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Wstęp
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Działalność rolnicza jest najstarszym przejawem aktywności człowieka. Po-
dobnie jak w działalności gospodarczej ponoszone są koszty i uzyskiwane 

są przychody. W  czasach, gdy rolnicy płacili tylko podatek rolny, nie obowią-
zywały ich praktycznie żadne obowiązki sprawozdawcze. Gospodarstwa małe 
były zwolnione z  podatku dochodowego oraz z  obowiązku prowadzenia ra-
chunkowości. Aktualnie można wyodrębnić kilka zjawisk gospodarczych, które 
powodują wzrost zainteresowania rachunkowością w działalności rolniczej. Są 
to takie zjawiska jak:
•	 koncentracja produkcji rolnej, która powoduje, że gospodarstwa mają więk-

szą siłę ekonomiczną;
•	 zrzeszanie się rolników w Grupy Producentów Rolnych, które ze względu na 

formę organizacyjno-prawną muszą prowadzić rachunkowość;
•	 nowe programy pomocowe UE, które często wymagają od beneficjenta pro-

wadzenia rachunkowości.
Oznacza to, że wiedza z zakresu stosowania podstawowych zasad rachunkowo-
ści staje się coraz bardziej potrzebna rolnikowi. 
Celem opracowania jest ukazanie najważniejszych systemów rachunkowości 
w działalności rolniczej oraz podstawowych zasad prowadzenia ewidencji księ-
gowej w gospodarstwie rolnym oraz innowacji w tej dziedzinie.
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1. Czym jest i co 
obejmuje rachunkowość 
w gospodarstwie rolnym 
jako innowacyjne 
narzędzie zarządzania
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Czym jest rachunkowość?

W dzisiejszych czasach rolnik powinien być bardziej wszechstronny niż dawniej. 
Posiadanie wiedzy merytorycznej z zakresu produkcji roślinnej i zwierzęcej jest 
oczywiście bardzo ważne. Coraz większego jednak znaczenia nabierają aspek-
ty dotyczące zarządzania, ekonomii, marketingu, a także finansów i rachunko-
wości. Badania prowadzone przez różne instytuty naukowe dowodzą, że rolnik 
prowadzący ewidencję księgową uzyskuje lepsze efekty działalności rolniczej. 
Wynika to z faktu, że zapisując zdarzenia gospodarcze w sposób systematyczny, 
jest w stanie wyciągać wnioski i eliminować np. marnotrawstwo. Umiejętność 
prawidłowego rozliczania kosztów produkcji pozwala na bardziej efektywne 
wykorzystanie dostępnych zasobów. Można zatem stwierdzić, że rachunkowość 
jest innowacyjnym sposobem zarządzania gospodarstwem rolnym. Duzi rolnicy 
zlecają prowadzenie ksiąg wyspecjalizowanym biurom rachunkowym. Powo-
duje to, że nie zawsze mają pełny obraz sytuacji majątkowo finansowej gospo-
darstwa. Aby mieć lepszą kontrolę nad efektami działalności, rolnik powinien 
prowadzić zapisy księgowe, nawet jeśli nie wymagają tego przepisy.

Co obejmuje rachunkowość gospodarstwa rolnego?

Rachunkowość jest dość szerokim terminem, gdyż obejmuje trzy obszerne działy:

Każdy z tych działów może być potrzebny rolnikowi.

Księgowość to system rejestrowania zdarzeń gospodarczych oraz wypełnia-
nie i gromadzenie dokumentów (dowodów) księgowych. Może być ona prowa-
dzona w bardzo uproszczonej formie. Ważne jest to, by rolnik systematycznie 
dokonywał zapisów w porządku chronologicznym. W obecnych czasach coraz 
częściej rolnicy korzystający z programów wsparcia UE są obligowani do pro-
wadzenia uproszczonej rachunkowości. Ma to na celu dostarczenie Komisji Eu-
ropejskiej informacji o wpływie dotacji na sytuację dochodową rolnika. Zatem 
rolnik, który prowadzi rachunkowość, jest przygotowany na taki obowiązek.

kalkulację sprawozdawczośćksięgowość
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Kalkulacja to ogół działań mających na celu obliczenie kosztu jednostkowego 
produktu. Wiedza o koszcie wytworzenia np. 1 tony pszenicy jest bardzo istot-
na. Rolnik, znając koszty jednostkowe wie, jak reagować na wzrost cen np. na-
wozów, środków ochrony roślin, nasion itd.
Znając koszty jednostkowe, łatwiej podejmie on decyzję o  zakupie danego 
środka produkcji lub o  doborze stałego kontrahenta handlowego. Obliczenie 
kosztu jednostkowego produktu rolnego nie jest proste. Wynika to z  faktu, że 
u różnych rolników rozdzielenie kosztów pośrednich na wytwarzane produkty 
rolne może zależeć od innych czynników.

Przykład:
Rolnik prowadzi uprawę żyta i  jęczmienia. Powierzchnia każdej uprawy wynosi 
50 ha. Jeśli pola uprawy mają podobny kształt (np. kwadratu), wówczas koszty 
użytkowania ciągnika może rozliczyć w stosunku 50/50. Zatem koszty pośrednie 
zostaną rozliczone w  równych kwotach na jedną i  drugą uprawę. Jeżeli jednak 
pole, na którym uprawiane jest żyto, ma korzystny kształt i występuje gładka zie-
mia, a pole do uprawy jęczmienia jest trudne do obróbki (występują górki, rowy, 
strumyk lub inne przeszkody), może się okazać, że ciągnik o wiele więcej czasu po-
trzebuje, aby tam wykonać swoją pracę. Wówczas rozliczenie kosztów pośrednich 
w stosunku do powierzchni uprawy jest nieuzasadnione ekonomicznie. Lepszym 
kluczem podziałowym będzie czas pracy ciągnika, gdyż zużyje on więcej paliwa 
i więcej czasu pracy potrzeba zaangażować w produkcję jęczmienia.

Sprawozdawczość obejmuje przygotowywanie odpowiednich raportów w ta-
kim zakresie, w  jakim dotyczy to danego podmiotu. Inna sprawozdawczość 
dotyczy spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, inna spółdzielni, a inna rol-
ników indywidualnych. W przypadku małych rolników obowiązki te są minimal-
ne. Stosuje się tu bardzo daleko idące uproszczenia (brak obowiązku wyceny 
produkcji w toku, szacowania zużycia wewnętrznego itp.).
Rachunkowość jednostek gospodarczych (w tym rolniczych) obejmuje:
1. przyjęte zasady (politykę) rachunkowości;
2. prowadzenie na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, uj-

mujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym;
3. okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego 

stanu aktywów i pasywów;
4. wycenę aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego;
5. sporządzanie sprawozdań finansowych;
6. gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej do-

kumentacji przewidzianej ustawą;
7. poddanie badaniu, składanie do właściwego rejestru sądowego, udostęp-

nianie i  ogłaszanie sprawozdań finansowych w  przypadkach przewidzia-
nych ustawą.
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2. Podstawy prawne 
prowadzenia 
rachunkowości 
w rolnictwie, w tym 
ewidencji przychodów 
i rozchodów 
w gospodarstwie
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Jednostki funkcjonujące w branży rolniczej mogą być zobligowane do stosowa-
nia określonych przepisów, które regulują zasady prowadzenia rachunkowości.

Są to takie akty prawne jak:
•	 Ustawa o rachunkowości Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694, Dz. U. z 2022 r. poz. 

1488;
•	 Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r.

Dz. U. 1991 Nr 80 poz. 350 z późn. zm.;
•	 Ustawa o zbieraniu i wykorzystywaniu danych rachunkowych gospodarstw 

rolnych z 29 listopada 2000 r. z późn. zm.;
•	 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23.12.2019 r. w sprawie prowadze-

nia podatkowej księgi przychodów i rozchodów;
•	 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i  Rozwoju Wsi z  dnia 13 lipca 2015 r. 

w  sprawie szczegółowych warunków i  trybu przyznawania, wypłaty oraz 
zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie dla młodych rolni-
ków” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodar-
czej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014–2020;

•	 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2015 r. 
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty po-
mocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” 
w  ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w  gospodarstwach rolnych” 
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Poza typowymi aktami prawnymi (ustawy, rozporządzenia wykonawcze) w od-
niesieniu do działalności rolniczej istnieją standardy, które pomagają prowa-
dzić rachunkowość w działalności rolniczej. Są to:
•	 Międzynarodowy Standard Rachunkowości 41 „Rolnictwo”;
•	 Krajowy Standard Rachunkowości 12 „Działalność rolnicza”.
Uregulowania te dotyczą głównie dużych jednostek rolniczych, ale mogą one 
stanowić swego rodzaju podręcznik do prowadzenia rachunkowości. Zwłasz-
cza, że art. 10 ust. 3 ustawy o rachunkowości mówi, że w sprawach nieuregu-
lowanych w  ustawie jednostka może stosować krajowe standardy, a  w  przy-
padku braku odpowiedniego standardu krajowego Międzynarodowe Standardy 
Rachunkowości.
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3. Rodzaje ksiąg 
rachunkowych i zasady 
ich prowadzenia
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Jednostki zajmujące się działalnością rolniczą mają do wyboru kilka możliwo-
ści prowadzenia rachunkowości. Zgodnie z polskimi uregulowaniami możliwe 
opcje to:
•	 Pełna rachunkowość (księgi handlowe);
•	 Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych;
•	 Podatkowa księga przychodów i rozchodów;
•	 System FADN;
•	 Uproszczona księga przychodów i rozchodów.

Pełna rachunkowość (księgi handlowe)

Dotyczy jednostek wymienionych w art. 2 ustawy o rachunkowości. Są to spółki 
prawa handlowego, osoby prawne oraz osoby fizyczne, które osiągnęły przy-
chody netto za poprzedni rok 2 000 000 euro.
Polega ona na prowadzeniu rozbudowanej ewidencji zdarzeń gospodarczych. 
Wymaga sporządzania sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków 
i  strat, informacji dodatkowej), a  większe jednostki sporządzają dodatkowo: 
zestawienie zmian w kapitale własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych. 
Niektóre jednostki przedsiębiorstwa państwowe, banki i zakłady ubezpieczeń 
sporządzają jeszcze sprawozdanie z działalności. Jest to najobszerniejsza for-
ma ewidencji.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Ta forma prowadzenia ewidencji polega na ujmowaniu przychodów z działal-
ności i płaceniu podatku dochodowego bez odliczania kosztów uzyskania przy-
chodów. Jest dopuszczalna dla jednostek, które nie osiągnęły obrotu 250 000 
euro.

Podatkowa księga przychodów i rozchodów

Najczęściej wykorzystywaną formą prowadzenia zapisów w rolnictwie jest po-
datkowa księga przychodów i rozchodów. 
Podatnik dokonuje wszelkiego rodzaju wpisów w  KPiR przy użyciu dowodów 
księgowych oraz dokumentów zbiorczych. Muszą być one oznaczone numerem 
lub umożliwiać w  inny sposób powiązanie dowodu z  zapisami dokonanymi 
w księdze.
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Wszelkiego rodzaju dowody księgowe powinny być sporządzone w języku pol-
skim, a ich treść musi być pełna i zrozumiała. Dopuszcza się stosowanie skrótów 
ogólnie przyjętych. Jeżeli w dowodzie wartość jest podana wyłącznie w walucie 
obcej, podatnik jest zobowiązany przeliczyć walutę obcą na złote po obowią-
zującym w  dniu dokonania operacji kursie, zgodnie z  zasadami określonymi 
w ustawie o podatku dochodowym.
Podstawowymi dowodami księgowymi są m.in. faktury, rachunki, dokumenty 
celne, faktury korygujące oraz noty korygujące.

Zestawienie sprzedaży
Jest to dokument zbiorczy, w którym podatnik sumuje wartość wszystkich fak-
tur sprzedaży z danego dnia. Powinien zawierać dane:
•	 datę sporządzenia zestawienia;
•	 kolejny numer zestawienia;
•	 numery faktur ujętych w zestawieniu (od–do);
•	 sumę zbiorczą tych faktur;
•	 podpis osoby, która sporządziła zestawienie.

Raporty fiskalne
Do sporządzania dobowych oraz miesięcznych raportów fiskalnych zobowiąza-
ni są podatnicy ewidencjonujący obroty przy użyciu kas fiskalnych. Stanowią 
one podstawę zapisów w KPiR. Jednak zapisy te muszą być skorygowane o war-
tość dokonanych zwrotów (prowadzonych w oddzielnej ewidencji).

Paragony fiskalne  – są dokumentem drukowanym przez urządzenie fiskal-
ne, który powinien być niezwłocznie wydawany nabywcy zaraz po dokonaniu 
transakcji. Muszą być sporządzone w języku polskim i zawierać:
•	 imię i nazwisko lub nazwę podatnika,
•	 adres punktu sprzedaży lub adres siedziby podatnika;
•	 numer identyfikacji podatkowej podatnika (NIP);
•	 numer kolejny wydruku;
•	 datę oraz godzinę i minutę sprzedaży;
•	 oznaczenie „PARAGON FISKALNY”;
•	 nazwę towaru lub usługi pozwalającą na jednoznaczną ich identyfikację;
•	 cenę jednostkową towaru lub usługi;
•	 ilość i wartość sumaryczną sprzedaży danego towaru lub usługi z oznacze-

niem literowym przypisanej stawki podatku;
•	 wartość rabatów lub narzutów, o ile występują;
•	 wartość sprzedaży brutto i kwoty podatku według poszczególnych stawek 

podatku po uwzględnieniu ewentualnych rabatów;
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•	 wartość sprzedaży zwolnionej z podatku z oznaczeniem literowym;
•	 łączną kwotę podatku;
•	 łączna kwotę sprzedaży brutto;
•	 oznaczenie waluty, w której rejestrowana jest sprzedaż;
•	 kolejny numer paragonu fiskalnego;
•	 numer kasy oraz oznaczenie kasjera  – przy więcej niż jednym stanowisku 

kasowym;
•	 NIP nabywcy na jego żądanie;
•	 logo fiskalne i unikatowy numer kasy.

Raporty dobowe  – podatnicy ewidencjonujący swoje obroty przy użyciu kas 
fiskalnych obowiązani są do sporządzania dobowych raportów sprzedaży na 
koniec dnia pracy, jednak nie później niż przed rozpoczęciem sprzedaży w dniu 
następnym. Stanowi to podstawę do zapisów w KPiR, chyba że podatnik wybrał 
metodę dokonywania zapisów w oparciu o raport miesięczny.

Raporty miesięczne  – podatnik jest zobowiązany do jego wygenerowania 
w ostatnim dniu miesiąca, w którym prowadzona jest sprzedaż, jednak nie póź-
niej niż przed rozpoczęciem sprzedaży w następnym miesiącu. Raport uwzględ-
nia dobowe obroty poszczególnych kwot podatku (według poszczególnych 
stawek oraz sprzedaży zwolnionej z podatku) z poszczególnych dni miesiąca, 
którego raport dotyczy.

Paragon – jest to dowód księgowy dokumentujący zakup w jednostkach han-
dlu detalicznego materiałów biurowych, środków czystości i bhp. Paragonami 
mogą być również wydatki poniesione za granicą na zakup różnego rodzaju pa-
liw i olejów. Powinien zawierać dane:
•	 datę;
•	 stempel jednostki wydającej paragon;
•	 cenę jednostkową, ilość i wartość, za jaką dokonano zakupu;
•	 oznaczenie nabywcy dokonującego zakupu (dokonuje tego podatnik); na-

nosi imię i nazwisko lub nazwę nabywcy, adres i rodzaj zakupionego przez 
nabywcę towaru.

Nota księgowa - jest to dowód księgowy służący dokumentowaniu transakcji, 
dla których nie przewidziano odrębnych formularzy. Służy do skorygowania 
błędnych zapisów dotyczących operacji gospodarczych w dowodach własnych 
lub obcych, otrzymanych od kontrahenta lub przekazanych kontrahentowi. Po-
winna zawierać:
•	 nazwę „Nota księgowa”;
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•	 numer dokumentu;
•	 datę wystawienia;
•	 nazwę oraz adres wystawcy i adresata noty;
•	 opis operacji oraz jej wartość;
•	 podpis wystawcy noty.
Nota może dotyczyć m.in.:
•	 obciążenia kontrahenta:

 – odsetkami od niezapłaconych zobowiązań;
 – kwotą kaucji gwarancyjnej;
 – kosztami prywatnych rozmów telefonicznych.

Dowody wewnętrzne (przychodowe i kosztowe) służą udokumentowaniu:
•	 faktu poniesienia niektórych wydatków;
•	 wartości uzyskanego, ale nieudokumentowanego przychodu.
Nie są one same w sobie podstawą do zaewidencjonowania kosztu czy też przy-
chodu. Muszą być stworzone w oparciu o faktury, wyciągi bankowe itp. Kadry 
i płace muszą być zintegrowane z eZUS i PUE.

Rodzaje dowodów wewnętrznych:

Rozliczenie kosztów podróży służbowej  – dowód ten służy do rozliczenia 
wszelkich kosztów związanych z  podróżą służbową zarówno podatnika, jak 
i  jego pracowników, np.: noclegów w  hotelach, dojazdów, ubezpieczeń pra-
cowników w  czasie podróży itp. Wydatki takie muszą być udokumentowane 
w  postaci faktur, rachunków, paragonów i  innych dowodów zapłaty. W  przy-
padku, gdy pracownik odbywający podróż służbową poniósł wydatek, jednak 
nie posiada żadnego dowodu potwierdzającego ten fakt, jest zobowiązany do 
sporządzenia pisemnego oświadczenia o dokonanym wydatku, jego wysokości 
i przyczynie jego nieudokumentowania. Aby podróż służbowa została prawidło-
wo rozliczona, polecenie wyjazdu służbowego powinno zawierać:
•	 imię i nazwisko delegowanej osoby;
•	 cel podróży;
•	 docelowe miejsce podróży;
•	 daty oraz godziny wyjazdu i powrotu;
•	 wysokości i kwoty diet, ryczałtów, opłat za noclegi i innych wydatków.

Dowody przesunięć  – są pewnego rodzaju odmianą dowodów wewnętrznych. 
Dokumentują fakt przesunięć towarów handlowych oraz materiałów podstawo-
wych między zakładami podatnika. Należy sporządzać je w dwóch egzemplarzach 
(jeden pozostaje w zakładzie, w którym został sporządzony, drugi natomiast skie-



Rachunkowość rolna jako innowacyjne narzędzie w zarządzaniu gospodarstwem rolnym16

rowany jest do jednostki, do której towary czy też materiały zostały przesunięte). 
Podstawowe informacje, jakie powinien zawierać dowód przesunięcia, to:
•	 numer kolejny wpisu;
•	 data przesunięcia;
•	 nazwa towarów lub materiałów;
•	 ich ilość i wartość według cen zakupu.

Dowody opłat pocztowych, bankowych i innych – powinny zawierać podsta-
wowe informacje, takie jak:
•	 datę dokonania opłaty;
•	 kwotę opłaty.

Inne dowody opłat – w ten sposób ewidencjonuje się następujące wydatki:
•	 wpłatę składek na ubezpieczenia społeczne;
•	 Fundusz Pracy;
•	 Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Listy płac – stanowią zbiorcze ujęcie kwot wynagrodzeń wypłacanych pracow-
nikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę (zatem nie dotyczy umów 
cywilnoprawnych). W KPiR ewidencjonuje się wyłącznie kwotę brutto wynagro-
dzenia. Podstawą ewidencji jest sama lista płac w przypadku wypłacania wyna-
grodzeń z kasy, jednak gdy wynagrodzenia wypłacane są za pomocą przelewu 
bankowego, wówczas podstawę ewidencji stanowią wyciągi bankowe.

Rachunek zleceniobiorcy  – na ich podstawie są wypłacane wynagrodzenia 
dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia czy też umowy 
o dzieło. Powinien zawierać dane:
•	 datę wystawienia rachunku;
•	 oznaczenie zleceniobiorcy;
•	 dane umowy, której dotyczy rachunek;
•	 kwotę wynagrodzenia brutto;
•	 kwotę kosztów uzyskania przychodów;
•	 ewentualne potrącenia za składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne;
•	 kwotę zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych;
•	 informacje na temat statusu zleceniobiorcy;
•	 informacje na temat sposobu zapłaty;
•	 podpis wystawcy;
•	 pokwitowanie odbioru gotówki, jeżeli wypłata ma formę gotówki.
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Indywidualne karty przychodów pracowników – jest to dodatkowa ewiden-
cja wypłacanych wynagrodzeń. Karta ta powinna zawierać informacje takie jak:
•	 imię i nazwisko pracownika;
•	 NIP albo PESEL pracownika;
•	 miesiąc, w którym miała miejsce wypłata wynagrodzenia;
•	 sumę przychodów za dany miesiąc w wartości brutto (w gotówce i w natu-

rze);
•	 koszty uzyskania przychodów;
•	 składki na ubezpieczenie społeczne opłacane z wynagrodzenia pracownika;
•	 dochód narastająco od początku roku;
•	 należną zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych.
Karty indywidualnych przychodów pracownika należy wypełnić najpóźniej do 
20. dnia następnego miesiąca. W przypadku prowadzenia kart przy zastosowa-
niu technik informatycznych należy do tego dnia sporządzić wydruk zapisów 
dokonanych w poprzednim miesiącu.

Spis z natury (remanent) – polega na sprawdzeniu faktycznej ilości towarów, 
materiałów podstawowych i  pomocniczych, półwyrobów, produkcji w  toku, 
wyrobów gotowych, odpadów i  braków z  zapisami dokonanymi przez podat-
nika w dokumentacji. Spis z natury ponadto powinien obejmować również to-
wary stanowiące własność podatnika, które znajdują się poza zakładem oraz 
towary obce znajdujące na terenie zakładu podatnika. Towary obce są ujmo-
wane wyłącznie w sposób ilościowy, co oznacza, że nie podlegają wycenie. Po-
datnicy prowadzący ewidencję w oparciu o KPiR spis z natury przeprowadzają 
minimum raz w roku. Remanent należy sporządzić w sposób czytelny, staranny 
i trwały. Powinien zawierać:
•	 imię i nazwisko właściciela zakładu oraz nazwę firmy;
•	 datę sporządzenia wpisu;
•	 numer kolejny spisu z natury;
•	 szczegółowe określenie towaru;
•	 jednostkę miary;
•	 ilość stwierdzoną w czasie spisu;
•	 cenę jednostkową towaru;
•	 wartość towaru (ilość wynikająca ze spisu; cena jednostkowa);
•	 łączną wartość spisu z natury;
•	 klauzulę „spis zakończony na pozycji…”;
•	 podpis osób sporządzających spis oraz podpis właściciela zakładu.
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Sposoby wyceny:
•	 towary handlowe oraz materiały podstawowe należy wycenić według cen 

zakupu, cen nabycia lub cen rynkowych z dnia sporządzenia spisu, jeżeli są 
one niższe od cen zakupu lub nabycia;

•	 produkcję w toku, wyroby gotowe i braki własnej produkcji wycenia się we-
dług kosztów wytworzenia;

•	 odpady użytkowe, które w toku działalności utraciły swoją pierwotną war-
tość użytkową, wycenia się według wartości wynikającej z  oszacowania 
uwzględniającego ich przydatność do dalszego użytkowania.

Spis z natury należy zapisać w wolnych polach księgi lub, gdy podatnik ograni-
cza się do wpisania jego sumy, można dokonać zapisu „Spis z natury na dzień… 
wynosi…”. 

Zdarzenia niepodlegające wpisom do KPiR:
•	 Zaliczki – otrzymanie częściowej przedpłaty na poczet dostawy (sprzedaży) 

towarów, materiałów czy wykonania usługi nie stanowi przychodu podle-
gającego opodatkowaniu. Tak samo zapłata zaliczki na poczet zakupu to-
warów czy materiałów nie podlega wpisowi do KPiR, gdyż nie stanowi ona 
kosztów uzyskania przychodów.

•	 Koszty inwestycji w trakcie jej realizacji – rozpoczęcie inwestycji, w wyniku 
której powstanie środek trwały o wartości przekraczającej kwotę 10 000 zło-
tych nie podlega wpisom do KPiR. Wpisy mają miejsce po zakończeniu 
i  przyjęciu inwestycji do użytkowania poprzez odpisy amortyzacyjne. Jed-
nak w trakcie należy pamiętać o gromadzeniu dokumentów potwierdzają-
cych wydatki związane z  inwestycją, aby móc prawidłowo ustalić wartość 
początkową środka trwałego.

•	 Obrót opakowaniami zwrotnymi  – nie stanowi przychodu podlegającego 
opodatkowaniu w  momencie, gdy opakowania zwrotne wydawane są po-
datnikowi za kaucją, a więc nie stanowią jego własności.

•	 Otrzymanie jednorazowej pomocy na rozpoczęcie działalności gospodar-
czej, m.in. dla osoby bezrobotnej.

Uproszczona rachunkowość

Nowego rodzaju obowiązkiem jest uproszczona rachunkowość dla rolników ko-
rzystających z  kilku nowych programów wsparcia. Rolnicy, którzy skorzystają 
z nowych działań PROW 2014–2020, są zobowiązani do prowadzenia uproszczo-
nej rachunkowości w gospodarstwach rolnych. Jest to bardzo ważny obowią-
zek, gdyż niezastosowanie się do niego wiąże się z koniecznością zwrotu części 
lub całości otrzymanej pomocy.
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Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 wprowadził wiele 
form wsparcia dla rolnictwa, w których wyniku wzrośnie konkurencyjność i ren-
towność gospodarstw rolnych. Już w  2015 roku ruszyły nabory wniosków na 
najbardziej popularne i cieszące się największym zainteresowaniem działania 
„Premie dla młodych rolników” oraz „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Uzy-
skanie takiego wsparcia z pewnością poprawi sytuację gospodarstw, umożliwi 
ich restrukturyzację, więc warto skorzystać z  takiej pomocy. Jednak aby uzy-
skać pomoc finansową w ramach wymienionych działań, należy spełnić odpo-
wiednie wymagania i zobowiązania. Jednym z nowych zobowiązań jest prowa-
dzenie uproszczonej rachunkowości w gospodarstwach rolnych.
Beneficjenci działania „Premia dla młodych rolników” zobowiązani są do pro-
wadzenia ewidencji przychodów i  rozchodów w  gospodarstwie najpóźniej 
w  dniu rozpoczęcia realizacji biznesplanu, chyba że beneficjent zobowiązany 
jest do prowadzenia księgi przychodów i  rozchodów, księgi rachunkowej lub 
ewidencji przychodów i  rozchodów na podstawie odrębnych przepisów. Na-
tomiast w  przypadku beneficjentów działania „Modernizacja gospodarstw 
rolnych” zobowiązanie to będzie obowiązywało od dnia przyznania pomocy. 
Realizację biznesplanu można uznać za rozpoczętą przez dokonanie czynności 
mających na celu realizację określonych w nim działań, zwłaszcza przez:
•	 rozpoczęcie prac budowlanych związanych z inwestycją;
•	 zawarcie umowy, w której wyniku ma nastąpić przeniesienie prawa własno-

ści lub posiadania maszyn, urządzeń lub wyposażenia;
•	 zawarcie umowy, w której wyniku ma nastąpić świadczenie usług;
•	 prace przygotowawcze takie jak uzyskanie zezwoleń lub przeprowadzenia 

analizy wykonalności inwestycji;
•	 zawarcie umowy, w której wyniku ma nastąpić przeniesienie własności, po-

siadania gruntów rolnych lub zwierząt gospodarskich.
Inna sytuacja dotyczy rolników, którzy już prowadzą rachunkowość na podsta-
wie odrębnych przepisów. Muszą oni w ramach już prowadzonych ksiąg rachun-
kowych wyodrębnić osobne konta lub korzystać z odpowiedniego kodu rachun-
kowego uwzględniającego wszystkie zdarzenia związane z  realizacją operacji 
oraz prowadzeniem gospodarstwa.
Natomiast jeżeli beneficjent na podstawie odrębnych przepisów nie jest zobo-
wiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych, będzie musiał prowadzić ewi-
dencje przychodów i rozchodów w gospodarstwie zgodnie z załącznikiem nr 3 
do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 13 lipca 2015 r. w sprawie 
szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy 
finansowej na operacje typu „Premie dla młodych rolników” w  ramach pod-
działania „Pomoc w  rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych 
rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–
2020.
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Ewidencja przychodów i rozchodów

Zgodnie z  tym załącznikiem ewidencja przychodów i  rozchodów w gospodar-
stwie to tabelaryczne zestawienie przychodów i kosztów związanych wyłącznie 
z działalnością rolniczą. W tabeli wpisujemy kolejno datę dokumentu księgowe-
go i jego numer. Wpisów należy dokonywać w języku polskim i walucie polskiej, 
a  stwierdzone błędy we wpisach poprawiać przez skreślenie dotychczasowej 
treści i wpisanie nowej oraz podpisanie poprawki wraz z umieszczeniem daty 
jej dokonania. Wpisów do ewidencji należy dokonywać na podstawie m.in. fak-
tur, faktur VAT RR, rachunków, dokumentów celnych, dowodów opłat, dzien-
nego zestawienia sprzedaży i innych dokumentów księgowych, które w sposób 
wiarygodny stwierdzą fakt dokonania operacji gospodarczej zgodnie z rzeczy-
wistym jej przebiegiem. Ewidencje oraz dowody, na których podstawie są do-
konywane wpisy, trzeba będzie przechowywać na stałe w miejscu zamieszkania 
albo siedzibie beneficjenta, chyba że prowadzenie ewidencji zostanie zlecone 
biuru rachunkowemu – wtedy dokumentacja ta może być przechowywana 
w miejscu prowadzenia tej rachunkowości.

Wzór ewidencji przychodów i rozchodów w gospodarstwie
(zgodnie z załącznikiem nr 3)

Imię i nazwisko 

Adres 

Lp. Data zdarzenia 
gospodarczego

Nr dowodu 
księgowego

Przychód Wydatki Uwagi

zł gr zł gr
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Beneficjent zobowiązuje się do prowadzenia ewidencji przychodów i  rozcho-
dów przez co najmniej 5 lat od dnia wypłaty pomocy finansowej. Prowadzenie 
ewidencji w gospodarstwie rolnym ma za zadanie przede wszystkim wykazanie 
zakładanego w Planie Rozwoju Gospodarstwa wzrostu wielkości ekonomicznej 
gospodarstwa.

Podsumowując wprowadzenie do różnych metod prowadzenia rachunkowości, 
należy stwierdzić, że można wyodrębnić kilka różnych rodzajów dochodu z go-
spodarstwa rolnego:
•	 dochód rolniczy według metodologii statystycznej (dochód szacowany 

przez GUS);
•	 dochód według FADN;
•	 dochód (zysk) w  dużym gospodarstwie rolnym, które prowadzi pełną ra-

chunkowość;
•	 szacunkowy dochód z działów specjalnych produkcji rolnej;
•	 dochód wynikający z uproszczonej ewidencji;
•	 dochód (zysk) obliczony zgodnie z MSR nr 41 Rolnictwo.
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4. PL FADN jako jedno 
z innowacyjnych 
narzędzi zarządzania 
gospodarstwem rolnym
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W  Unii Europejskiej stosowany jest specyficzny system rachunkowości rolnej 
o nazwie: Farm Accountancy Data Network, czyli Sieć Danych Rachunkowych 
z  Gospodarstw Rolnych (FADN). System ten powstał w  1965 roku na potrzeby 
Komisji Europejskiej. Jest to najbardziej rozwinięta forma rachunkowości w rol-
nictwie. Od roku 2000, kiedy to Polska zaczęła starać się o przystąpienie do Unii 
Europejskiej, zaczęto wdrażać ten system w dużych gospodarstwach rolnych. 
Podstawą prawną do tworzenia i  funkcjonowania FADN w  Polsce jest Ustawa 
o zbieraniu i wykorzystywaniu danych rachunkowych gospodarstw rolnych z 29 
listopada 2000 r. z późniejszymi zmianami. Ustawa weszła w życie z dniem uzy-
skania przez Polskę statusu członka UE i była to pierwsza ustawa zgodna z pra-
wem Unii Europejskiej.

Cel główny Polskiego FADN to:
Dostarczanie danych rachunkowych reprezentatywnej próby gospodarstw rol-
nych do FADN.

Cele pośrednie Polskiego FADN:
1. Dostarczanie danych do ośrodków decyzyjnych władz RP.

 – Dane rachunkowe z  gospodarstw rolnych są niezbędne przedstawicie-
lom krajów członkowskich do negocjowania na forum Komisji Europej-
skiej narodowych programów wsparcia rolnictwa. Narodowe programy 
wsparcia muszą uzyskać akceptację przedstawicieli pozostałych krajów 
członkowskich.

2. Dostarczanie danych organizacjom przedstawicielskim rolników.
3. Dostarczanie danych środowisku naukowo-badawczemu.

 – Dane rachunkowe z  gospodarstw rolnych stanowią bazę empiryczną 
analiz i weryfikacji hipotez w badaniach naukowych z tego zakresu.

4. Dostarczanie danych pracownikom udzielającym porad dla rolników.
 – Dane rachunkowe grupowane są według różnych kryteriów, co będzie 

stanowiło dużą pomoc przy sporządzaniu planów przedsięwzięć gospo-
darczych i innych materiałów.

5. Dostarczanie danych rolnikom uczestniczącym w Polskim FADN.

System będzie wytwarzał raporty indywidualne i  porównawcze (porównanie 
wyników konkretnego gospodarstwa z grupą gospodarstw podobnych).

Wielkość ekonomiczna gospodarstwa rolnego stanowi jedno z  kryteriów uży-
wanych do charakterystyki gospodarstwa rolnego we Wspólnotowej Typologii 
Gospodarstw Rolnych. Jest ona określana na podstawie sumy wartości stan-
dardowych nadwyżek bezpośrednich (SGM) wszystkich działalności występują-
cych w gospodarstwie. Europejska Jednostka Wielkości (ESU) jest parametrem 
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służącym do określania wielkości ekonomicznej gospodarstwa rolnego, usta-
lonej na podstawie standardowych nadwyżek bezpośrednich gospodarstwa. 
Jedno ESU odpowiada równowartości 1200 euro. Standardowa nadwyżka bez-
pośrednia (SGM) jest nadwyżką wartości produkcji danej działalności rolniczej 
nad wartością kosztów bezpośrednich w przeciętnych dla danego regionu wa-
runkach produkcji.
Utworzenie podstaw do przeprowadzenia charakterystyki gospodarstw rolnych 
wg zasady Wspólnotowej Typologii Gospodarstw Rolnych wymaga podziału na 
regiony. Polska jest podzielona na 4 regiony.

Etapy zbierania danych są następujące:
•	 dobór gospodarstw do próby,
•	 ankieta dotycząca rozmiarów produkcji rolniczej,
•	 określenie typu i wielkości ekonomicznej gospodarstwa rolnego,
•	 zbieranie danych rachunkowych w wyselekcjonowanych gospodarstwach. 

Zasady Zbierania Danych Rachunkowych:
Numerem identyfikacyjnym NIG musi być opatrzony każdy dokument zawiera-
jący dane źródłowe, który odsyłany jest do biura rachunkowego. Dane źródło-
we wpisane do książek muszą być czytelne i wpisane w sposób trwały.

Dokumenty do gromadzenia danych rachunkowych dla polskiego FADN to:
•	 Instrukcja prowadzenia zapisów w Książkach Rachunkowych;
•	 Instrukcja kodowania i wykazy kodów;
•	 Spis Aktywów i Zobowiązań Gospodarstwa Rolnego(SWAIZ);
•	 Książka Wpływów i Wydatków Gospodarstwa Rolnego(KWIW);
•	 Dokument służący rejestracji finansowych operacji gospodarstwa;
•	 Ewidencja sprzedaży i wypłat pieniężnych w części zielonej (wpływy);
•	 Ewidencja kupna i wypłat pieniężnych w części niebieskiej (wydatki);
•	 Książka Obrotów i  Zaszłości w  Gospodarstwie Rolnym (KOIZ), dokument 

służący rejestracji danych o niefinansowych zdarzeniach w gospodarstwie, 
mających miejsce w trakcie roku obrachunkowego.

Dokumenty do gromadzenia danych rachunkowych dla Polskiego FADN z  go-
spodarstw posiadających osobowość prawną są bardziej obszerne.
Kwestionariusz wypełniany przez pracownika biura rachunkowego na podsta-
wie sprawozdań finansowych wywiadu z kierownikiem gospodarstwa rolnego 
„Badanie Dochodów Gospodarstw Rolnych w ramach Systemu Zbierania i Wy-
korzystywania Danych Rachunkowych Gospodarstw Rolnych”.
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Podstawowym aktem prawnym regulującym tzw. Polski FADN jest Ustawa 
z  dnia 29.11.00 r. o  zbieraniu i  wykorzystaniu danych rachunkowych z  gospo-
darstw rolnych. Podstawowe cele wyznaczone przez ww. ustawę to:
•	 określenie rocznych dochodów w gospodarstwach rolnych,
•	 dokonywanie analizy ekonomicznej gospodarstw rolnych oraz ocena sytu-

acji w rolnictwie i na rynkach rolnych.

Zakres zebranych danych rachunkowych z  gospodarstw rolnych (określony 
przez ustawę) obejmuje:
•	 ogólne informacje o gospodarstwie;
•	 powierzchnię użytków rolnych oraz uzupełniające dane;
•	 zasady i nakłady pracy z podziałem na własną nieopłaconą, opłaconą lub 

najemną;
•	 liczbę i  wartość zwierząt na początku i  na koniec roku oraz średnioroczny 

stan zwierząt (wg określonych standardów);
•	 obrót zwierzętami w roku obrachunkowym z podziałem na gatunki;
•	 koszty związane z produkcją rolną;
•	 składniki majątkowe gospodarstwa i obrót nimi;
•	 obrót produktami pochodzenia roślinnego i zwierzęcego w roku obrachun-

kowym;
•	 zadłużenie (zobowiązania) gospodarstwa;
•	 podatek od towarów i usług;
•	 dotację i opłaty wyrównawcze;
•	 wielkość przyznanych limitów produkcji rolnej.

Raport indywidualny z  gospodarstwa rolnego, który otrzymuje każdy rolnik 
uczestniczący w Polskim FADN, składa się z 18 działów:
1. Struktura własnościowa użytkowanej ziemi;
2. Struktura rodzajowa użytkowanej ziemi;
3. Zatrudnienie i nakłady pracy;
4. Pogłowie zwierząt;
5. Powierzchnia zbiorów w plonie głównym i na użytkach rolnych oraz zbiory 

i plony;
6. Wydajności jednostkowe zwierząt;
7. Sprawozdanie z przepływu pieniędzy;
8. Sprzedaż i uzyskane ceny najważniejszych produktów rolniczych;
9. Rachunek wyników gospodarstwa rolnego;
10. Wartość i struktura produkcji;
11. Dotacje;
12. Podatek VAT;
13. Wartości struktura kosztów produkcji;
14. Bilans finansowy;
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15. Przepływ środków pieniężnych między gospodarstwem rolnym i rodziną rolniczą;
16. Saldo rachunku prywatnego;
17. Rachunek kapitału prywatnego;
18. Analiza wskaźnikowa.

Obliczenie dochodu z gospodarstwa rolnego według metodologii FADN wyma-
ga omówienia podstawowych kategorii ekonomicznych stosowanych w  tym 
systemie. Podstawowe kategorie to:

Przychody – przychody gospodarstwa rolnego to wartość produkcji towaro-
wej i  nietowarowej wytworzonej w zdefiniowanym czasie (okresie obrachun-
kowym) łącznie z  innymi przychodami pieniężnymi mającymi związek z  jego 
działalnością operacyjną w tym czasie.

Koszty – to wartość zużytych środków produkcji wraz ze świadczeniami finan-
sowymi mającymi związek z  działalnością operacyjną gospodarstwa rolnego 
w zdefiniowanym czasie.

Zużycie pośrednie – obejmuje wartość zużytych na cele produkcyjne produk-
tów rolnych pochodzących z  własnej produkcji, a  także materiałów z  zakupu 
(łącznie z  paliwami), energii, usług obcych (przetwórstwo obce, usługi agro-
techniczne, weterynaryjne, prowizje płacone za usługi bankowe), koszty podró-
ży służbowych oraz inne koszty (np. ubezpieczenia).

Wartość dodana netto (WDN) – nadwyżka ekonomiczna pozostała po odjęciu 
od wartości produkcji gospodarstwa rolnego wartości zużycia pośredniego, 
skorygowana o saldo dopłat i podatków oraz pomniejszona o wartość zużycia 
środków trwałych podlegających umarzaniu (amortyzacji). WDN odzwierciedla 
nowo wytworzoną wartość w gospodarstwie rolnym w okresie obrachunkowym 
przez wszystkie trzy czynniki wytwórcze (ziemię, kapitał i pracę), niezależnie od 
tego, kto jest ich właścicielem.

Dochód z  rodzinnego gospodarstwa rolnego – jest wartością dodaną netto 
pomniejszoną o  koszt zewnętrznych czynników wytwórczych (wynagrodzeń, 
odsetek i czynszów) i powiększoną o subsydia do inwestycji.

Bilans majątkowy (finansowy) gospodarstwa rolnego – jest fotografią stanu 
majątkowego gospodarstwa rolnego i ciążących na nim roszczeń w zdefiniowa-
nym momencie (np. 1 stycznia 2008 r.). Obraz ten może być już inny w następ-
nym dniu po dacie, na którą bilans został wykonany, gdy zostanie np. sprzedane 
ziarno pszenicy i zaistnieje należność z tego tytułu.
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Aktywa – są wartością wszystkich składników majątkowych, które znajdują się 
we władaniu gospodarstwa rolnego wraz z należnościami od innych podmiotów.

Pasywa – źródła finansowania majątku. To wartość wszystkich kapitałów (wła-
snych i obcych), które sfinansowały majątek pozostający w dyspozycji gospo-
darstwa (aktywa).

Analiza podstawowych kategorii ekonomicznych pozwala wyciągnąć wniosek, 
że poza kilkoma specyficznymi terminami rachunkowość rolnicza jest podobna 
do rachunkowości jednostek pozarolniczych [Runowski, Ziętara 2006]. Kryteria 
klasyfikacji gospodarstw rolnych w UE obejmują:
•	 Wielkość ekonomiczną;
•	 Typ rolniczy.

Parametry ekonomiczne stosowane w klasyfikacji gospodarstw rolnych to:
•	 Standardowa Nadwyżka Bezpośrednia (SGM – Standard Gross Margin);
•	 Od 2009 r. Standardowa Produkcja (SO – Standard Output);
•	 Europejska Jednostka Wielkości (ESU–European Size Unit).
Podstawową kategorią przy ustalaniu dochodu z  gospodarstwa rolnego jest 
nadwyżka bezpośrednia.

Wartość produkcji – liczona jest jako suma wartości produktów głównych 
i ubocznych znajdujących się w obrocie rynkowym. Do obliczeń bierze się cenę 
sprzedaży „loco gospodarstwo”. Do wartości produkcji doliczane są dotacje do 
produktów, odejmowane zaś straty (związane np. ze zbiorem, czyszczeniem 
ziarna itp.) Podstawowym podziałem kosztów jest podział na koszty bezpo-
średnie i koszty pośrednie.

Przykłady kosztów bezpośrednich produkcji roślinnej:
•	 nasiona, sadzeniaki, sadzonki;
•	 nawozy z zakupu (bez wapna nawozowego);
•	 środki ochrony roślin;
•	 regulatory wzrostu, antywylęgacze, defolianty,
•	 ubezpieczenie dotyczące bezpośrednio danej działalności;
•	 koszty specjalistyczne, jak np. specjalistycznych usług, doraźnego najmu 

robocizny itp. 
Przykładami kosztów bezpośrednich w produkcji zwierzęcej są następujące koszty:
•	 zakup zwierząt na reprodukcje stada;
•	 pasze z zakupu i własne;
•	 czynsze dzierżawne za prawo użytkowania pastwiska przez okres nieprze-

kraczający jednego roku;
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•	 ubezpieczenia zwierząt;
•	 lekarstwa, nasienie do inseminacji;
•	 usługi weterynaryjne inseminacja;
•	 inne koszty specjalistyczne (dotyczące np. rejestracji i  zapisów zwierząt 

w księgach hodowlanych, wynajem firmy transportowej do transportu zwie-
rząt itp.).

Klasyfikacja gospodarstw rolnych w  UE według parametrów ekonomicznych 
opiera się na koncepcji nadwyżki bezpośredniej. Nadwyżka bezpośrednia z da-
nej działalności rolnej (uprawy lub zwierzęcia) to: roczna wartość produkcji 
uzyskanej z jednego hektara lub od jednego zwierzęcia pomniejszona o: koszty 
bezpośrednie poniesione na wytworzenie tej produkcji.

Typ rolniczy gospodarstwa rolnego określany jest na podstawie udziału war-
tości SO z  poszczególnych działalności rolniczych w  wytworzeniu całkowitej 
wartości SO gospodarstwa. 
Typ rolniczy gospodarstwa odzwierciedla jego poziom i kierunek specjalizacji.
W  zależności od pożądanego stopnia dokładności typy rolnicze gospodarstw 
zorganizowane są następująco:
•	 8 typów ogólnych i grupa gospodarstw niesklasyfikowanych (oznaczanych 

zużyciem jednego znaku);
•	 21 typów podstawowych i grupa gospodarstw niesklasyfikowanych (ozna-

czanych zużyciem dwóch znaków);
•	 61 typów szczegółowych i  grupa gospodarstw niesklasyfikowanych (ozna-

czanych użyciem trzech znaków).

Z uwagi na rosnące znaczenie wielofunkcyjności gospodarstw rolnych WTGR 
została uzupełniona o dodatkową „klasyfikację”, której kryterium jest udział 
przychodów z działalności gospodarczej innej niż rolnicza bezpośrednio zwią-
zanej z gospodarstwem (ang. Other Gainful Activities, w skrócie OGA) w całko-
witych przychodach gospodarstwa (rolnictwo + OGA + dopłaty bezpośrednie). 
OGA to działalność, w której ramach wykorzystywane są zasoby gospodarstwa 
rolnego (ziemia, budynki, maszyny itp.) i/lub produkty tego gospodarstwa. 
W  zależności od tego, jaki procent całkowitych przychodów gospodarstwa 
stanowi OGA, dane gospodarstwo zaliczane jest do jednej z trzech klas OGA.
Działalność gospodarcza inna niż rolnicza nie jest brana pod uwagę w typologii 
gospodarstw dokonywanej na podstawie działalności rolniczych.
Minimalny próg określający gospodarstwo jako towarowe (oznacza to włącze-
nie gospodarstwa do badań) wyrażony jest w  euro. Wielkość ta jest ustalana 
oddzielnie dla każdego państwa członkowskiego i zmienia się w czasie zgodnie 
z ewolucją struktury i siły ekonomicznej gospodarstw rolnych.
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Wybór próby gospodarstw rolnych z pola obserwacji FADN
Agencje łącznikowe z  poszczególnych państw opracowują corocznie plany 
wyboru gospodarstw rolnych do badań w  ramach FADN. Po ich opracowaniu 
i  zaakceptowaniu przez komitety krajowe FADN plany te są przekazywane do 
akceptacji przez Komitet Wspólnoty nadzorujący FADN.

SCHEMAT BILANSU GOSPODARSTWA ROLNEGO

I AKTYWA
•	 Aktywa trwałe

 – ziemia;
 – melioracje;
 – sady;
 – lasy;
 – budynki i budowle;
 – maszyny i urządzenia techniczne;
 – inwestycje w toku;
 – wartości niematerialne gospodarstwa /udziały, akcje/;
 – stado podstawowe zwierząt.

•	 Aktywa bieżące
 – stado obrotowe zwierząt;
 – zapasy własnych produktów;
 – zapasy obcych produktów;
 – produkcja roślinna w toku;
 – należności;
 – rachunki bankowe;
 – gotówka w kasie;
 – pozostałe.

•	 Ogółem aktywa

II PASYWA
•	 Kapitał własny

 ZOBOWIĄZANIA
•	 Długoterminowe

 – kredyty bankowe;
 – kredyty od osób prywatnych.

•	 Krótkoterminowe (do 1 roku)
 – kredyty bankowe;
 – kredyty od osób prywatnych;
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 – nadebrania ponad stan rachunku bankowego;
 – zobowiązania bieżące.

Istotną kwestią jest ustalenie dochodu rodziny rolniczej. Termin ten jest po-
wszechnie stosowany w  Unii Europejskiej, mimo iż duża część gospodarstw 
rolnych funkcjonuje tam w formie spółek lub spółdzielni. W Polsce większość 
gospodarstw to gospodarstwa rodzinne.

Sposób obliczania dochodu rodziny rolniczej

SKŁADNIKI:
I. Dochód rolniczy netto.
II. Dochód z majątku trwałego gospodarstwa rolnego.
III Dochód spoza gospodarstwa rolnego.

Schemat obliczania kategorii wynikowych 
w przedsiębiorstwie rolniczym

SKŁADNIKI:
I   Wartość produkcji
II  - koszty bezpośrednie /zmienne/
III  = nadwyżka bezpośrednia

IV  - koszty pośrednich /stałych/ nakładów produkcyjnych
V  - podatki
VI  + dopłaty finansowe do działalności operacyjnej
  do produkcji
  do kosztów
VII  = wartość dodana brutto – efektywność organizacyjno ‑techniczna

VIII  - amortyzacja
IX  = wartość dodana netto

X  - koszt pośrednich (stałych)
  czynników zewnętrznych:
  - praca najemna
  - czynsze
  - odsetki od kredytów
XI  = dochód rolniczy netto
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XII  + dochód ze środków trwałych gospodarstwa rolnego
  /różnica między wartością z BO i realizacji (zdarzenia)/
XIII  + dopłaty finansowe /subwencje/ do inwestycji gospodarstwa rolnego
XIV  - strata na środkach trwałych gospodarstwa rolnego
  /różnica między wartością z BO i realizacji (zdarzenia)/
XV  = dochód rodziny z gospodarstwa rolnego

XVI  + dochód z działalności pozarolniczej /w tym: z pracy zarobkowej/
XVII + inne dochody spoza gospodarstwa 
  /św. z ubezpieczeń społecznych, nagrody itp./
XVIII + dochód z pozostałych środków trwałych
XIX  - strata na pozostałych środkach trwałych
  /różnica między wartością z BO i realizacji (zdarzenia)/
XVII = dochód ogólny rodziny rolniczej
  (dochód gospodarstwa wiejskiego)

Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 41 Rolnictwo

Po wieloletnich pracach i dyskusjach w lutym 2001 r. został wydany dokument 
MSR 41 Rolnictwo Komitet Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, 
a  w  życie wszedł 1 stycznia 2003 roku. Jest to jedyny standard poświęcony 
problemom rachunkowości określonego sektora gospodarki, ponieważ inne 
standardy mają charakter zagadnieniowy, uniwersalny dla różnych sektorów 
gospodarki. Standard ten ma zastosowanie do zagadnień związanych z działal-
nością rolniczą:
•	 aktywów biologicznych;
•	 produktów rolniczych wycenianych w  chwili zbiorów bądź pozyskania (po 

tym momencie należy stosować inne standardy);
•	 dotacji rządowych, z wyłączeniem dotacji dotyczących składnika aktywów 

wycenionego w cenie nabycia lub po koszcie wytworzenia, pomniejszonych 
dotychczasowe umorzenie i odpisy z tytułu utraty wartości.

Według MSR 41 Rolnictwo działalność rolnicza obejmuje ogół działań dotyczą-
cych zarządzania procesem przemiany aktywów biologicznych w produkty rol-
nicze lub

Działalność rolnicza obejmuje zakres czynności, takich jak np.:
•	 hodowla i chów inwentarza żywego;
•	 leśnictwo;
•	 uprawa roślin jednorocznych i wieloletnich;
•	 ogrodnictwo i plantacje roślin uprawnych;
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•	 uprawę roślin ozdobnych;
•	 gospodarowanie na zamkniętych terenach wodnych (łącznie z  hodowlą 

ryb). 

Te różnorodne rodzaje działalności rolniczej posiadają wspólne cechy, którymi są:
•	 zdolność do przemiany;
•	 zarządzanie zmianą;
•	 pomiar zmiany.
Zdolność do biologicznej przemiany mają zarówno zwierzęta w hodowli i w cho-
wie, jak i rośliny uprawne. Przemiana biologiczna powoduje określone zmiany 
aktywów (zasobów majątkowych), do których można zaliczyć np.:
•	 wzrost (powiększenie lub poprawę jakościową zwierząt znajdujących się 

w hodowli i w chowie lub roślin uprawnych);
•	 zmniejszenie (degeneracja) – liczby lub pogorszenie jakości zwierząt bądź 

roślin;
•	 rozmnażanie (pozyskiwanie dodatkowych sztuk zwierząt lub roślin);
•	 wytworzenie produktów rolniczych, takich jak liście herbaty, wełna i mleko. 

Zarządzanie aktywami biologicznymi ułatwia ich biologiczną przemianę przez 
zwiększanie lub przynajmniej stabilizowanie warunków niezbędnych do zaist-
nienia procesu (np. poziomu zadawanych składników pokarmowych, wilgot-
ności, temperatury, żyzności gleby i  dostępu światła). Zasady rachunkowości 
ujęte w  MSR 41 Rolnictwo dotyczą aktywów biologicznych i  produktów po-
zyskanych z  aktywów biologicznych, czyli dotyczą procesów produkcji, a  nie 
przetwarzania produktów rolnych, pomimo iż przetwarzanie wytworzonych 
produktów jest logicznym i  naturalnym przedłużeniem działalności rolniczej, 
a zdarzenia następujące po zbiorach często mają charakter podobny do prze-
mian biologicznych. Zgodnie z MSR 41 Rolnictwo do działalności rolniczej nie 
należy działalność, która nie łączy się ze stwarzaniem optymalnych warunków 
koniecznych do zaistnienia procesu przemiany biologicznej. Dlatego do działal-
ności rolniczej nie można zaliczyć zbiorów/pozyskania ze źródeł niepodlegają-
cych zarządzaniu, jak np. połowy oceaniczne czy wycinka lasów.

Celem MSR 41 Rolnictwo jest określenie sposobu ujmowania, pomiaru i wyce-
ny, prezentacji i zakresu informacji ujawnianych dotyczących działalności rol-
niczej. Standard ten ma zastosowanie do zagadnień związanych z działalnością 
rolniczą: aktywów biologicznych, produktów rolniczych wycenianych w chwili 
zbiorów bądź pozyskania (po tym momencie należy stosować inne standardy), 
dotacji rządowych z wyłączeniem dotacji dotyczących składnika aktywów wy-
cenionego w cenie nabycia lub po koszcie wytworzenia, pomniejszonych o do-
tychczasowe umorzenie i odpisy z tytułu utraty wartości
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5. Dokumenty 
stanowiące podstawę 
wpisu w ewidencji 
przychodów i rozchodów 
w gospodarstwie



Rachunkowość rolna jako innowacyjne narzędzie w zarządzaniu gospodarstwem rolnym34

Prowadzenie rachunkowości w  gospodarstwie rolnym musi bazować na pra-
widłowo prowadzonej dokumentacji. Zdarzenia gospodarcze muszą być reje-
strowane w  odpowiedni sposób i  dokumentowane wiarygodnymi dowodami 
księgowymi. Najczęściej stosowane dokumenty w działalności rolniczej to:

W zakresie rozrachunków z kontrahentami:
Faktury, rachunki, umowy kupna -sprzedaży, noty odsetkowe, wezwania do za-
płaty

W zakresie obrotu środkami pieniężnymi:
Kasa przyjmie, kasa wypłaci, raporty kasowe, wyciągi bankowe

W zakresie gospodarki magazynowej
Magazyn przyjmie, Magazyn wyda, Przesunięcia międzymagazynowe
Zbiorczy kwit wydania

Karty magazynowo–ilościowe służą do rejestrowania stanów i  obrotów zapa-
sów w magazynie.
Protokół przerobu służy do dokumentowania przerobu zapasów na miej-
scu w  gospodarstwie: przemiału zbóż na paszę, śrutowania, suszenia nasion, 
oczyszczania nasion, przerobu zielonek itp.
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6. Praktyczne przykłady 
prowadzenia ewidencji 
przychodów i rozchodów 
w produkcji roślinnej 
i zwierzęcej
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Przychody z działalności rolniczej (produkcja roślinna)

Rolnik prowadzi działalność polegającą na produkcji.

Operacje gospodarcze:
•	 Otrzymano fakturę za zakup nawozu roślinnego saletry 640 zł.
•	 Otrzymano fakturę za zakup środka ochrony roślin 460 zł.
•	 Otrzymano fakturę za zakup oka ochrony opryskiwacza 1 670 zł.
•	 Otrzymano fakturę za zużytą energię elektryczną 1100 zł.
•	 Otrzymano fakturę za obornik 780 zł.
•	 Otrzymano zapłatę od kontrahenta za zakup jęczmienia 47 000 zł.

Lp. Data zdarzenia 
gospodarczego

Nr dowodu 
księgowego

Przychód Wydatki Uwagi

zł gr zł gr

1 zakup nawozu 
roślinnego saletry FZ 34 708 640 00

2 zakup środka 
ochrony roślin FZ 35 601 460 00

3 zakup ochrony 
opryskiwacza FZ 35 608 1 670 00

4
rachunek 
zużytą energię 
elektryczną

FZ 35 609 1 100 00

5 zakup obornika FZ 35 611 780 00

6 sprzedaż 
jęczmienia FS 337 47 000 00

Przychody z działalności rolniczej (produkcja zwierzęca)

Operacje gospodarcze:
•	 Otrzymano fakturę za zakup środka ochrony roślin 600 zł.
•	 Otrzymano fakturę za zakup elementów wyposażenia obory wolnostanowi-

skowej 1 780 zł.
•	 Otrzymano fakturę za usługę inseminacji 890 zł.
•	 Otrzymano fakturę za paszę treściwą 570 zł.
•	 Otrzymano fakturę za paszę objętościową 490 zł.
•	 Otrzymano zapłatę od kontrahenta za sprzedaż żywca wieprzowego 24 600 zł.
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Lp.
Data zdarzenia 
gospodarczego Nr dowodu 

księgowego

Przychód Wydatki Uwagi

zł gr zł gr

1 zakup środka 
ochrony roślin FZ 435 600 00

2
zakup wyposaże-
nia obory wolno-
stanowiskowej

FZ 436 1 780 00

3 zakup usługi 
inseminacji FZ 437 890 00

4 zakup paszy 
treściwej FZ 438 570 00

5 zakup paszy 
objętościowej FZ 439 490 00

6 sprzedaż żywca 
wieprzowego FS 321 24 600 00

Po odjęciu wydatków od przychodów wychodzi dochód lub strata gospodarstwa.
Nowoczesny rolnik powinien rejestrować informacje o produkcji oraz o posia-
danych zasobach. Można to robić, stosując poniższą dokumentację. 

Zasoby i wartość ziemi

Rodzaj 
gruntów

Grunty 
własne Cena Dzierżawa ha Razem 

powierzchnia
Wartość 
w tys. zł

Grunty orne 
kl. I

kl. II

kl. III

kl. IIIa

kl. IIIb

kl. IVa

kl. IVb

kl. V

kl. VI
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Rodzaj 
gruntów

Grunty 
własne Cena Dzierżawa ha Razem 

powierzchnia
Wartość 
w tys. zł

Trwałe użytki 
zielone kl. I

kl. II

kl. III

kl. IV

kl. V

kl. VI

Sady

Szkółki

Jagodniki

Parki

Tereny pod 
zabudowę

Stawy 
i jeziora

Lasy

Nieużytki

Tereny 
pozostałe

Razem

Plantacje wieloletnie

Wyszczegól‑
nienie

Powierzch‑
nia w ha

Cena  
w tys. zł  
(szacunkowa 
bez wartości 
gruntu)

Wartość 
w tys. zł

Procent 
amortyzacji

Amortyzacja 
za rok  
w tys. zł

Razem
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Budynki i budowle

Wyszczegól‑
nienie

Rok oddania 
do użytko‑
wania

Ilość m2 lub 
stanowisk

Wartość 
w tys. zł 

Planowany 
okres amor‑
tyzacji

Amortyzacja 
w tys. zł

Razem

Maszyny i urządzenia

Wyszcze‑
gólnienie

Rok  
zakupu Liczba szt. Cena 

w tys. zł

Planowa‑
ny okres 
użytkowa‑
nia

Wartość 
w tys. zł

Amortyza‑
cja  
w tys. zł

Razem

Poza tym można zamieścić informacje o:
•	 Zapasach:

 – produktów roślinnych;
 – produktów zwierzęcych;
 – produktów przetwórstwa rolno–spożywczego;
 – pasz treściwych z zakupu;
 – nawozów mineralnych;
 – środków ochrony roślin;
 – części zamiennych;
 – paliwa i smarów.

•	 Gotówce i środki na rachunkach bankowych i lokatach terminowych
•	 Kredytach i harmonogramach ich spłaty
•	 I inne ważne informacje.
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Zakończenie
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W  opracowaniu przedstawiono krótką charakterystykę systemów rachun-
kowości, które są aktualnie wykorzystywane w  prowadzeniu działalno-

ści gospodarczej. Każdy rolnik powinien prowadzić zapisy księgowe, aby lepiej 
zarządzać swoim gospodarstwem. Nawet jeśli prowadzenie rachunkowości nie 
jest w danym podmiocie obowiązkowe, warto nabyć umiejętności prowadzenia 
takich zapisów. Rolnik prowadzący choćby nawet najbardziej uproszczoną ewi-
dencję jest bardziej wiarygodny dla banku, gdy stara się o kredyt, jak również dla 
instytucji, które pośredniczą w pozyskiwaniu wsparcia z Unii Europejskiej.
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