Maatila-, puutarha-,
mehiläis- ja
porotalousyritysten
kannattavuuskirjanpito

Hyödyt kirjanpitotiloille
Kannattavuuskirjanpitotoiminta on täysin ilmaista tiloille.
ProAgria Keskusten, Kauppapuutarhaliiton ja Paliskuntain
yhdistyksen kannattavuuskirjanpitoneuvojat hoitavat kannattavuuskirjanpitoon liittymisen.
Kannattavuuskirjanpitotilan yrittäjä saa ilmaiseksi laskelmia
ja raportteja tilansa talouden seurantaan ja kehittämiseen.
Kullekin yritykselle tuotetaan vuosittain tilinpäätösraportti,
joka sisältää maa-, puutarha- ja porotalouden tulos- ja taselaskelmat, tuotto- ja kustannuserittelyt sekä maksuvalmiuslaskelman. Näiden perusteella on laskettu kannattavuutta,
vakavaraisuutta ja maksuvalmiutta kuvaavat tunnusluvut.
Jokaiselle kirjanpitotilalle lähetetään vuosittain vertailuraportti. Vertailuraportti sisältää yrityksen edeltävän ja tarkasteluvuoden tilinpäätöslaskelmat ja tunnusluvut. Vertailua varten
raportissa on saman tuotantosuunnan samankokoisten kirjanpitotilojen keskiarvotiedot sekä näistä tiloista muodostettujen
hyvän ja heikon kannattavuusryhmän tulokset.
Kannattavuuskirjanpitotilan viljelijä näkee oman yrityksensä
laskelmat myös Taloustohtori-sivuston Maa- ja puutarhatalous -verkkopalvelusta (www.luke.fi/taloustohtori). Raporttiin
voi valita vertailua varten myös muiden tilaryhmien keskiarvotulokset ja oman tilaryhmän hyvät/heikot -ryhmien tulokset.
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Kannattavuuskirjanpito

Käyttö

Taloustohtori

Kannattavuuskirjanpidossa seurataan Suomen maatalous-,
puutarhayritysten poro- ja mehiläistilojen talouskehitystä yli
tuhannelta yritykseltä vuosittain koottavan kannattavuuskirjanpitoaineiston perusteella.

Kannattavuuskirjanpitoaineistoa hyödynnetään maa-, puutarha- ja porotalouden tutkimuksessa Luonnovarakeskuksessa
ja muissa tutkimusorganisaatioissa.

Taloustohtori on verkkosivusto, jossa on tarjolla kymmeniä
erillisiä verkkopalveluja. Maa- ja puutarhatalous -palvelu
tarjoaa alueittain, tuotantosuunnittain ja tilakokoluokittain
monipuolisia raportteja.

ProAgria Keskukset, Kauppapuutarhaliitto, Paliskuntain yhdistys ja Mehiläishoitajain Liitto rekrytoivat tilat sekä keräävät
ja tallentavat tiedot. Luonnonvarakeskus laskee ja julkaisee
tulokset sekä vastaa toiminnasta ja tietojärjestelmistä.
Kannattavuuskirjanpitoaineisto sisältää rahatulot ja -menot,
viljely- ja kotieläintiedot, tuotantomäärät, varastot, omaisuustiedot sekä työtuntimäärät. Tiedot tallennetaan maataloutta,
puutarhataloutta, metsätaloutta, porotaloutta, mehiläistaloutta ja maatilojen muuta yritystoimintaa koskien.
Aineistot tarkastetaan kattavasti laadun ylläpitämiseksi. Yrityskohtaisista tuloksista lasketaan painottamalla Suomen
40 000 suurimman maatalous- ja puutarhayrityksen viralliset
tulos- ja kannattavuustulokset.
Luonnonvarakeskus hoitaa kannattavuuskirjanpitojärjestelmällä Suomen lakisääteisen velvoitteen toimittaa maataloutta
kuvaava yritysaineisto EU:n FADN-tietojärjestelmään.

Luke tuottaa aineistosta erilaisia ennuste- ja simulointitarkasteluja ja raportteja maataloushallinnolle. Hallinto käyttää
näitä esimerkiksi tukijärjestelmien kehittämiseen ja erilaisiin
EU-neuvotteluihin.
Maa- ja puutarhatalouden aineistot toimitetaan lakisääteisesti
EU:n maatilayritysten kirjanpidon FADN -tietoverkostoon, jota
EU puolestaan hyödyntää maatalouspolitiikan suunnittelussa
ja vaikutusten seurannassa.
Kannattavuuskirjanpitoon kuuluvat kirjanpitotilat voivat käyttää heille lähetettäviä talousraportteja ja Taloustohtori-palvelussa tarjolla olevia raportteja oman tilansa talousseurannassa
ja suunnittelussa.
Neuvonta, opetus, media, edunvalvonta ja maatalousyritykset
hyödyntävät tuloksia erityisesti Taloustohtori-sivuston verkkopalveluiden avulla.

Porotalous- ja mehiläistalouspalveluissa tarkastellaan vastaavasti porotalouden ja mehiläistalouden tuloksia. Keskeisten
maataloustuotteiden, poronlihan sekä hunajan yksikkökustannustarkastelut ovat tarjolla omissa palveluissaan. Viljatietopankki-palvelussa tarkastellaan Suomen ja Itämeren maiden
koko viljaketjua.
Maatalouden kokonaislaskenta -palvelussa tarkastellaan
Suomen maa- ja puutarhatalouden kaikkien yritysten yhteenlaskettuja tuloksia ja Maatalouden rakennekehitys
-palveluissa maatalousyritysten lukumäärä kehitystä sekä
Rakenne-ennusteet -palvelussa kehitysennusteita noin viisi
vuotta eteenpäin.
FADN standard results -verkkopalvelussa voi tarkastella
EU-jäsenmaiden maatalouden tuloksia alueittain, tuotantosuunnittain ja tilakokoluokittain. FADN advanced results
-verkkopalvelussa tarjolla on näiden perusteella Lukessa
laskettuja kannattavuuden ja vakavaraisuuden tunnuslukuja.
Muita Taloustohtorissa tarjolla olevia palveluja ovat mm.
Maannostieto-, Laskelmakirjasto-, Rannikkokalastus- sekä
Merikalastus -palvelut.

