Lönsamhetsbokföring för
företag inom jordbruks- och
trädgårdsproduktion,
biodling och renhushållning

Fördelar för bokföringsgårdar
Verksamheten med lönsamhetsbokföring är helt avgiftsfri
för gårdar. Lönsamhetsbokföringsrådgivare på ProAgria
Centralerna, Handelsträdgårdsförbundet och Paliskuntain
yhdistys sköter anslutningen till lönsamhetsbokföringen.
En företagare på en lönsamhetsbokföringsgård får avgiftsfritt
kalkyler och rapporter för uppföljning och utveckling av
gårdens ekonomi. För vart och ett företag produceras
årligen en bokslutsrapport, som innehåller resultat- och
balansräkning, intäkts- och kostnadsspecifikationer och en
likviditetskalkyl för jordbruks- och trädgårdsproduktion och
renhushållning. Utgående från dessa beräknas nyckeltal som
beskriver lönsamhet, soliditet och betalningsberedskap.
Till var och en bokföringsgård sänds årligen en jämförelserapport. I jämförelserapporten ingår redovisningskalkyler
och nyckeltal för företaget för föregående år och för granskningsåret. För jämförelsens skull ingår i rapporten uppgifter
om medelvärdet för lika stora bokföringsgårdar med samma
produktionsinriktning och resultaten av grupper med god och
dålig lönsamhet som bildats av dessa gårdar.
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En odlare på en lönsamhetsbokföringsgård ser kalkylerna för
det egna företaget också på webbtjänsten Jordbruks- och
trädgårdsproduktion på webbplatsen Ekonomidoktorn (www.
luke.fi/taloustohtori). För rapporten kan för jämförelsens skull
också väljas resultaten av medelvärdet i andra gårdsgrupper
och resultaten i de goda och dåliga grupperna i den egna
gårdsgruppen.
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I lönsamhetsbokföringen följs den ekonomiska utvecklingen
i jordbruks- och trädgårdsföretag och i företag inom renhushållning och biodling utgående från material om lönsamhetsbokföring som årligen samlas in från över tusen företag.

Lönsamhetsbokföringsmaterialet utnyttjas i Naturresursinstitutet och andra forskningsorganisationer vid forskning inom
jordbruks- och trädgårdsproduktion och renhushållning.

Ekonomidoktorn är en webbplats som tillhandahåller
tiotals olika webbtjänster. Webbtjänsten Jordbruks- och
trädgårdsproduktion står till tjänst med mångsidiga rapporter
per region, produktionsinriktning och gårdsstorleksklass.

ProAgria Centralerna, Handelsträdgårdsförbundet, Paliskuntain
yhdistys och Finlands Biodlares Förbund rekryterar gårdar och
samlar in och lagrar uppgifter. Naturresursinstitutet räknar ut
och publicerar resultaten och ansvarar för verksamheten och
datasystemen.
I materialet om lönsamhetsbokföring ingår inkomster och
utgifter, uppgifter om odling och husdjur, produktionsmängder,
lager, uppgifter om egendom och antal arbetstimmar. Uppgifter
lagras gällande jordbruk, trädgårdsodling, skogsbruk,
renhushållning, biodling och annan företagsverksamhet på
lantbruk.
Materialen kontrolleras omfattande för att kvaliteten ska
upprätthållas. På basis av de företagsvisa resultaten räknar
man genom viktning ut de offentliga resultaten och den
offentliga lönsamheten för de 40 000 största jordbruks- och
trädgårdsföretagen i Finland.
Naturresursinstitutet sköter genom lönsamhetsbokföringssystemet den lagstadgade skyldigheten i Finland att leverera
företagsmaterial som beskriver lantbruket till EU:s bokföringssystem FADN.

Av materialet producerar Luke olika prognos- och simuleringsundersökningar och rapporter för lantbruksförvaltningen.
Förvaltningen utnyttjar dessa för att till exempel utveckla
stödsystem och för olika EU-förhandlingar.
Material gällande jordbruks- och trädgårdsproduktion levereras lagstadgat till EU:s datanätverk FADN för jordbruksföretag,
som EU å sin sida utnyttjar vid planeringen av lantbrukspolitik
och vid uppföljning av effekter.
De bokföringsgårdar som hör till lönsamhetsbokföringen kan
använda de ekonomiska rapporter som sänds till dem och
de rapporter som finns i webbtjänsten Ekonomidoktorn vid
den ekonomiska uppföljningen och planeringen av den egna
gården.
Rådgivning, undervisning, media, intressebevakning och
jordbruksföretag drar nytta av resultaten i synnerhet med
hjälp av webbtjänsten Ekonomidoktorn.

I tjänsterna för renhushållning och biodling granskas resultaten av renhushållning och biodling på motsvarande sätt.
Granskning av kostnader per enhet för de viktigaste jordbruksprodukterna, renkött och honung erbjuds i separata tjänster.
I tjänsten spannmålsbank granskas hela spannmålskedjan i
Finland och länderna vid Östersjön.
I tjänsten Jordbrukets totalkalkyl granskas de sammanräknade
resultaten av alla företag inom jordbruk- och trädgårdsproduktion och i tjänsten Jordbrukets strukturutveckling utvecklingen av antalet jordbruksföretag och i tjänsten Prognos av
strukturutveckling granskas utvecklingsprognoser för cirka
fem år framåt.
I webbtjänsten FADN standard results kan man granska resultaten från jordbruk i EU-länderna per region, produktionsinriktning och gårdsstorleksklass. I webbtjänsten FADN advanced
results erbjuds utgående från dessa nyckeltal för lönsamhet
och likviditet som räknats ut hos Luke.
Andra tjänster som erbjuds i Ekonomidoktorn är bl.a.
Tjänsterna Jordmån, Kalkylbibliotek, Kustfiske och Havsfiske.

