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Streszczenie 

Celem artykułu jest przedstawienie najważniejszych problemów funkcjonowania rachunkowości rolni-

czej w Polsce w kontekście opracowywanego projektu Krajowego Standardu Rachunkowości (KSR) 

Działalność rolnicza oraz MSR 41 Rolnictwo. Biologiczny charakter produkcji rolniczej sprawia, że 

stosując tradycyjny model rachunkowości oparty na zasadzie kosztu historycznego i zasadzie realizacji 

nie jest możliwe właściwe odzwierciedlenie skutków zdarzeń gospodarczych związanych z działalnością 

rolniczą (przemianą biologiczną). Takie założenie zostało przyjęte wcześniej przy opracowywaniu MSR 

41. Z wielkimi nadziejami, a jednocześnie niepokojem środowisko ekonomistów rolniczych czekało na

ten dokument. Opracowany MSR 41 usankcjonował stosowane wcześniej na gruncie ekonomiki i organi-

zacji gospodarstw metody wyceny i sposoby obliczeń kategorii wynikowych. W szczególności dotyczy

to zysku lub straty powstałej w momencie początkowego ujęcia składnika aktywów biologicznych w warto-

ści godziwej (loco gospodarstwo). Tak ustalony wynik jest zyskiem/stratą nie na sprzedaży, lecz na produk-

cji. Jest to właściwe podejście, ponieważ kategorie produkcji są w rolnictwie kluczowymi wielkościami

dla oceny racjonalności działalności rolniczej. Niestety, opracowany w Polsce projekt KSR Działalność

rolnicza pomija ten ważny fakt i stara się za wszelką cenę odchodzić od niego przy wycenie od wartości

godziwej. Wprowadza subiektywne metody ustalania kosztów wytworzenia produktów rolniczych, co

narusza zasadę „ekonomiki informacji” i ich użyteczności („zasadę przewagi treści nad formą”). W tej

sytuacji powstaje pytanie o sens opracowywania KSR Działalność rolnicza.
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Abstract  

Agricultural Activity – National Accounting Standard project  

– evaluation of the proposed regulations 

This article aims to present the most important issues related to the functioning of agricultural accounting 

in Poland in the context of the National Accounting Standard project (NAS) Agricultural Activity and IAS 

41 Agriculture. The biological character of agricultural production makes it impossible to correctly reflect 

the impact of economic events connected with agricultural activity (biological transformation) by using the 

traditional accounting model based on the historical cost principle and matching principle. This presump-

tion was adopted during the IAS 41 development process. Agricultural economists had waited for this 

document with great expectations and, at the same time, with great concern. IAS 41 recognized evaluation 

methods and methods of obtaining calculations of outturn categories previously used in economics and 

farming. This, in particular, relates to profit or loss made where the compound of biological assets is ini-

tially included in fair value (farm-gate). Thus obtained result is profit/loss not on the sale, but on production. 

That is the correct approach, since production categories are basic agricultural categories for the evaluation 

of rationality of agricultural activity. Unfortunately, the Agricultural Activity project in Poland ignores this 

fact and tends to depart from fair value in the evaluation process. It introduces subjective methods of cal-

culating costs of agricultural production, which infringes the “balance between benefit and cost principle” 

as well as its usefulness (substance over form principle). Therefore, in view of all this, one may question 

the sense of developing  NAS Agricultural Activity. 
 

Keywords: accounting, activity, agriculture, standards, fair value. 

 

 

 

Wprowadzenie 
 

Zakres rachunkowości rolniczej jest różnorodnie interpretowany. Juliusz Au w 1889 roku 

napisał, że „Rachunkowością zowiemy zapisywanie, zebranie i systematyczne zesta-

wienie w liczbach wszelkich danych odnoszących się do stanu przedsiębiorstwa ja-

kiego i czynności w niem dokonanych w pewnym oznaczonym peryodzie czasu, a to 

w celu wykazywania: o ile stan ten był korzystny lub niekorzystny, a czynności były 

celowi przedsiębiorstwa odpowiednie lub też celu tego chybiały”. Jest to bardzo rozle-

gła definicja oddająca sens zadań stojących przed rachunkowością również w dzisiej-

szych czasach. Czy można to przedstawić zwięźlej? Stefan Moszczeński (1937) w swo-

jej pracy Filozofia rachunkowości rolniczej stwierdził, że „W języku ekonomiki rolni-

czej badania rachunkowe nazywamy krótko rachunkowością”. 

System rachunkowości (księgowości) wymaga budowy wspólnej platformy poję-

ciowej na potrzeby generowania sprawozdawczości finansowej. Jest to warunek trak-

towania jej jako języka biznesu. W interesie każdego kraju, a także każdej jednostki 

gospodarczej i instytucji jest poddanie się pod ogólnie obowiązujące zasady. W prze-

ciwnym przypadku zagrożona będzie komunikacja i współpraca z jednostkami oraz 

instytucjami zewnętrznymi. W sytuacji dynamicznie wzrastających przepływów kapi-

tałów, towarów, usług i siły roboczej pomiędzy różnymi regionami i krajami świata 

należy zrobić wszystko, aby pozyskiwać właściwą, jednorodną informację uruchamia-

jącą mechanizmy bardziej efektywnego wykorzystywania ograniczonych zasobów 

naszej planety dla dobra społeczeństw. Wyzwaniem staje się opracowanie w interesie 
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publicznym, globalnych standardów zapewniających sporządzanie przejrzystych i po-

równywalnych sprawozdań finansowych. W proces ich tworzenia zaangażowane zo-

stały oprócz księgowych, również ośrodki akademickie, analitycy finansowi, użytkow-

nicy sprawozdań finansowych, instytucje regulujące rynki finansowe, zainteresowane 

osoby prywatne i organizacje z całego świata. Dotyczy to również działalności rolni-

czej i rodzi wiele pytań, na które powinno się znaleźć odpowiedź. W referacie na Zjazd 

Katedr Rachunkowości w 2011 roku T. Kondraszuk (2011, s. 44) sformułował nastę-

pujące kluczowe pytania dotyczące rachunkowości rolniczej, na które według autora 

powinno się odpowiedzieć oraz trzy hipotezy robocze: 

Czym jest i czym może być rachunkowość rolnicza?  

Czy nurt kameralny w ewidencji gospodarczej stanowi alternatywę dla „księgowości 

kupieckiej”? 

Na ile odejście od zasady memoriałowej na etapie ewidencji i stosowanie metody 

kasowej upraszcza obraz tworzony przez sprawozdawczość finansową?  

Czy koncepcja wyniku całościowego jest zgodna z filozofią rachunkowości rolni-

czej, opartej na systemie kameralnym?  

Na ile Międzynarodowy Standard Rachunkowości (MSR) 41 definiuje i określa 

specyfikę rachunkowości w rolnictwie oraz wyznacza właściwy kierunek jej rozwoju? 

Czy wartość godziwa jako podstawa wyceny aktywów biologicznych nie narusza 

podstawowych zasad rachunkowości i jakie skutki może to powodować w szczególno-

ści dla nadrzędnej zasady „kontynuacji działalności”? 

Dodatkowo w pracy przyjęto trzy hipotezy robocze: 

(a) Występuje specyfika rachunkowości rolniczej wynikająca z biologicznego charak-

teru produkcji, a także ze stosowania w gospodarstwach metody gotówkowej, bę-

dącej wynikiem przyjęcia stylu kameralnego opartego na obrotach ilościowych. 

Ilość i jakość jest podstawą pomiaru dokonań równie ważną jak wartość. 

(b) Zastosowanie, obowiązującej według MSR 41, wartości godziwej w wycenie ak-

tywów biologicznych jest zgodne z teorią ekonomiki i organizacji gospodarstw, 

a w szczególności z rachunkiem kosztów oraz obliczaniem kategorii wynikowych 

wykorzystywanych dla wspomagania podejmowania decyzji i nie stanowi zagro-

żenia dla zasady „kontynuacji działalności”. 

(c) Zbliżenie prawa bilansowego i podatkowego jest procesem bardzo pożądanym, 

szczególnie ważnym w sektorze MŚP. Może to się odbywać według uproszczonej 

ewidencji prowadzonej metodą kasową. 

W podsumowaniu autor stwierdza, że „Wszystkie trzy hipotezy robocze zostały 

zweryfikowane pozytywnie”.  

Ważne miejsce w procesie budowy zintegrowanego systemu informacyjnego ra-

chunkowości spełnia opracowywanie, a następnie adaptacja Międzynarodowych 

Standardów Rachunkowości (MSR) i Międzynarodowych Standardów Sprawozdaw-

czości Finansowej (MSSF), przygotowanych i popularyzowanych pod nadzorem 

Międzynarodowego Komitetu Standardów Rachunkowości (IASC). Jednocześnie ra-

chunkowość uznana została za jedną z najistotniejszych dziedzin, w których można 

dokonać zmniejszenia obciążeń administracyjnych dla spółek działających w Unii 
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(Dyrektywa Parlamentu Europejskiego..., 2012, pkt 2). Celem sprawozdań jest dostar-

czanie informacji, które będą użyteczne przy podejmowaniu decyzji z zachowaniem 

zasady „ekonomiki informacji”. Zasada ta przejawia się między innymi w dążeniu do 

wprowadzania uproszczeń w rachunkowości co ma ograniczyć uciążliwość prowadzonej 

ewidencji i poprawić warunki funkcjonowania przedsiębiorstw. Według Kondraszuka 

(2010b, s. 314) „Informacja pozyskiwana z gospodarstw staje się wspólnym dobrem 

i proces jej ewidencji powinien być przedmiotem również wspólnej troski. Stwarza to 

przesłanki budowy systemów ewidencji w rolnictwie na poziomie krajowym lub nawet 

ponadnarodowym, wykorzystywanych w służbach doradczych i kształtowaniu polityki 

rolnej. Sprzyjają temu istniejące nowoczesne technologie informacyjno-komunika-

cyjne”. 

W Polsce rolnictwo było na uboczu zainteresowań głównego nurtu rozważań rachun-

kowości. W UoR rolnictwo zostało pominięte i w zasadzie przedsiębiorstwa rolnicze 

przyjmowały własne rozwiązania. Podjęte przez Komitet Standardów Rachunkowości 

prace nad projektem Krajowego Standardu Rachunkowości Działalność rolnicza na-

leży uznać za bardzo cenną inicjatywę. „Celem niniejszego Krajowego Standardu Ra-

chunkowości (KSR), zwanego dalej standardem, jest wyjaśnienie głównych zasad (po-

lityki) rachunkowości stosowanych do działalności rolniczej zgodnie z ustawą z dnia 

29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016, poz. 1047, z późn. zm.) zwanej dalej 

ustawą, a w szczególności określenie zasad wyceny i ujmowania aktywów biologicznych 

oraz produktów rolniczych, ustalania przychodów i kosztów działalności rolniczej oraz 

określenie zakresu informacji na temat działalności rolniczej, prezentowanych i ujaw-

nianych w sprawozdaniu finansowym” (KSR, 2017, s. 2). 

Tworzenie krajowego standardu powinno być jednak poprzedzone szeroką dysku-

sją na temat dotychczasowych dokonań rachunkowości rolniczej. A w szczególności 

zasad i postanowień MSR 41 Rolnictwo oraz dorobku teorii ekonomiki i organizacji 

gospodarstw/przedsiębiorstw rolniczych1. Powinno się również wykorzystać doświad-

czenia zgromadzone w trakcie wdrażania Zunifikowanego Systemu Rachunkowości 

Gospodarstw Rolniczych (ZSRGR) i Systemu Zbierania i Wykorzystywania Danych 

Rachunkowych z Gospodarstw Rolnych (Farm Accountancy Data Network – FADN). 

Tak się jednak nie stało i ogłoszony projekt, z 18 września 2017, roku budzi wiele 

wątpliwości i zastrzeżeń. 

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie zakresu i uwarunkowań funk-

cjonowania rachunkowości rolniczej oraz ocena propozycji zmian zawartych w projekcie 

w stosunku do postanowień MSR 41 Rolnictwo.  

                                                      
1 Przy uwzględnienia dominującej roli gospodarstw rodzinnych. „Większość jednostek gospodarczych 

prowadzących działalność rolniczą to małe, niezależne gospodarstwa rodzinne koncentrujące się na rozli-

czeniach podatkowych i działające w oparciu o metodę kasową” (MSSF 2004, t. II, s. 886). Bardzo ważne 

jest, aby rozwiązania tworzone dla gospodarstw rodzinnych również mogły z proponowanych rozwiązań 

skorzystać. I aby było to spójne z dotychczasowymi propozycjami oraz teorią ekonomiki i organizacji go-

spodarstw. 
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W opracowaniu na etapie badań materiałów źródłowych zastosowano – jako pod-

stawowe metody – analizy i syntezy, natomiast na etapie wnioskowania wykorzystano 

metodę dedukcji.  

 

 

1. Historia rozwoju rachunkowości rolniczej 
 

W Polsce zainteresowanie rachunkowością w drobnych gospodarstwach chłopskich 

obserwujemy już od połowy XIX wieku. Pod koniec XIX wieku formułowano główne 

paradygmaty funkcjonowania systemu rachunkowości. Zachwyt ekonomistów możli-

wościami budowy uporządkowanego, ustrukturyzowanego systemu informacji finan-

sowej i ekonomicznej (gospodarczej) był powszechny. Również w rolnictwie trwały 

ożywione dyskusje nad kształtem systemu rachunkowości. W tym okresie pojawiło się 

wiele prac propagujących stosowanie podwójnego zapisu w ewidencji gospodarstw. 

Rozpoczęła się dyskusja na temat wyboru formy księgowości odpowiedniej dla gospo-

darstw (przedsiębiorstw) rolniczych2. W tym okresie wytworzyły się dwie nawzajem 

zwalczające się szkoły. Jedna bazująca na dorobku tradycyjnej księgowości rolniczej 

tzw. „kameralnej” – obliczająca wynik działalności dla całego gospodarstwa, druga 

starająca się wykorzystać osiągnięcia księgowości „kupieckiej” i zastosować je w go-

spodarstwie – obliczająca opłacalność oddzielnie dla poszczególnych działów, gałęzi  

i działalności. Dyskusje te wywarły wielki wpływ na stosowany rachunek ekono-

miczny w gospodarstwach rolniczych. Gorącym propagatorem rachunkowości po-

dwójnej w Niemczech stał się Albrecht Thaer, ojciec racjonalnego rolnictwa. W pierw-

szym okresie jej zwolennikiem był również Johann von Thünen, który jednak w póź-

niejszym okresie zweryfikował swoje poglądy. Przeszedł on klasyczną drogę dla wielu 

ekonomistów rolnych, również i późniejszego okresu, od zachwytu tym, co skompli-

kowane, do uznania tego, co proste i możliwe do zastosowania w praktyce.  

W naszym kraju trwał również ożywiony spór na temat księgowości podwójnej i li-

czenia pełnych kosztów jednostkowych. Zaangażowani w nią byli najwybitniejsi eko-

nomiści rolni. Przez szereg lat popierał księgowość podwójną Stefan Moszczeński. 

Jednak ostatecznie i on wypowiedział się za wariantem księgowości syntetycznej, tzw. 

pojedynczej (opartej na metodzie kameralnej). Jego uczeń Ryszard Manteuffel, po-

mimo doświadczeń swojego nauczyciela, musiał przejść tę samą drogę, zanim stał się 

niestrudzonym przeciwnikiem liczenia pełnych kosztów jednostkowych w rolnictwie 

(księgowości analitycznej)3. Obecnie panuje zgodny pogląd, że najważniejsza jest 

                                                      
2 „W szerokiej praktyce księgowość kameralna dominowała w rolnictwie do końca XIX wieku, a i obec-

nie jest jeszcze dosyć rozpowszechniona w niektórych krajach, w nieco zmienionej formie, jako księgo-

wość neokameralna” (Manteuffel, 1965, s. 267). 
3 Manteuffel (1984, s.12) pisał „obliczone wielkości jednostkowych kosztów własnych nie obrazują 

rzeczywistości gospodarczej, są mylące, nie mogą więc być podstawą do podejmowania decyzji, zarówno 

w skali poszczególnych gospodarstw, jak i całości naszego rolnictwa. Stanowią one jedynie rodzaj zasłony 

dymnej, ułatwiającej w niektórych wypadkach uzasadnienie różnych fałszywych decyzji. Są one wyrazem 

mętniactwa w stosowaniu pozorowanego rachunku kosztów”. 
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ocena z punktu widzenia całego przedsiębiorstwa i tego, na ile dana działalność przy-

czynia się do sukcesu całości, a nie jej pozorna analityczna opłacalność4.  

W krajach Europy Środkowo-Wschodniej rozwój rachunkowości w gospodar-

stwach rolniczych nastąpił po zakończeniu I wojny światowej, w której powstało lub 

odzyskało niepodległość wiele państw. W wyniku przeprowadzonej reformy rolnej 

w większości tych krajów zwiększyła się liczba gospodarstw chłopskich, a ich rządy 

zaczęły popierać rozwój rachunkowości w gospodarstwach chłopskich.  

W okresie powojennym nastąpiło jednak załamanie ewidencji księgowej prowadzonej 

w naszym kraju dla gospodarstw chłopskich. W Polsce Ludowej jedynie dla celów badaw-

czych utrzymano ewidencję w ramach Zakładu Rachunkowości Instytutu Ekonomiki 

Rolnej. Efekty tego kryzysu są odczuwalne do dziś i mają zdecydowany wpływ na 

istniejące w naszym kraju opóźnienia w zakresie wdrażania systemu rachunkowości 

w rolnictwie.  

Ekonomiści rolni zdawali sobie sprawę ze znaczenia rachunkowości w prowadze-

niu działalności gospodarczej i starali się przenosić teoretyczne i praktyczne doświad-

czenia krajów zachodnich na grunt Polski. Wielkie zasługi na tym polu miał profesor 

Ryszard Manteuffel. Na przełomie lat 1964/65 ukazał się podręcznik Rachunkowość 

rolnicza (t. I–II). Pierwszy tom poświęcony był księgowości rolniczej (systemy, metody, 

technika), natomiast drugi opisywał koszty, wycenę, kalkulacje i sprawozdawczość. 

Stanowiły one bardzo obszerne kompendium wiedzy na temat ewidencji działalności 

gospodarczej, wyceny składników majątku gospodarstw, a także nowoczesnych metod 

planowania w rolnictwie.  

W upaństwowionych gospodarstwach wielkoobszarowych (PGR-ach) i spółdziel-

niach produkcyjnych organizacja pionu głównego księgowego oparta była na spraw-

dzonych wzorach dawnych folwarków. Księgowość finansową prowadzono w zasa-

dzie jedynie w siedzibie kombinatu PGR, natomiast w poszczególnych zakładach ewi-

dencję ilościową (księgowość gospodarczą). Nawet jeżeli zakłady były na pełnym we-

wnętrznym rozrachunku i posiadały wyodrębnione konto bankowe, księgowość finan-

sowa prowadzona była tylko w centrali (dawniej prowent). Ułatwiało i upraszczało to 

obieg informacji. Zamknięcie roczne sporządzano systemem inwenturowym (wzoro-

wanym na metodzie kameralnej), przy nieczynnym koncie zapasów w ciągu roku. Dą-

żono więc, i słusznie, do wyboru najprostszego i najtańszego wariantu prowadzenia 

ewidencji. Po likwidacji PGR-ów powstające w ich miejsce spółki prawa handlowego 

stosowały podobne rozwiązania. 

Generalnie w Polsce brak było zainteresowania ze strony naukowców, zajmujących 

się ogólną rachunkowością, problematyką rachunkowości rolniczej. Przyjęcie UoR 

z 29 września 1994 roku nie zmieniło sytuacji. Ustawa ta bowiem nie uwzględniała spe-

cyfiki rolnictwa, a postać sprawozdań finansowych nie pozwalała na ujęcie istotnych 

                                                      
4 Przykładem publikacji i wymiany poglądów na ten temat są artykuły Kopcia (1985); Ziętary i Kon-

draszuka (1986); Kondraszuka (1987). 
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kategorii rachunkowych stosowanych na gruncie ekonomiki i organizacji gospodarstw 

rolniczych. W tym samym roku Polska złożyła oficjalny wniosek o członkostwo w Unii 

Europejskiej i rozpoczął się mozolny proces dostosowań Polski do akcesji z Unią 

Europejską. Kluczową rolę odgrywało wprowadzanie i rozpowszechnianie rozwiązań 

i norm, charakterystycznych dla rozwiniętej gospodarki rynkowej. Stanowiło to duże 

wyzwanie dla rolników i wymagało z jednej strony stworzenia sprawnego systemu in-

formacji na potrzeby bieżącego zarządzania pojedynczym gospodarstwem, z drugiej zaś 

zaspokojenia potrzeb informacyjnych na potrzeby kreowania szeroko rozumianej poli-

tyki rolnej ze strony państwa. Przykładem były „stare” kraje Unii Europejskiej. W tych 

krajach, wychodząc naprzeciw potrzebom polityki rolnej już w 1965 roku zatwier-

dzono w EWG przepis prawny, na mocy którego zorganizowano sieć do gromadzenia 

informacji z zakresu rachunkowości gospodarstw rolniczych (Farm Accountancy Data 

Network – FADN). Zadaniem tej sieci jest zbieranie informacji rachunkowych potrzeb-

nych w szczególności do określenia dochodów gospodarstw rolniczych objętych bada-

niem i analizy działalności gospodarstw rolniczych. Stworzono wspólną platformę in-

formacyjną do oceny sytuacji dochodowej szeroko rozumianej działalności rolniczej. 

Pozwoliło to na zgromadzenie i przetwarzanie według jednolitego formatu danych, 

które mogły być w sposób jednolity interpretowane we wszystkich tych krajach i jed-

nocześnie pozwalały na dokonywanie wzajemnych porównań. W ten sposób realizo-

wała się idea budowy rachunkowości jako „wspólnego języka” do opisu zjawisk go-

spodarczych w rolnictwie. 

 

 

2. Zakres i zadania MSR 41 Rolnictwo 
 

W tym czasie trwały już intensywne prace nad Międzynarodowym Standardem Ra-

chunkowości Rolnictwo. W 1996 roku IASC wydał publikacje zawierającą propozycje 

standardu rachunkowości w rolnictwie AGRICULTURE – A Draft Statement of Princi-

ples issued for comment by the Steering Committee on Agriculture, która była wstępną 

propozycją mającą dać podstawy do dyskusji na ten temat. Była ona przedmiotem ana-

liz i szczegółowych ocen (m.in. Jarugowa, 1996). W propozycji zwrócono uwagę 

przede wszystkim na biologiczny charakter produkcji rolniczej. Zarządzanie nią od-

bywa się poprzez stwarzanie żywym organizmom roślinnym i zwierzęcym właściwych 

warunków rozwoju. Jak zauważyła Jarugowa (1996): „Źródłem specyfiki rolnictwa jest 

więc sterowanie biologicznym wzrostem, wrodzoną zdolnością zwierząt i roślin do 

wzrostu”5. Dalszą kontynuacją tych prac był opublikowany w roku 1999 projekt E65 

Międzynarodowego Standardu Rachunkowości Rolniczej (Proposed International 

Accounting Standard Agriculture, Exposure Draft E65, IASC 1999), który zawierał 

                                                      
5 Na fakt ten zwraca uwagę wielu ekonomistów rolnych, zob. Manteuffel (1987). 
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między innymi propozycje podstawowych sprawozdań finansowych dla jednostek rol-

niczych. Ostatecznie MSR 41 Rolnictwo został zatwierdzony przez Zarząd IASC 

w grudniu 2000 roku i był stosowany przy sporządzaniu sprawozdań finansowych od 

1 stycznia 2003 roku i później (MSSF, 2004). 

Najważniejszym rozstrzygnięciem w ramach przyjętego standardu było uznanie 

wartości godziwej za podstawę wyceny zapasów aktywów biologicznych i produktów 

rolniczych. Zastosowanie wartości godziwej do wyceny uwzględnia wyrażany przez 

ekonomistów rolnych sprzeciw w stosunku do obliczaniu pełnych kosztów jednostko-

wych dla produktów rolniczych (aktywów biologicznych). W standardzie zniesiono 

obowiązek, wręcz zakazano ich wyceny po jednostkowych kosztach wytworzenia. 

Taka wycena musi być dokonana przy uwzględnieniu wartości godziwej. W ramach 

komentarza do MSR 41 (s. 889) stwierdzono, że „różne źródła pozyskiwania zwierząt 

hodowlanych lub roślin uprawnych powodują ujęcie różnych cen nabycia lub kosztów 

wytwarzania przy zastosowaniu podejścia opartego o koszt historyczny. Podobne ak-

tywa powinny powodować powstanie takich samych oczekiwań co do przyszłych ko-

rzyści. Wycena i prezentacja podobnych aktywów w oparciu o te samą metodę zdecy-

dowanie poprawia porównywalność i zrozumiałość”.  

Jest to odejście od zasady kosztu historycznego i zasady realizacji, jednak w warun-

kach subiektywizmu rachunku kosztów jednostkowych w rolnictwie jak najbardziej 

zasadne. Składnik aktywów biologicznych wycenia się w momencie początkowego 

ujęcia oraz na każdy dzień bilansowy w wartości godziwej pomniejszonej o szacun-

kowe koszty związane ze sprzedażą, z wyjątkiem sytuacji, kiedy wartości godziwej nie 

można wiarygodnie ustalić. W takim przypadku albo nie dokonujemy wyceny (przyj-

mujemy wartość zero), i czekamy aż wiarygodna wycena wartości tego składnika sta-

nie się możliwa, albo też wycenia się w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia6 i rów-

nież, gdy tylko to będzie możliwe, wyceniamy według wartości godziwej7. 

Konsekwencją stosowania wartości godziwej do wyceny aktywów biologicznych 

i produktów rolniczych jest odejście w obliczaniu przychodów od wartości sprzedaży 

na rzecz wartości produkcji. W takiej sytuacji, jak wykazał Kondraszuk (2010a, s. 87–100), 

ustalenie wartości przychodów dla działalności rolniczej sprowadza się do obliczenia 

przychodów z nowo wytworzonej produkcji w okresie obrachunkowym (roku gospo-

darczym). Jeżeli zapasy zostaną wycenione według wartości godziwej to oznacza, że 

przy obliczaniu przychodów zostaną potraktowane tak, jakby były już sprzedane. Na 

rysunku 2 pokazano różnice pomiędzy wyceną zapasów w rachunku kosztów zmien-

nych, pełnych i wartości godziwej. 

 

 

                                                      
6 Na przykład wartość produkcji roślinnej w toku można wycenić jako „zapasy w polu” zastosowanych 

środków produkcji (nasiona, nawozy itd.).  
7 W myśl zasady „wyceniaj tylko to, co ma cenę na rynku”. 
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Rysunek 2. Warianty wyceny zapasów i ich wartość 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Źródło: Kondraszuk (2010a).   
 

 

Przy wycenie według wartości godziwej już na etapie zbiorów/pozyskania zakła-

damy realizację zysku na określonym poziomie. Jak zauważają J. Gierusz i J. Gawroń-

ska (2012, s. 45) „W ostatnich dziesięcioleciach obserwujemy zmiany w koncepcji de-

finiowania i pomiaru wyniku finansowego. W ujęciu tradycyjnym, wynik finansowy 

był ustalany na poziomie operacyjnym, a jego wyznaczaniu towarzyszyło podejście 

transakcyjne, przy wykorzystaniu kosztu historycznego jako podstawy wyceny akty-

wów i zobowiązań. Obecnie, wraz z rozwojem teorii zarządzania wartością przedsię-

biorstwa, wynik całościowy wyznacza zmianę kapitału własnego zaistniałą w wyniku 

transakcji/zdarzeń dokonywanych z podmiotami innymi niż właściciele. Oznacza to 

przejście na tzw. koncepcję działalności przedsiębiorstwa, przy szerokim zastosowaniu 

wycen w wartości godziwej”.  

MSR 41 Rolnictwo jest przykładem realizacji tej właśnie nowoczesnej koncepcji 

definiowania i pomiaru dokonań działalności gospodarczej (rolniczej). 

 

 

3. Próba oceny projektu KSR Działalność rolnicza 
 

Podsumowując rozważania poprzedniego punktu należy stwierdzić, że w takiej sytuacji 

odejście w proponowanym projekcie KSR Działalność rolnicza od wartości godziwej 

na rzecz innych metod wyceny aktywów biologicznych i produktów rolniczych (Pro-

jekt KSR, pkt 2.2.b) jest niewłaściwe. Zasygnalizowane różnice KSR i MSR (Projekt 
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KSR, pkt 2.4.a-e), bardzo osłabiają spójność przyjętych rozwiązań. Oto te propozycje 

i próba ich oceny: 

1. Można nie wyceniać produktów rolniczych podczas zbiorów lub pozyskania, ale 

ich wartość wymaga określenia nie później niż na moment sprzedaży oraz na dzień 

bilansowy. MSR 41 stosuje się po raz pierwszy do wyceny produktów rolniczych w mo-

mencie ich zbiorów lub pozyskania. MSR 2 nie stosuje się do aktywów biologicznych 

na moment zbiorów oraz do wyceny przechowywanych zapasów, jeśli zgodnie z po-

wszechnie przyjętym rozwiązaniem sektora są one wyceniane w cenie sprzedaży netto 

możliwej do uzyskania na poszczególnych etapach produkcji.  

2. Biologiczne aktywa trwałe są zaliczane do środków trwałych, a obrotowe do za-

pasów. MSR 41 zaleca, aby wartości poszczególnych grup aktywów biologicznych, 

przedstawiać w podziale na aktywa biologiczne konsumpcyjne i produkcyjne oraz na 

aktywa dojrzałe i niedojrzałe8.  

3. Biologiczne aktywa trwałe w produkcji zwierzęcej wyceniane są według kosztu 

historycznego, natomiast wycena według MSR 41 następuje w wartości godziwej po-

mniejszonej o szacunkowe koszty sprzedaży.  

4. Biologiczne aktywa trwałe w produkcji roślinnej wycenia się po początkowym 

ujęciu w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia i pomniejsza o odpis amortyzacyjny 

oraz odpis z tytułu trwałej utraty wartości. MSR 16 przewiduje dodatkowo możliwość 

wyceny, po początkowym ujęciu roślin produkcyjnych zaliczonych do rzeczowych ak-

tywów trwałych, w wartości przeszacowanej (wartości godziwej).  

5. Wycena biologicznych aktywów obrotowych następuje w momencie początko-

wego ujęcia, w zależności od okoliczności wskazanych w pkt. 4.2. w cenie zakupu, 

cenie nabycia, koszcie wytworzenia, lub cenie sprzedaży takiego samego lub podob-

nego składnika, a na dzień bilansowy – w wartości początkowej nie wyższej od ceny 

sprzedaży netto lub inaczej ustalonej wartości godziwej. Zgodnie z MSR 41 składniki 

aktywów biologicznych wycenia się w momencie początkowego ujęcia oraz na koniec 

każdego okresu sprawozdawczego w wartości godziwej, pomniejszonej o szacunkowe 

koszty sprzedaży, z wyjątkiem przypadku, gdy wartości godziwej nie można wiary-

godnie ustalić. Według MSR 41 produkty rolnicze wycenia się w momencie początko-

wego ich ujęcia w wartości godziwej, pomniejszonej o szacunkowe koszty sprzedaży.  

 

Ad 1. Momentem kluczowym dla rozpoznania, czy dany proces można zaliczyć do 

działalności rolniczej jest zbiór lub pozyskanie w inny sposób. Określane jest ono jako 

moment, w którym następuje oddzielenie produktu od aktywów biologicznych lub mo-

ment zakończenia procesów życiowych aktywów biologicznych. Według MSR 41 

„Zysk lub strata, która powstaje w momencie początkowego ujęcia produktu rolni-

czego jest ustalana jako wynik zbiorów/pozyskania” (MSR 41, Zyski i straty pkt 29). 

                                                      
8 Dojrzałe aktywa biologiczne to aktywa, które osiągnęły cechy wskazujące na ich gotowość do zbioru 

lub pozyskania (w przypadku aktywów konsumpcyjnych) lub których stan umożliwia regularne zbiory lub 

pozyskanie (w przypadku aktywów produkcyjnych).  
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Jest to bardzo ważny moment dla oceny osiągniętych korzyści z działalności rolniczej 

i ryzyka związanego z produkcją (przemiana biologiczną). W tym momencie kończy 

się działalność rolnicza, a zaczyna handel (sprzedaż) lub przetwórstwo i z tym zwią-

zane ryzyko rynkowe. Czy sprzedaż za trzy miesiące przyniesie dodatkowy zysk na 

sprzedaży – to jest zysk/strata rolnika z zarządzania, a nie produkcji (przemiany biolo-

gicznej – działalności rolniczej). Na gruncie ekonomiki i organizacji gospodarstw ka-

tegorie produkcji odgrywają ważną rolę. Wyróżniamy między innymi produkcję glo-

balną, produkcję końcową brutto i netto, produkcję czystą brutto i netto, jak również 

produkcję towarową i potencjalnie towarową. Na ich bazie obliczane są kategorie war-

tości dodanej brutto i netto. Stanowią one punkt odniesienia do analizy efektywności 

ponoszonych nakładów w ramach działalności rolniczej rozumianej jako zarządzanie 

przez jednostkę gospodarczą przemianą biologiczną aktywów biologicznych w pro-

dukty rolnicze lub inne aktywa biologiczne. 

Ad 2. Podział według MSR ułatwia zrozumienie specyfiki aktywów biologicznych. 

Jest potrzebny i jednocześnie zrozumiały. Rozróżnienie aktywów produkcyjnych i kon-

sumpcyjnych (kryterium podziału ze względu na zdolność do regeneracji) zarówno 

w produkcji roślinnej, jak i zwierzęcej jest podstawą określania możliwości generowa-

nia przyszłych korzyści ekonomicznych. Z kolei określenie dojrzałości i niedojrzałości 

(podział ze względu na możliwość pozyskania, ale również reprodukcji) w przypadku 

aktywów biologicznych jest wskazana przy ocenie ich użyteczności, a ostatecznie rów-

nież ich wycenie. 

Ad 3. Projekt KSR proponuje karkołomny sposób dochodzenia do wartości stada 

podstawowego. W przypadku bydła (innych zwierząt też) ewidencja kosztów w po-

dziale na poszczególne zwierzęta (grupy zwierząt) jest bardzo trudna. Dotyczy to prze-

cież całego okresu wychowu od cielęcia do krowy mlecznej. Jako efekt końcowy po-

jawia się oprócz krowy cielę, które powinno również zaabsorbować cześć kosztów. 

W sytuacji występowania długotrwałych cykli produkcyjnych i występowania niejed-

nokrotnie czynności trudnych do wyceny (zacielona jałówka zyskuje bardzo na warto-

ści) zastosowanie wartości godziwej jako podstawy wyceny (przyszłych korzyści eko-

nomicznych) jest ogromnym ułatwieniem. Stosowanie złożonych sposobów kalkulacji 

kosztów daje bardzo różne wyniki i uzależnia je w dużym stopniu od kalkulującego 

(problem subiektywizmu). 

Ad 4. W tym przypadku pozostaje kwestia, które podejście zbliży nas do odpowie-

dzi na pytanie np. ile jest wart 1 ha borówki amerykańskiej? Czy formuła kosztów za-

łożenia plantacji będzie właściwa dla szacowania przyszłych korzyści ekonomicznych, 

czy raczej będą one ustalane według spodziewanych zdyskontowanych przepływów 

pieniądza (a więc wartość godziwą)?  

Ad 5. Ponownie odejście od wyceny według wartości godziwej będzie przynosiło 

„opłakane” skutki. Dlaczego pomija się ostrzeżenie IASC zawarte w MSR 41. „Zarząd 

zwrócił uwagę, że wiarygodne ustalanie kosztu wytworzenia produktów rolniczych po-

zyskiwanych z aktywów biologicznych jest zasadniczo niewykonalne” (MSR 41 B43). 
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Podsumowując całość przedstawionych ocen należy stwierdzić, że wszystkie wy-

kazane różnice i proponowane zmiany należy ocenić niekorzystnie z punktu widzenia 

potencjalnych użytkowników KSR Działalność rolnicza. 

Podobnie zawarte w rozdziale III definicje (Projekt KSR rozdz. III) nie ułatwiają zro-

zumienia całości materiału i wprowadzają trudne do zaakceptowania związki pojęciowe: 

• powstaje wątpliwość, czy aktywa biologiczne to zwierzęta i rośliny uprawne?  

• w pkt.3.3.b. zwierzęta zaliczane są do produktów rolniczych?  

• w pkt. 3.2. zwierzęta hodowlane są klasyfikowane jako reprodukcyjne, ale konie 

hodowlane nie;  

• ze stwierdzenia, że „Biologiczne aktywa obrotowe w produkcji roślinnej obejmują: 

produkty rolnicze powinno wynikać, że produkty rolnicze mają biologiczny charak-

ter. Ale w p.3.12. produkty rolnicze występują zarówno jako aktywa biologiczne, 

jak i niebiologiczne? Czy mleko z udoju jest produktem niebiologicznym? A co na 

to mikrobiologia?  

• wątpliwości innej natury budzą również inne stwierdzenia, np. że „Zabiegi te (upra-

wowe) mają na celu otrzymanie jak najwyższych plonów”. 
 

Rozdział IV i kolejny pkt 4.2. Zasady wyceny biologicznych aktywów trwałych i ob-

rotowych powiela błędy z wcześniejszych punktów. Przykład kalkulacji 11 (załącznik) 

„Wycena krów mlecznych kierunku hodowlano-użytkowego na poziomie kosztów rze-

czywistych” jest nie do przyjęcia. Po co tak wyceniać przyszłe korzyści ekonomiczne? 

Ta sama uwaga dotyczy kalkulacji o numerach 1, 2, 3. Dodatkowo wprowadzono pojęcie 

„przeciętnego osiąganego przy sprzedaży biologicznych aktywów trwałych i obroto-

wych zysku brutto”. Pomijając fakt, że „zysk brutto” jest to kategoria zarezerwowana 

na zysk przed opodatkowaniem to ustalanie jego jest wielce subiektywne. Punkty 4.3–6. 

Wzbudzają podobne zastrzeżenia i są nie do zaakceptowania. Dodatkowo wprowadzona 

jest kategoria kosztów bezpośrednich niezgodna z definicją stosowaną w Polskim 

FADN i na gruncie teorii ekonomiki i organizacji gospodarstw rolniczych. 

Rozdział V i VI poświęcone są wycenie i ujęciu w księgach rachunkowych biolo-

gicznych aktywów trwałych i produktów roślinnych i zwierzęcych. Kluczowy zarzut 

to próba odejścia od wartości godziwej jako podstawy wyceny na rzecz skomplikowa-

nych i subiektywnych rachunków kosztów. Według (MSR, s. 888) „sposób pomiaru 

ceny nabycia lub kosztu wytworzenia aktywów biologicznych jest niekiedy mniej wiary-

godny niż wycena wartości godziwej, ponieważ występowanie wspólnych produktów 

i wspólnych kosztów może prowadzić do sytuacji, w której powiązanie między wkła-

dem i otrzymanym wynikiem jest źle zdefiniowane i zmusza do skomplikowanego, 

arbitralnego przyporządkowania kosztów pomiędzy różne produkty przemiany biolo-

gicznej. Tego rodzaju przyporządkowanie kosztów staje się jeszcze bardziej arbitralne, 

jeżeli aktywa biologiczne wytwarzają dodatkowe aktywa biologiczne (potomstwo) i te 

dodatkowe aktywa biologiczne są także wykorzystywane we własnej działalności rol-

niczej jednostki”. Niech ten cytat posłuży za komentarz. 

Rozdział VII poświęcony jest ustalaniu przychodów i kosztów wytworzenia sprze-

danych produktów rolniczych. W pkt. 7.1.4. Przychody ze sprzedaży zwierząt oraz 
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upraw wieloletnich zaliczanych do biologicznych aktywów trwałych zalicza się do po-

zostałych przychodów operacyjnych. O ile w przypadku upraw wieloletnich, które po-

winny być amortyzowane jest to dopuszczalne, o tyle dla stada podstawowego, które 

nie powinno być amortyzowane przychody należy zaliczać do przychodów ze sprze-

daży danego stada (działalności podstawowej). Natomiast dodatkowego rozstrzygnięcia 

wymaga sposób dokonania korekty wartości z racji przeszacowania stada podstawo-

wego (zmiany kapitału). 

Podobny problem występuje przy zakupie zwierząt. Wartość ich zakupu powinna 

być odjęta na etapie obliczania przychodów. Sprzedaż wcześniej zakupionych zwierząt 

nie jest nowo wytworzona produkcją w gospodarstwie, więc przychody powinny zo-

stać skorygowane.  

 

 

Podsumowanie 
 

Od wielu lat z wielkimi nadziejami środowisko ekonomistów rolniczych czekało na 

dokument przedstawiający zasady opracowywania i prezentacji sprawozdań finanso-

wych w rolnictwie. Opracowany MSR 41 Rolnictwo usankcjonował stosowane wcze-

śniej na gruncie ekonomiki i organizacji gospodarstw kategorie wynikowe i metody ich 

obliczeń. Działalność rolnicza określana została jako zarządzanie przez jednostkę go-

spodarczą biologiczną przemianą przeznaczonych na sprzedaż zwierząt hodowlanych 

bądź roślin uprawnych (aktywów biologicznych) w produkty rolnicze lub inne aktywa 

biologiczne. 

Zakończyło to definitywnie okres „bezkrólewia” w zakresie sporządzania i inter-

pretowania sprawozdań finansowych w rolnictwie, w tym również dotyczących po-

miaru kosztów i wyceny zapasów. Pojawiła się szansa, że obraz działalności rolniczej 

kreowany zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej 

będzie spójny z teorią ekonomiki i organizacji przedsiębiorstw rolniczych. Należy mieć 

nadzieje, że projekt KSR Działalność rolnicza nie zakłóci tej harmonii.  

Wprowadzenie „wartości godziwej” ujawniło różnice w pomiarze i ocenie dokonań 

jednostek gospodarczych w rolnictwie. Wykorzystanie jej do wyceny aktywów biolo-

gicznych powoduje, że wynik finansowy obliczany jest przy założeniu, że w warun-

kach funkcjonowania aktywnego rynku przyjęta cena będzie możliwa do zrealizowa-

nia, w tym również na moment pozyskania produktów rolniczych. W przypadku funk-

cjonowania aktywnego rynku takie „optymistyczne” rozwiązanie należy uznać za wła-

ściwe i nie zagrażające realizacji zasady „kontynuacji działalności”. Powinno to być 

właściwie ujęte w przyjętej polityce rachunkowości i powiązane z  pozostałymi jej ele-

mentami. W ramach polityki rachunkowości bardzo ważnym staje się przyjęcie wła-

ściwego roku obrachunkowego minimalizującego skutki „optymistycznej” wyceny za-

pasów wytworzonych produktów. Tradycyjnie dla gospodarstw z produkcją roślinną 

takim okresem jest 1 lipca– 30 czerwca roku następnego. Okres ten powinien być do-

stosowywany do kierunku produkcji rolniczej. 



224                                                                                                                              Tomasz Kondraszuk   
 

 

Wydaje się również, że przyjęte rozwiązania w MSR 41 wychodzą naprzeciw zasa-

dzie „ekonomiki informacji” i ich użyteczności (zasada „przewagi treści nad formą”). 

Zalety MSR 41 zdecydowanie przeważają nad jego wadami i powodują, że powi-

nien stać się fundamentem na którym odrodzi się rachunkowość rolnicza w Polsce.  

Powstaje pytanie o sens opracowywania KSR Działalność rolnicza? Raczej po-

trzebne byłoby stanowisko Rady KSR uściślające interpretacje MSR 41 i pokazujące 

różnorodne jego skutki pozwalające lepiej zrozumieć specyfikę rolnictwa (działalności 

rolniczej). 
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