Komisji są traktowane jako ĞciĞle tajne,
• danych nie moĪna wykorzystywaü dla celów podatkowych.
System jest oparty na próbie gospodarstw o wysokiej produkcji towarowej i nastawionych na osiąganie zysku (tzw. gospodarstwach komercyjnych). Za towarowe
gospodarstwa rolnicze są uznawane te, które są wystarczająco duĪe, aby zapewniü
rolnikowi peáną aktywnoĞü zawodową, i dostarczają dochód na poziomie zapewniającym utrzymanie jemu i jego rodzinie. Zbiera siĊ dane iloĞciowe wyraĪane w jednostkach naturalnych i dane finansowe (wartoĞciowe).
W naszym kraju w kwietniu 1995 r. na okres lat trzech lat zostaáa powoáana
grupa robocza dla opracowania i wdroĪenia zunifikowanego systemu rachunkowoĞci
gospodarstw rolnych (ZSRGR)3. Podstawowym zadaniem stawianym przed ZSRGR
byáo ujednolicenie zasad ewidencji, przetwarzania i sprawozdawczoĞci rachunkowoĞci
rolniczej w Polsce – tak aby moĪliwe byáo permanentne dostarczanie zestawów danych opisujących wedáug jednolitych standardów wyniki ekonomiczno-produkcyjne
gospodarstw rolnych dla wszystkich grup odbiorców, w tym równieĪ oĞrodków decyzyjnych i dysponentów funduszy publicznych kierowanych do gospodarstw rolniczych.
Jako jedno z najwaĪniejszych zadaĔ potraktowano tworzenie w ZSRGR raportów
porównujących wyniki gospodarstw rolnych polskich i tych funkcjonujących w krajach
czáonkowskich Unii Europejskiej – tworząc w ten sposób podwaliny pod wdroĪenie
systemu FADN w kraju. Podstawą prawną polskiego FADN jest Ustawa o zbieraniu
i wykorzystywaniu danych rachunkowych z gospodarstw rolnych z 29 listopada 2000 r.
z póĨniejszymi zmianami (Dz. U. z 2001 r., nr 3, poz. 20). Ustawa weszáa w Īycie
z dniem uzyskania przez PolskĊ statusu czáonka UE, tj. z dniem 1 maja 2004 r.
Obecnie pole obserwacji polskiego FADN obejmuje 738 073 gospodarstwa rolne,
zapewniające 89,5% wartoĞci standardowej produkcji (Standard Output) wytwarzanej przez wszystkie sklasyfikowane gospodarstwa rolne w Polsce. Posáugując siĊ
3
W skáad grupy wchodzili dr Lech Goraj, IERiGĩ w Warszawie, dr Tomasz Kondraszuk, SGGW
w Warszawie, dr Stanisáaw MaĔko, ATR w Bydgoszczy, mgr Teresa Pokrzywa, IERiGĩ w Warszawie,
dr Roman Sass, ODR w Minikowie, mgr ElĪbieta Wójcik, ODR we Wrocáawiu.
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odpowiednimi narzĊdziami statystycznymi, wyznaczono reprezentatywną próbĊ
gospodarstw rolnych do obserwacji przez polski FADN. Ustalona próba polskiego
FADN, zaakceptowana przez KomisjĊ Europejską, liczy 12 100 gospodarstw, co
oznacza, Īe jedno gospodarstwo rolne uczestniczące w polskim FADN reprezentuje
Ğrednio ponad 61 gospodarstw znajdujących siĊ w polu obserwacji polskiego FADN.
FunkcjĊ biur rachunkowych peánią istniejące oĞrodki doradztwa rolniczego
(ODR). Umowy zawierane pomiĊdzy uczestnikami systemu precyzują zakres danych
rachunkowych i terminy ich dostarczania, warunki ochrony danych rachunkowych
z gospodarstwa rolnego i warunki ochrony danych osobowych posiadacza gospodarstwa rolnego. W standardowej procedurze funkcjonowania polskiego FADN tworzona jest baza danych, w której gromadzi siĊ corocznie dane rachunkowe z okoáo 12
500 gospodarstw rolnych. Na jej podstawie tworzy siĊ szereg raportów. WĞród nich
naleĪy wyróĪniü:
• sprawozdanie z gospodarstwa rolnego FADN „The Farm Return”;
• raport porównawczy wyników gospodarstwa rolnego z gospodarstwami podobnymi. Raport jest opracowywany na zamówienie zainteresowanych rolników
po utworzeniu kompletnej bazy danych polskiego FADN za okreĞlony rok
obrachunkowy;
• wyniki standardowe dla wybranych grup gospodarstw rolnych uczestniczących
w polskim FADN.
WaĪnym dopeánieniem zasad prowadzenia ewidencji w gospodarstwach jest MiĊdzynarodowy Standard RachunkowoĞci (MSR) dotyczący rolnictwa. Ma on wymiar
regulacji ponadnarodowej i stanowi pewną wytyczną dla opracowywanych rozwiązaĔ w tym zakresie w poszczególnych krajach. Prace nad standardem trwaáy bardzo
dáugo. Ostatecznie MSR 41 dotyczący rolnictwa zostaá zatwierdzony przez Zarząd
IASC w grudniu 2000 r. i stosuje siĊ go przy sporządzaniu sprawozdaĔ finansowych
od 1 stycznia 2003 r. W dokumencie wprowadzono kilka definicji okreĞlających
specyfikĊ dziaáalnoĞci rolniczej:
• dziaáalnoĞü rolnicza jest okreĞlana jako zarządzanie przez jednostkĊ gospodarczą biologiczną przemianą przeznaczonych na sprzedaĪ zwierząt hodowlanych
bądĨ roĞlin uprawnych (aktywów biologicznych) w produkty rolnicze lub inne
aktywa biologiczne,
• wartoĞü godziwa to kwota, za jaką na warunkach rynkowych skáadnik aktywów mógáby zostaü wymieniony, a zobowiązanie uregulowane pomiĊdzy
zainteresowanymi i dobrze poinformowanymi stronami transakcji,
• skáadnikiem aktywów biologicznych moĪe byü zwierzĊ znajdujące siĊ w hodowli/chowie lub roĞlina uprawna,
• przemiana biologiczna to proces wzrostu, umniejszenia (degeneracji), produkcji i prokreacji, które powodują jakoĞciowe lub iloĞciowe zmiany skáadników
aktywów biologicznych,
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• zbiór lub pozyskanie to moment, w którym nastĊpuje oddzielenie produktu
od aktywów biologicznych lub moment zakoĔczenia ich procesów Īyciowych.
NajwaĪniejszym ze stwierdzeĔ MSR 41 jest przyjĊcie, Īe produkty rolnicze
zebrane/pozyskane z aktywów biologicznych uĪytkowanych przez przedsiĊbiorstwo
rolnicze wycenia siĊ w wartoĞci godziwej pomniejszonej o szacunkowe koszty związane ze sprzedaĪą, poniesione do dnia zbiorów/pozyskania produktów. I tak okreĞlona
wartoĞü godziwa staje siĊ kosztem ich wytworzenia na potrzeby wyceny zapasów.
Wedáug autora4: „W chwili obecnej pojawia siĊ szansa, Īe obraz dziaáalnoĞci rolniczej
kreowany zgodnie z MiĊdzynarodowymi Standardami SprawozdawczoĞci Finansowej
bĊdzie spójny z teorią ekonomiki i organizacji przedsiĊbiorstw rolniczych”.
Stosowanie wartoĞci godziwej w dziaáalnoĞci rolniczej powoduje okreĞlone skutki
w obliczonym wyniku dotyczącym dziaáalnoĞci podstawowej, w szczególnoĞci przy
róĪnych poziomach produkcji w stosunku do sprzedaĪy. Przy zastosowaniu wartoĞci
godziwej do wyceny zapasów wyrobów gotowych wynik z dziaáalnoĞci rolniczej jest
liczony na podstawie produkcji, a nie sprzedaĪy5. Powoduje to koniecznoĞü weryfikacji
zarówno samego podejĞcia do obliczania kategorii wynikowych, jak i stosowanych
pojĊü w teorii ekonomiki przedsiĊbiorstw. Wykorzystanie wartoĞci godziwej do
wyceny wyrobów gotowych (produkcji) w warunkach dziaáalnoĞci rolniczej moĪna
jednak uznaü za rozwiązanie dopuszczalne. NaleĪy mimo to zdawaü sobie sprawĊ
z wpáywu, jaki to podejĞcie wywiera na ocenĊ sytuacji finansowej przedsiĊbiorstwa
zarówno przy ustalaniu rentownoĞci, jak i pozostaáych elementach analizy finansowej.

2. Koncepcja dochodu caáoĞciowego w rolnictwie

Wynik (dochód, zysk) caáoĞciowy (caákowity), okreĞlany w jĊzyku angielskim
terminem comprehensive income, stanowi zmianĊ w majątku netto (kapitale wáasnym) jednostki gospodarczej w ciągu okresu, wywoáaną przez transakcje oraz inne
zdarzenia i sytuacje ze Ĩródeá nienaleĪących do wáaĞciciela. W czerwcu 2011 r. Rada
MiĊdzynarodowych Standardów RachunkowoĞci (RMSR) opublikowaáa zmiany, które
powinny siĊ przyczyniü do lepszej prezentacji pozycji innych caákowitych dochodów
w sprawozdaniach finansowych sporządzonych zgodnie z MSSF. Przedstawione przez
RMSR zmiany bĊdą miaáy zastosowanie do okresów rocznych rozpoczynających siĊ
1 lipca 2012 r.
Wskazana kategoria dotyczy zmian w kapitale wáasnym w danym okresie, z wyjątkiem tych bĊdących rezultatem inwestycji (wkáadów) dokonanych przez wáaĞcicieli
4
T. Kondraszuk, Uwarunkowania ustalania przychodów w rolnictwie ze szczególnym uwzglĊdnieniem
zastosowania wartoĞci godziwej, „Zeszyty Teoretyczne RachunkowoĞci” 2010, 54 (110), s. 98.
5
Idem, Specyficzne elementy oceny sytuacji finansowej przedsiĊbiorstw rolniczych na przykáadzie PFADN i MSR 41 „Rolnictwo”, „Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki
ĩywnoĞciowej” 2008, nr 66, s. 228.
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lub pobraĔ. Uzasadnieniem wprowadzenia sprawozdania z caákowitych dochodów jest
potrzeba oddzielenia zmian w kapitale wáasnym wynikających z rozliczeĔ z wáaĞcicielami wystĊpującymi w roli udziaáowców od zmian niebĊdących wynikiem rozliczeĔ
z wáaĞcicielami (non-owner changes in equity) oraz wykazania zysków i strat, które
spóáka uzyskaáa w ciągu okresu jako rezultat wszystkich dziaáaĔ i okolicznoĞci, bez
wzglĊdu na miejsce ich ujĊcia (wynik okresu lub inne pozycje kapitaáów wáasnych).
Wedáug Gierusza6: „[...] idea wyniku caáoĞciowego nawiązuje wprost do korzeni
wspóáczesnej rachunkowoĞci. Wszak jeszcze w epoce rachunkowoĞci pojedynczej
ostateczny zysk lub stratĊ mierzono wáaĞnie poprzez zmianĊ stanu aktywów netto
(kapitaáu wáasnego)”.
Rolnictwo jest dziedziną szczególną, gdzie zbiegają siĊ cele spoáeczne, ekologiczne i ekonomiczne dziaáalnoĞci czáowieka. Losy rodzin rolniczych są związane
z ich gospodarstwami, a z kolei prowadzona dziaáalnoĞü rolnicza jest uwarunkowana
sytuacją rolnika i jego rodziny. Obecnie podstawą indywidualnego i spoáecznego
dobrobytu w rolnictwie są oszczĊdnie gospodarujące i nastawione na racjonalny zysk
gospodarstwa wiejskie. Zachowania rodziny i sytuacja gospodarstwa domowego mają
decydujący wpáyw na podejmowane decyzje. W przypadku takich przedsiĊbiorstw
bilansowanie Ğrodków pieniĊĪnych odbywa siĊ przy ciągáym zaangaĪowaniu „in plus”
i „in minus” pieniĊdzy wáaĞcicieli. Wprawdzie w przypadku gospodarstw wkáad pracy nie jest wyceniany i nie stanowi kosztu prowadzonej dziaáalnoĞci, jednak zasób
pracy jest ograniczony i w przypadku podjĊcia aktywnoĞci poza gospodarstwem
naleĪy skalkulowaü, o ile zmniejszy siĊ dochód z gospodarstwa. Tak wiĊc dochody
spoza gospodarstwa powinny byü sumowane áącznie z dochodami z gospodarstwa
w ramach gospodarstwa wiejskiego.
Systemy ewidencji w gospodarstwach wiejskich (rodzinnych) w rolnictwie opierają
siĊ na metodzie kasowej7. W literaturze ekonomiczno-rolniczej problemy kategorii
wynikowych i wykorzystania rachunkowoĞci na potrzeby zarządzania byáy podnoszone od bardzo dawna. JuĪ w drugiej poáowie XIX w. na ten temat toczyáa siĊ zaĪarta
dyskusja. Wytworzyáy siĊ dwie nawzajem zwalczające siĊ szkoáy – jedna bazująca
na dorobku tradycyjnej ksiĊgowoĞci rolniczej (kameralnej) – obliczająca wynik
dziaáalnoĞci dla caáego gospodarstwa, i druga, starająca siĊ wykorzystaü osiągniĊcia
ksiĊgowoĞci „kupieckiej” i zastosowaü je w gospodarstwie – ustalająca opáacalnoĞü
oddzielnie dla poszczególnych dziaáów, gaáĊzi i dziaáalnoĞci (analityczna). Ostatecznie
uznano maáą przydatnoĞü, a nawet szkodliwoĞü ksiĊgowoĞci analitycznej. Wedáug
Manteuffla8: „[...] obliczone wielkoĞci jednostkowych kosztów wáasnych nie obrazują
rzeczywistoĞci gospodarczej, są mylące, nie mogą wiĊc byü podstawą do podejmo6
J. Gierusz, Koszty i przychody w Ğwietle nadrzĊdnych zasad rachunkowoĞci, OĞrodek Doradztwa
i Doskonalenia Kadr, GdaĔsk 2006, s. 231.
7
„WiĊkszoĞü jednostek gospodarczych prowadzących dziaáalnoĞü rolniczą to maáe, niezaleĪne gospodarstwa rodzinne koncentrujące siĊ na rozliczeniach podatkowych i dziaáające w oparciu o metodĊ kasową”
(MSSF s. 886).
8
R. Manteuffel, Koszty jednostkowe i podstawy tworzenia siĊ cen w rolnictwie, „Ekonomista” 1984, nr 1–2.
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wania decyzji, zarówno w skali poszczególnych gospodarstw, jak i caáoĞci naszego
rolnictwa. Stanowią one jedynie rodzaj zasáony dymnej, uáatwiającej w niektórych
wypadkach uzasadnienie róĪnych faászywych decyzji. Są one wyrazem mĊtniactwa
w stosowaniu pozorowanego rachunku kosztów”.
Na gruncie ekonomiki i organizacji gospodarstw rolniczych tradycyjną kategoriĊ do oceny efektów prowadzonej dziaáalnoĞci stanowi dochód rolniczy. Jest on
wypracowaną nadwyĪką wartoĞci produkcji rolniczej (przychodów) nad kosztami
jej pozyskania, z pominiĊciem kosztów wáasnej siáy roboczej. Dla gospodarstwa
wiejskiego, bĊdącego sumą gospodarstwa rolniczego (GR) i gospodarstwa domowego
(GD), Kondraszuk9 zaproponowaá obliczanie wyniku finansowego wedáug formuáy:
wynik finansowy GW = majątek netto GW na koniec – majątek netto GW
na początek + (+, –) zmiany kapitaáowe GW
Jak wykazaá Kondraszuk10, okazaáo siĊ, Īe w gospodarstwie wiejskim na wzrost
jego wartoĞci wpáywają w przewaĪającej mierze zmiany kapitaáowe. W badanym
obiekcie za okres 14 lat zmiany kapitaáowe przewyĪszaáy 10-krotnie wielkoĞü wygenerowanego w tym okresie dochodu rolniczego. Istnieje koniecznoĞü prezentacji
tego zjawiska. Koncepcja dochodu caáoĞciowego wychodzi naprzeciw tym potrzebom
– przy czym przy traktowaniu gospodarstwa rolniczego i gospodarstwa domowego
jako organicznej caáoĞci obliczanie wyniku caáoĞciowego obejmuje równieĪ wkáady
i pobrania prywatne (gospodarstwa domowego).
PoniĪej zaprezentowano poszczególne etapy obliczania dochodu caáoĞciowego przy
wykorzystaniu metodyki sporządzania sprawozdaĔ finansowych na potrzeby FADN:
WYSZCZEGÓLNIENIE:
I
WartoĞü produkcji
II
– Koszty bezpoĞrednie
III
= NadwyĪka bezpoĞrednia
IV
– Koszty poĞrednich nakáadów produkcyjnych
V
– Podatki
VI
+ Dopáaty finansowe do dziaáalnoĞci operacyjnej
do produkcji
do kosztów
VII
= WartoĞü dodana brutto
VIII
– Amortyzacja
IX
= WartoĞü dodana netto
9

T. Kondraszuk, Gospodarstwo wiejskie jako podstawa rachunku ekonomicznego – ujĊcie metodyczne,
„Roczniki Naukowe SERiA”, t. 8, z. 1, Warszawa–PoznaĔ 2006, s. 82.
10
Idem, Wzrost wartoĞci majątku netto gospodarstwa wiejskiego, „Roczniki Naukowe SERiA”, t. 10,
z. 3, s. 325.
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WyjaĞnienia wymaga pozycja podatków V, bowiem do chwili, kiedy nie istnieje
podatek dochodowy, jego funkcje speánia podatek rolny. Typowy podatek dochodowy
nie jest wliczany do kosztów, ale zgodnie z koncepcją dochodu caáoĞciowego moĪe
byü ujawniony na etapie obliczaniu wyniku netto. W obecnej wersji podatek rolny
wliczamy bezpoĞrednio do kosztów.
Tak obliczona wartoĞü dodana jest wynikiem zespolonych dziaáaĔ róĪnych czynników i moĪe byü dzielona pomiĊdzy:
a) pracowników najemnych,
a) dostarczycieli kapitaáów,
b) uĪyczających potencjaá produkcyjny,
d) gospodarstwo domowe (rodzinĊ rolnika),
e) gospodarstwo rolne.
Jest to kategoria doskonale sáuĪąca porównywaniu gospodarstw opartych na
wáasnej i najemnej sile roboczej, a takĪe korzystających w róĪnym stopniu z innych
zewnĊtrznych czynników produkcji (ziemi, kapitaáu).
Próbując ustaliü wielkoĞü kategorii dochodu rolniczego, naleĪy w pierwszej kolejnoĞci odjąü koszty czynników zewnĊtrznych (pracy, ziemi i kapitaáu):
X

XI

– Koszt czynników zewnĊtrznych:
– praca najemna
– czynsze
– odsetki od kredytów
= Dochód rolniczy netto

Tak obliczony dochód rolniczy nie zawiera jednak szeregu pozycji stanowiących
istotne Ĩródáo zwiĊkszenia majątku gospodarstwa. Tradycyjnie dochód rolniczy obliczano na tzw. dziaáalnoĞci eksploatacyjnej, wynik dziaáalnoĞci inwestycyjnej byá
bezpoĞrednio odnoszony na fundusze i kapitaáy. Jednak wydaje siĊ, Īe dochód w szerszym ujĊciu, tzw. dochód z gospodarstwa, powinien byü o te pozycje uzupeániony.
XII
XIII
XIV
XV

+ Dochód ze Ğrodków trwaáych gospodarstwa rolniczego
(róĪnica miĊdzy wartoĞcią z BO i realizacji [zdarzenia])
+ Dopáaty finansowe (subwencje) do inwestycji gospodarstwa rolniczego
– Strata na Ğrodkach trwaáych gospodarstwa rolniczego
(róĪnica miĊdzy wartoĞcią z BO i realizacji [zdarzenia])
= Dochód rodziny z gospodarstwa rolniczego

Pozycje XII, XIII, XIV, stanowiące elementy dziaáalnoĞci inwestycyjnej, są
wyáączone z rachunku dochodu rolniczego. Jednak stanowi to z kolei odstĊpstwo od
przepisów Ustawy o rachunkowoĞci, która te pozycje kaĪe zaliczaü do pozostaáych
przychodów (kosztów) operacyjnych i wlicza je do wyniku na dziaáalnoĞci operacyjnej
podmiotu gospodarczego. Dochód rodziny z gospodarstwa rolniczego jest kategorią
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bliĪszą zyskowi/stracie w ksiĊgowoĞci finansowej. Do obliczenia dochodu caáoĞciowego z gospodarstwa rolniczego brakuje zmian kapitaáowych, które byáy odnoszone
bezpoĞrednio na kapitaáy. W tej grupie najwaĪniejszą pozycją są przeszacowania
Ğrodków trwaáych, w tym ziemi11. MoĪliwe jest równieĪ wystąpienie róĪnic wartoĞci
pomiĊdzy normatywną wyceną a kosztem nabycia drzewostanu leĞnego. Kolejny
element stanowią zyski i straty nadzwyczajne na obrotowych i trwaáych Ğrodków
produkcji oraz kredyty i zobowiązania, które dotychczas korygowaáy bezpoĞrednio
kapitaá wáasny.
XVI
XVII
XVIII
XIX

+ Przeszacowania Ğrodków trwaáych GR
+ Pozostaáe zmiany kapitaáowe GR
+ Nadzwyczajne zyski/straty majątkowe i finansowe GR
= Dochód caáoĞciowy z gospodarstwa rolniczego

Pozostaje jeszcze dochód uzyskiwany przez gospodarstwo domowe zawierający
zarówno zmiany finansowe (wkáady/pobrania), jak i kapitaáowe. Po uwzglĊdnieniu
ich otrzymamy:
XX
XXI
XXII
XXIII
XIX
XXX

+ Dochód z dziaáalnoĞci pozarolniczej (w tym: z pracy zarobkowej)
+ Inne dochody spoza gospodarstwa (Ğwiadczenia z ubezpieczeĔ spoáecznych, nagrody itp.)
+ Przeszacowania Ğrodków trwaáych gospodarstwa rolniczego GD
– + Zysk/strata na Ğrodkach trwaáych GD – róĪnica miĊdzy wartoĞcią z BO
i realizacji (zdarzenia)
+ Nadzwyczajne zyski/straty majątkowe i finansowe GD
= Dochód caáoĞciowy gospodarstwa wiejskiego (rodziny wiejskiej)

W przypadku gospodarstw rodzinnych dopiero áączne traktowanie (caáoĞciowe)
uzyskiwanych dochodów z gospodarstwa rolniczego i domowego pozwala na uzyskanie informacji o faktycznym kryterium oceny podejmowanych przez rodzinĊ decyzji
o zaangaĪowaniu bĊdących w jej dyspozycji zasobów.

ZakoĔczenie

Uzasadnieniem wprowadzenia sprawozdania z caákowitych dochodów jest potrzeba
prezentacji áącznych dokonaĔ bĊdących wynikiem zmian finansowych i kapitaáowych podmiotów gospodarczych. W rolnictwie koncepcja ta znajduje potwierdzenie
i bardzo dobrze wpisuje siĊ w budowanie prawdziwego i rzetelnego obrazu gospo11
Przypomnijmy, Īe obecnie w gospodarstwie wiejskim zakup ziemi nie stanowi kosztu (ziemi siĊ nie
amortyzuje), a sprzedaĪ ziemi nie jest wliczana do przychodów.
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darstw i oceny uzyskiwanych wyników. Rolnicy oceniają swoje dokonania nie przez
pryzmat rachunku kosztów i opáacalnoĞci poszczególnych dziaáalnoĞci rolniczych,
ale poprzez wynik caáoĞciowy gospodarstwa. W pracy przedstawiono rozszerzenie
koncepcji dochodu caáoĞciowego na gospodarstwo domowe, bĊdące integralną czĊĞcią gospodarstwa wiejskiego. Ostateczne oceny i decyzje podejmowanych dziaáaĔ
w zakresie kierunków rozdysponowania posiadanych zasobów bĊdą zapadaáy na
poziomie gospodarstwa wiejskiego rozumianego áącznie jako gospodarstwo rolnicze
(produkcyjne) i gospodarstwo domowe (prywatne).
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The comprehensive income as a category
for evaluation of performance of the rural farm
The basis on which the statement of comprehensive income in the business entities is the need
for the presentation of the overall achievements that result from the financial and capital markets. In
agriculture, this concept is confirmed and fits very well in creating a true and fair view of farms and
evaluation of the results. Farmers evaluate their achievements, not by the results of cost accounting
and profitability of individual farming activity, but by the result of a comprehensive income of the
farm. This paper presents the extension of the concept of comprehensive income to the household as
an integral part of the farm. The final evaluation of actions and decisions of the direction distribution
of available resources will be taken from the farmhouse understood as holding, including agricultural
(production) and household (private).

