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Koszty ogólnogospodarcze. Czy mają realny wpływ na wynik
ekonomiczny gospodarstwa?
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Liczy? ka?dy nie tylko mo?e, lecz nawet powinien. Pomini?cie takiego elementu
w kalkulacji op?acalno?ci, jak koszty ogólnogospodarcze zamazuje obraz wyniku
finansowego.

Dwa cele Wielkopolskiej Izby Rolniczej
Analizuj?c kalkulacje wykonywane przez Wielkopolsk? Izb? Rolnicz?, trzeba si? zgodzi? z tez?, ?e s? one
przygotowane dla rolników z udzia?em rolników. Specjali?ci z Dzia?u Ekonomiki, Marketingu i Rynku
Rolnego tak skonstruowali kalkulacje, aby by?y przejrzyste i ?atwe do zinterpretowania przez osob? bez
przygotowania ekonomicznego. Drugim celem by?o zast?pienie kosztów szacunkowych kosztami
rzeczywistymi wsz?dzie tam, gdzie to by?o mo?liwe. Kalkulacje prowadzone s? i opiniowane przez
rolników–praktyków, co daje im wysok? wiarygodno??. Rodzaj kosztów i ich warto?? mo?e zweryfikowa?
ka?dy rolnik prowadz?cy gospodarstwo rolne. Wynikiem pracy specjalistów WIR i rolników jest
wypracowanie nowej kategorii ekonomicznej nazwanej wynikiem finansowym. Analizuj?c wynik
finansowy mo?na otrzyma? informacj? o wysoko?ci kosztu wytworzenia jednostki produktu. A drug?
istotn? informacj? jest odpowied? na pytanie, czy gospodarstwo posiada zdolno?? inwestowania.
O terminach ekonomicznych u?ywanych przy sporz?dzaniu kalkulacji pisali?my
w materiale https://www.agrofakt.pl/kalkulacja-uprawy-rzepaku-obliczyc-koszty/
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Kalkulacja kosztów ogólnogospodarczych – Kornel Pabiszczak i Grzegorz Wysocki z WIR

Koszty ogólnogospodarcze
–Co by tu jeszcze mo?na wci?gn?? w koszty – kombinuje ka?da powa?na ksi?gowa, ka?dego powa?nego
przedsi?biorstwa. Czy rolnik pami?ta, lub zdaje sobie spraw? z tego, jakie ponosi nak?ady na dzia?alno??
rolnicz?? I nie mówi si? tu o kosztach bezpo?rednich. Kalkulacja specjalistów z WIR zawiera m.in. takie
koszty, jak u?ytkowanie samochodu osobowego, rozmów telefonicznych, obowi?zkowych przegl?dów
technicznych, ubezpiecze? itp. S? to oczywi?cie koszty w cz??ci zwi?zanej z prowadzeniem gospodarstwa!
Czy rolnicy uwzgl?dniaj? je w swoich kalkulacjach! Raczej nie a je?li, to nieliczni. W obliczeniach
sporz?dzanych przez ekonomistów z WIR kosztem za wykonan? prac? jest jedynie ten zakres prac, które
mo?e wykona? pracownik najemny. Praca polegaj?ca na zarz?dzaniu, za?atwianiu spraw czy sporz?dzaniu
zakupów zwi?zanych z gospodarstwem nie jest zaliczana do kosztów.
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Koszty eksploatacji ciągnika – Kornel Pabiszczak iGrzegorz Wysocki z WIR
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Gospodarstwo wirtualne
Tak. Ekonomi?ci z Wielkopolskiej Izby Rolniczej stworzyli gospodarstwo „wirtualne”, ale maj?ce cechy
przeci?tnego gospodarstwa rolniczego funkcjonuj?cego w Wielkopolsce. Uwzgl?dniona zosta?a ?rednia
powierzchnia gospodarstwa, chów zwierz?t, przeci?tne wyposa?enie w budynki, maszyny i sprz?t rolniczy.
Za?o?enia skonsultowane z rolnikami pozwoli?y, ju? w nie na tak bardzo wirtualnym gospodarstwie,
dokona? niezb?dnych kalkulacji uwzgl?dniaj?cych równie? koszty ogólnogospodarcze. Modelowe
gospodarstwo zosta?o poddane wnikliwej analizie, która mia?a na celu wyodr?bnienie rzeczywistych
kosztów funkcjonowania. Aby prawid?owo prowadzi? analiz? kosztów i op?acalno?? produkcji rolnej oraz
gromadzi? i przetwarza? informacje gospodarcze, WIR stworzy?a oryginalny program sprawozdawczy
pn. Z?otówka. Pozwala on nie tylko realizowa? statutowe zadania Izby, ale okaza? si? przydatny przy
sporz?dzaniu wszelkiego rodzaju kalkulacji. Przyj?te technologie uprawy ro?lin czy ?ywienia zwierz?t
obrazuj? rzeczywiste rozwi?zania stosowane przez przeci?tnych wielkopolskich rolników.

Pozostałe koszty ogólnogospodarcze – Kornel Pabiszczak i Grzegorz Wysocki z WIR
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Zdolność odtwarzania majątku gospodarstwa
To kolejny, nowatorski wska?nik, „przyjazny” zwyk?ym zjadaczom a zw?aszcza producentom chleba.
W przyst?pny sposób wyja?nia mechanizm funkcjonowania gospodarstwa. W zale?no?ci od tego, jak?
warto?? przybiera, informuje rolnika, czy i w jakim stopniu gospodarstwo mo?e inwestowa?. Zawiera
równie? wskazówk? czy, a je?li to na ile, zosta?a „przejedzona” amortyzacja. Jest sygna?em
ostrzegawczym pokazuj?cym, do którego momentu nie konsumujemy w wyniku gospodarowania dorobku
poprzednich pokole?. Specjali?ci z WIR pokazuj?, ?e wska?nik informuje, o tym ?e wynik finansowy
pokry? amortyzacj?, lub nie. Zaznaczaj? równie?, ?e amortyzacja wydzielona jest z kosztów
ogólnogospodarczych, a gospodarstwo traktowane jest jak normalna firma, gdzie nast?pi?a ju? zap?ata za
prac?. Ekonomika mo?e by? prosta, ?atwa a nawet przyjemna. O wska?niku pn. „Zdolno?? odtworzenia
maj?tku gospodarstwa” pisali?my szczegó?owo
w materiale https://www.agrofakt.pl/kalkulacja-uprawy-rzepaku-obliczyc-koszty/

Kalkulacja kosztów eksploatacji samochodu, Kornel Pabiszczak i Grzegorz Wysocki z WIR

Innowacyjność przynosi rezultaty
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-Sporządzanie analiz, ocen i formułowanie opinii z zakresu produkcji rolnej a następnie
przekazywanie ich administracji rządowej należy do podstawowych zadań pracowników Izb
Rolniczych – wyjaśnia Kornel Pabiszczak, ekonomista z Dzia?u Ekonomiki, Marketingu i Rynku
Rolnego WIR. – Pracownicy Wielkopolskiej Izby Rolniczej od lat staraj? si? przybli?y? rolnikom zawi?e
cz?sto poj?cia ekonomiczne. Prezentuj?c im metodyk? sporz?dzania kalkulacji wprowadzili?my bardziej
zrozumia?e dla nich poj?cia. Jednym z nich jest wska?nik „zdolno?? odtwarzania maj?tku gospodarstwa”.
Bardzo pomocny w naszej pracy jest równie? program „Z?otówka”, pozwalaj?cy na bie??co ?ledzi? ceny
rynkowe z ca?ego województwa. Oczywi?cie najcenniejsze s? dla nas uwagi rolników, którzy dzwoni? do nas
z ca?ego kraju i dyskutuj? na temat publikowanych kalkulacji. I w?a?nie te dyskusje, uwagi i sugestie
rolników ?wiadcz? o tym, ?e nasza praca ma sens, ?e jest im potrzebna.
Zwrócenie uwagi na konieczno?? uwzgl?dniania kosztów ogólnogospodarczych przy jednoczesnym
przyjaznym pokazaniu kalkulacji w gospodarstwie rolnym jest niew?tpliwie dzia?aniem zas?uguj?cym na
szerokie propagowanie w?ród rolników. Przytoczone w materiale tabele obrazuj? wybrane i przyk?adowe
kalkulacje kosztów w wirtualnym gospodarstwie utworzonym przez ekonomistów WIR – Kornela
Pabiszczaka i Grzegorza Wysockiego. Pokazane kalkulacje mog? by? pomocne rolnikom, którzy pokusz?
si? o podobne obliczenia dla swojego gospodarstwa.
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