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Wprowadzenie
Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu udostępnia kolejne wydanie wersji
elektronicznej zaktualizowanych w 2020 r. kalkulacji rolniczych. Kontakty z odbiorcami
naszych usług utwierdzają nas w przekonaniu, że
Kalkulacje cieszą się dużym
zainteresowaniem. Świadczą o tym liczne pytania kierowane do autorów dotyczące
szczegółów metodycznych, czy też przyjętych założeń. Przy analizie poszczególnych pozycji
proszę uwzględniać następujące zastrzeżenia:
1. Publikowane kalkulacje rolnicze są jedynie kalkulacjami przykładowymi,
szacunkowymi. Są one bardziej przewodnikiem mającym pokazać rodzaje kosztów,
które należy uwzględnić chcąc samodzielnie określić opłacalność produkcji w swoim
gospodarstwie aniżeli autorytarnym potwierdzeniem opłacalności lub nieopłacalności
takiej, czy innej działalności. Oczywiście mogą służyć także jako podpowiadacz
w zakresie stosowanych środków ochrony roślin i nawozów oraz ich dawek na 1 ha
uprawy, czy też w produkcji zwierzęcej w zakresie pasz i dodatków oraz ich dawek
stosowanych w produkcji.
2. Kalkulacje sporządzane były w okresie pandemii (marzec - maj). Był to czas, w którym
ceny poszczególnych środków produkcji podlegały nieraz dynamicznym zmianom.
Taka sytuacja była kłopotliwa nie tylko dla producentów, ale także dla
sporządzających kalkulacje i w efekcie przyjęte w poszczególnych przypadkach ceny
mogą być różne od tych, które występują aktualnie na rynku lub będą występowały
w późniejszych okresach.
3. Każde gospodarstwo jest oddzielną jednostką produkcyjną. Gospodarstwa różnią się
między sobą posiadanym parkiem maszynowym, powierzchnią gruntów i ich rozłogiem
– to wszystko bardzo istotnie determinuje koszty wszelkiego rodzaju prac polowych.
Różnice dotyczą także obciążeń finansowych, ulg w opłatach, bądź zniżek przy
zakupie środków do produkcji.
Dlatego do określania dochodowości poszczególnych działalności we własnym
gospodarstwie rolnym najlepszą metodą jest prowadzenie własnych zapisów i dokonywanie
obliczeń przy wykorzystaniu metodyki stosowanej przy sporządzaniu kalkulacji PODR.
Najpełniejszą jednak wiedzę o własnym gospodarstwie daje prowadzenie rachunkowości
rolnej. Warto w związku z tym spytać doradcę PODR, czy istnieje możliwość prowadzenia
takiej rachunkowości w systemie PL FADN przy merytorycznym wsparciu doradcy.
Uczestniczący w tym systemie rolnicy, otrzymują na koniec roku raport indywidualny, który
ukazuje gospodarstwo rolne pod kątem osiągniętych wyników produkcyjno-finansowych
i stanowi solidną podstawę do planowania dalszych działań prorozwojowych.
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