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Definicja EQF 

 

 

 

 

Wiedza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Wiedza 

• Zrozumienie 

warunków 

istotnych dla 

planu 

finansowego, a 

także opis 

struktury 

różnych 

zestawień 

dochodów i 

bilansów za 

pomocą 

prostych, 

jasnych 

przykładów z 

dziedziny 

rolnictwa.  

Umiejętności 
• Umiejętności 

• Zdolność do 

stworzenia 

własnego planu 

finansowego, w 

tym rachunku 

zysków i strat i 

bilansu, w celu 

zidentyfikowani

a i opisania 

wymogów 

kapitałowych 

(np. na rozwój 

firmy lub 

ustanowienie 

nowego 

pomysłu na 

biznes 

Kompetencje 
• Kompetencje 

• Struktura, prezentacja 

i komunikacja 

kluczowych aspektów 

finansowych Twojego 

biznesu: 1. dla Ciebie 

i Twoich 

współpracowników / 

rodziny, aby 

kontrolować twoje 

przepływy pieniężne i 

umożliwić 

prawidłowe 

planowanie i wycenę; 

2. dla innych osób 

(np. w celu uzyskania 

dostępu do zasobów 

finansowych). 



Plan finansowy: do czego służy? 
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Wycena Asygnowanie 

Kontrolowanie 

kredytów 

Planowanie 

Uzyskiwanie 

przepływu 

gotówki 

Źródło: www.pixabay.com 



Rachunek zysków i strat (1) 

oRachunek zysków i strat podsumowuje zarobki i koszty firmy za dany okres 

(zwykle jeden rok). 

oKoszty można podzielić na dwie kategorie: koszty zmienne i koszty ogólne. 

oKoszty zmienne zmieniają się wraz z poziomem produkcji. Przykładami 

kosztów zmiennych są koszty nasion i nawozów. 

oKoszty ogólne lub koszty stałe są wydatkowane niezależnie od poziomu 

produkcji i są wspólne dla wszystkich upraw. Koszty te obejmują amortyzację 

struktur gospodarstw, sprzętu i innych obiektów oraz koszty, takie jak odsetki, 

naprawy, ubezpieczenie, podatki i wynagrodzenia personelu ogólnego 

(kierownika, sprzedawców, hodowców, sekretarek, księgowych itp.). 

oCałkowity koszt produkcji to suma kosztów zmiennych i kosztów ogólnych.  
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Rachunek zysków i strat (2) 

Kilka wskazówek dotyczących rachunku zysków i strat: 

 Nie zakładaj, że sprzedasz 100% wyhodowanych upraw. 

Nie zapomnij zapłacić sobie. Wielu nowych właścicieli firm zapomina o tym, ponieważ dochód jest 

niski. Jednak pierwsze lata działalności często nie są opłacalne, potrzebujesz źródła dochodu. Zastanów 

się nad zapłaceniem sobie tego, co zapłaciłbyś komuś innemu za prowadzenie firmy. 

Nie zapomnij o budżecie na emeryturę. W pewnym momencie nie będziesz już chciał lub nie będziesz 

w stanie prowadzić farmy. Zacznij oszczędzać jak najwcześniej. 

Potrzebujesz również ubezpieczenia zdrowotnego i powinieneś rozważyć ubezpieczenie na wypadek 

inwalidztwa na wypadek, gdyby uraz uniemożliwił Ci pracę, a także ubezpieczenie na życie, jeśli inni są 

zależni od Twoich dochodów. 

Jeśli brakuje Ci umiejętności w niektórych obszarach, asygnuj zatrudnienie konsultantów, żeby 

wszystkie prace zostały wykonane poprawnie. Poszukaj specjalistów, którzy mieli doświadczenie w 

Twojej branży. 
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Rachunek zysków i strat (3) 

Prosty rachunek zysków i strat zawiera: 

 Sprzedaż (kwotę pieniędzy, którą otrzymałeś za swoje towary / usługi); 

 Koszty bezpośrednie; 

   Marża brutto = sprzedaż - koszty bezpośrednie; 

 Narzędzia; 

   Koszty ogólne; 

   Wydatki ogółem = koszty bezpośrednie + media + koszty ogólne; 

 Zysk lub strata netto dochód netto = sprzedaż - koszty; (w tym amortyzacja). 
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Rachunek zysków i strat (4) 

Przykład z gospodarstwa i szklarni Boba: 
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  W sumie Procent 

obrotów 

Obroty 137,600 100% 

Koszty bezpośrednie     

Nasiona, sadzonki roślin 13,760 10% 

 Nawóz 3,440 2.5% 

 Herbicydy 4,128 3.0% 

 Środki owadobójcze 2,752 2.0% 

 Fungicides  3,440 2.5% 

Prowizje od sprzedaży 25,731 18.7% 

 Praca 38,528 28.0% 

 Inne 2,752 2.0% 

Całkowite koszty bezpośrednie 94,531 68.7% 

Marża brutto 43,069 31.3% 

Źródło: www.pixabay.com 



Rachunek zysków i strat (5) 

Przykład z gospodarstwa i szklarni Boba: 
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Narzędzia     

Paliwo do ogrzewania i maszyn 3,440 2.5% 

 Prąd 2,752 2.0% 

 Telefon 275 0.2% 

 Woda 1,376 1.0% 

Wszystkie narzędzia 7,843 5.7% 

Źródło: www.pixabay.com 



Rachunek zysków i strat (6) 

Przykład z gospodarstwa i szklarni Boba: 
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Koszty ogólne     

 Deprecjacja 5,504 4.0% 

 Odsetki 825.60 0.6% 

Remont 2477 1.8% 

 Podatki 1,651 1.2% 

 Ubezpieczenie 2,064 1.5% 

 Różne 6,880 5.0% 

Całkowite koszty ogólne 19,401 14.1% 

Całkowite wydatki 121,775 88.5% 

Zyski netto (zysk) 15,825 11.5% 

Źródło: www.pixabay.com 



Rachunek zysków i strat - budżet przedsiębiorstwa (1) 

Za pomocą rachunku zysków i strat kierownicy gospodarstw znają rentowność całego 

biznesu pod koniec roku. Ponieważ jednak większość gospodarstw produkuje wiele 

przedsiębiorstw (uprawy, zwierzęta gospodarskie, mleko, miód lub inne produkty), 

często nie wiedzą one, które przedsiębiorstwa zarabiają, które tracą, a które zarabiają 

najwięcej. Aby określić rentowność każdego przedsiębiorstwa, opracuj budżet 

przedsiębiorstwa dla każdego produktu lub usługi. Budżet przedsiębiorstwa to w 

zasadzie koszty i zwroty dla tego przedsiębiorstwa. Na podstawie tego regularnie 

wykonywanego budżetu przedsiębiorstwa możesz zdecydować, czy zatrzymać 

wszystkie przedsiębiorstwa, zainwestować w niektóre z nich, aby uzyskać wyższą 

wydajność lub rentowność, a może nawet pomyśleć o dodaniu nowych 

przedsiębiorstw.  
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Rachunek zysków i strat - budżet przedsiębiorstwa (2) 

  W sumie 

Obroty 29.928 

Koszty bezpośrednie   

Nasiona, sadzonki roślin 1.520 

 Chemikalia 902 

 Praca 3.730 

Wynajem niestandardowy 293 

Konserwacja maszyn 29 

Kroplówki 199 

Konserwacja nawadniania 9 

Inne wydatki 265 

Prowizje od sprzedaży 2.295 

 Transport 270 

Całkowite koszty bezpośrednie 9.511 

Koszty ogólne 16.029 

Koszty całkowite 25.540 

Zysk (sprzedaż - koszty ogółem) 6.782 
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Przykład: 

 

Pomidory Boba 

Źródło: www.pixabay.com 



Analiza stosunków i analiza 

porównawcza (1) 

o Wskaźniki rentowności mierzą zdolność firmy do osiągania dobrych zysków i generowania 

satysfakcjonującego zwrotu z inwestycji. Wskaźniki te są zazwyczaj dobrym wskaźnikiem 

ogólnej skuteczności zarządzania. 

o Marża zysku netto jest najczęstsza. Jest to miara wydajności operacyjnej gospodarstwa 

rolnego. Mierzy ona, jak skutecznie firma kontroluje wydatki w stosunku do wartości produkcji. 

Wysoka marża zysku wskazuje na dobrą kontrolę kosztów. 

o  Interpretacja 

o Marża zysku netto = zysk na euro / walutową jednostkę sprzedaży po zapłaceniu 

wynagrodzenia właściciela i uwzględnieniu alternatywnego kosztu zainwestowanego kapitału. 

o Marża zysku brutto to kolejna miara rentowności. Marża zysku brutto to kwota wkładu do 

przedsiębiorstwa, po opłaceniu kosztów bezpośrednich. 
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Analiza stosunków i analiza 

porównawcza (2) 

Miara 

Twoja 

kwota Rekomendacja Wzór 

Zysk 4,816 € Obroty – koszty ogółem 

Marża 

brutto 31,3% 30-40% 

Obroty- całkowite koszty 

bezpośrednie 

obroty 

Marża 

zysku 13,0% 10-15% 

Dochód netto 

obroty 
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Spróbujmy na przykładzie gospodarstwa i szklarni Boba: 

Marża zysku Boba wynosząca 13,0% mieści się w zalecanym zakresie 10–15% 

Źródło: www.pixabay.com 



Analiza stosunków i analiza 

porównawcza (2) 

Ale co jeśli marża zysku jest zbyt niska? 

  

Przyjrzyj się uważnie, jeśli co najmniej jeden z następujących problemów dotyczy 

Twojej firmy: 

  

Niewłaściwy system cenowy; 

Ceny nie wzrosły, kiedy wzrosły koszty; 

Koszty są zbyt wysokie w stosunku do wielkości gospodarstwa; 

Niewystarczająca sprzedaż dla przydzielonych zasobów; 

Wysokie koszty ogólne; 

Marnotrawstwo wydatków na nakłady; 

Słaba produkcja. 

14 



Bilans (1) 

oBilans pokazuje aktywa w Twojej firmie i kto jest ich właścicielem. 

oPomaga Ci zrozumieć swoją sytuację finansową, zwłaszcza wartość netto. 

oAktywa to rzeczy wartościowe w biznesie i pieniądze w banku 

oPasywa to długi, które jesteś winien. 

oW przeciwieństwie do rachunku zysków i strat, który pokazuje okres czasu, 

bilans pokazuje pojedynczy moment w czasie 
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Źródło: www.pixabay.com 



Bilans (2) 

oWartość netto mierzy, ile posiadasz firmy zamiast tego, ile jej finansujesz 

o    Wartość netto = aktywa - pasywa 

oWartość netto jest ważna dla myślenia o tym, jak bezpieczny finansowo lub 

ryzykowny jest Twój biznes oraz dla rozważania przyszłych opcji zaciągania 

pożyczek. Zwiększenie wartości netto jest zwykle jednym z głównych celów 

firmy. Bilans lub rachunek wartości netto to finansowa migawka działalności z 

określonego dnia. Pokazuje on: 

oAktywa: wartościowe przedmioty, które firma posiada 

oPasywa: Roszczenia osób postronnych 

oWartość netto: Roszczenia właścicieli 
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Bilans (3) 

Bilans dzieli aktywa i zobowiązania na:  
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Obecne Długoterminowe 

Aktywa 

 

 

Zobowiązania 

• Bieżące 
wydatki 
(czynsz, prąd 
itp.) 

• Koszty 
administracyjne 
(opłaty itp.) 

• Aktualne 
roszczenia 
banku, 
dostawców itp. 

Aktywa Zobowiązania 

 

 

• Gotówka 

• Inwentarz 

• Należności 

• Przedpłacone 

wydatki 

  

  

  

• Kredyty 

hipoteczne 

• Pożyczki 

długotermino-

we 

 

 

• Pojazdy 

• Ekwipunek 

• Papiery 

wartościowe 

• Budynki 

• Ziemia 



Bilans (4) 

Przykład gospodarstwa i szklarni Boba: 
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Aktywa  W sumie 

Obecne aktywa   

Gotówka / czek / oszczędności 43,687 

Należności 22,464 

Inne obecne aktywa   

Inne obecne aktywa   

Całkowite obecne aktywa 66,151 

Aktywa długoterminowe   

Budynki i ulepszenia (posiadane) 1,709,294 

Maszyny i urządzenia (posiadane) 87,129 

Inne środki trwałe   

Całkowite aktywa długoterminowe 1,796,423 

Całkowite aktywa 1,862,574 

Źródło: www.pixabay.com 



Bilans (5) 

Przykład gospodarstwa i szklarni Boba: 
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Zobowiązania W sumie 

Obecne zobowiązania   

Konta do zapłaty 168,723 

Dług operacyjny 8,026 

Inne bieżące zobowiązania: tegoroczny kredyt hipoteczny 10,455 

Całkowite obecne zobowiązania 187,205 

 Zobowiązania długoterminowe   

 Kredyt hipoteczny 361,387 

Pożyczka długoterminowa 394,832 

Całkowite zobowiązania długoterminowe  756,219 

Całkowite zobowiązania  943,425 

Wartość netto (kapitał własny)  919,150 

Źródło: www.pixabay.com 



Główne wymagania 

Aby dowiedzieć się, jakie zasoby finansowe będą potrzebne do rozszerzenia lub restrukturyzacji firmy, 

a nawet założenia nowej, musisz rozważyć i podjąć decyzję dotyczącą następujących początkowych i 

bieżących potrzeb inwestycyjnych i przepływów pieniężnych: 

Sprzęt i wyposażenie: dzierżawa a zakup; 

Początkowe zapasy: koszt przechowywania, terminy dostawy, cykle płatności; 

Koszty rozruchu: koszty ogólne, koszty dodatkowe, wstępne reklamy i promocje, koszty instalacji 

mediów, remonty, rozruch kapitału obrotowego, harmonogram i źródło inwestycji, ubezpieczenie, 

licencje i opłaty księgowe; 

Typowe roczne i miesięczne szacunki dochodów i wydatków; 

Pożądana kombinacja finansowania: pożyczki kapitałowe, pożyczki długoterminowe, pożyczki 

krótkoterminowe lub obrotowe, pożyczki na wyposażenie lub udogodnienia, najem lub dzierżawa. 
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Główne wymagania: Biznesplan (1) 

Tabela może pomóc zachować ogólne pojęcie. Przykład Boba: 

 

 

Jeśli planujesz pożyczanie lub otrzymywanie pieniędzy od instytucji, banku lub 

inwestora, powinieneś uwzględnić taką tabelę w swoim biznesplanie, aby mogli 

oni zobaczyć, ile pieniędzy jest potrzebne i jak pieniądze zostaną wykorzystane. 

Ponadto powinieneś napisać opis sposobu nabywania i zarządzania aktywami 

kapitałowymi. Czy kupisz, wynajmiesz lub wynajmiesz na zamówienie w celu 

zaspokojenia potrzeb sprzętowych? Jeśli planujesz wynająć ziemię lub budynki, 

opisz warunki najmu.  
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Kupno ziemi 3.240 € 

Dzierżawa ziemi 270 € 

Wynajem ciągnika 162 € 

W sumie 3.672 € 
Źródło: www.pixabay.com 



Główne wymagania: Biznesplan (2) 
Przykład Boba: 

 

 

„Zarządzana przez nas szklarnia jest w całości własnością, ponieważ została 

odziedziczona. Nasza ziemia jest w całości własnością, ale planujemy zakup 

1,5 hektara otaczającej ziemi i zmianę jej przeznaczenia. Aby to zrobić, 

będziemy musieli wziąć pożyczkę. Chcemy kupić ziemię i wynająć więcej 

ziemi. Posiadamy ciągnik, ale możemy wkrótce rozważyć zakup lub wynajem 

innego, ponieważ ten, który posiadamy, jest mały i dostosowany do szklarni. 

Jest również stosunkowo stary, a bardziej nowoczesny byłby bardziej wydajny. 

Nowszy model byłby bardziej zrównoważony i pomocny na nowych 1,5 

akrach ziemi, które będziemy mieć. Wypożyczamy sprzęt o wartości 465 €. 

Nie mamy innych aktywów poza gospodarstwem niż dom, w którym 

mieszkamy. Posiadamy go od czterech lat, ale spłata naszego kredytu 

hipotecznego potrwa prawdopodobnie 26 lat. 
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Główne wymagania: Biznesplan (3) 
Dobrze przygotowany plan to mapa drogowa dla przyszłości Twojej firmy. 

Spraw, by dokument działał. Pomiń niepotrzebne sekcje i dodaj inne, jeśli Twoja 

firma ich wymaga. Biznesplan musi przejść trzy testy: 

1. Test rzeczywistości dowodzi, że naprawdę istnieje rynek na produkty lub 

usługi, a firma może faktycznie zbudować go za koszty oszacowane w planie. 

2. Test konkurencyjny ocenia pozycję firmy w stosunku do jej głównych 

konkurentów oraz zdolność kierownictwa do stworzenia firmy, która uzyska 

przewagę nad rywalami. 

3. Test wartości dowodzi, że inwestorzy lub pożyczkodawcy otrzymają atrakcyjną 

stopę zwrotu lub wysokie prawdopodobieństwo spłaty. 

Ważne jest, aby okresowo weryfikować biznesplan w celu mierzenia postępów w 

osiąganiu celów finansowych, marketingowych i innych. Menedżerowie są 

zwykle zbyt optymistyczni, nie doceniają kosztów i zawyżają zwroty. Przegląd 

planu pomoże wcześnie zidentyfikować odchylenia od planu, zanim staną się 

one poważnymi problemami. Wczesne przeglądy pozwolą na modyfikacje w 

razie potrzeby. 
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Twój plan finansowy może wydawać się przytłaczający, gdy zaczniesz, ale już 

wkrótce sprawi, że prowadzenie firmy będzie łatwiejsze!  

 

 

Powodzenia! 
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Do odwołania: Części treści tego modułu oparte są na materiałach dydaktycznych 

z następującego projektu Erasmus +:  

https://www.up2europe.eu/european/projects/empowering-woman-farmers-

with-agricultural-business-management-training_85787.html 
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