Maa- ja puutarhatalouden

Kannattavuuskirjanpito
kannattaa – tule mukaan!
Kannattavuuskirjanpito
Kannattavuuskirjanpidossa seurataan Suomen
maatalous- ja puutarhayritysten talouskehitystä.
Aineistoa on kerätty mukana olevilta yrityksiltä jo
vuodesta 1912. Toiminnasta vastaa Luonnonvarakeskus (Luke).

Miksi mukaan?
Kannattavuuskirjanpitoon osallistuva yrittäjä saa
monipuolisia laskelmia ja raportteja tilan talouden
seurantaa, vertailua, ja kehittämistä varten.
• Tilinpäätösraportti sisältää tulos- ja taselaskelmat sekä koko yrityksen maksuvalmiuslaskelman. Näiden laskelmien perusteella
raporttiin on laskettu yrityksen kannattavuutta,
vakavaraisuutta ja maksuvalmiutta kuvaavat
tunnusluvut.
• Vertailuraportti sisältää kahden viimeisimmän
tilikauden tilinpäätöslaskelman ja tunnuslukujen lisäksi myös pidempiä aikasarjoja
tärkeimmistä tunnusluvuista. Vertailua varten
omien tietojen rinnalla esitetään saman
tuotantosuunnan samankokoisten kirjanpitotilojen keskiarvotietoja sekä näistä tiloista
muodostettujen hyvän ja heikon kannattavuusryhmän tuloksia.
• Yrittäjä näkee oman yrityksensä tulokset myös
kirjautumalla Taloustohtori-verkkopalveluun
(www.luke.fi/taloustohtori). Raportteihin voi
valita vertailua varten myös muiden tilaryhmien keskiarvotulokset ja oman tilaryhmän
hyvät/heikot -ryhmien tulokset. Tilan raportit
pysyvät hyvässä tallessa verkkopalvelussa.

Mitä tietoja tarvitaan?
Kannattavuuskirjanpito
keskittyy
maatilatalouteen eikä siihen sisälly yksityistalous.
Tarvittavat tulo- ja menotiedot saadaan tilan
verokirjanpidosta. Lisäksi tarvitaan viljelyalat,
tuotantomäärät, tuote- ja panosvarastot sekä
kotieläimet, käyttöomaisuustiedot ja työtuntien
määrät.
Tiedot keräävät tiloilta ProAgria Keskukset,
Kauppapuutarhaliitto, Paliskuntain Yhdistys ja
Mehiläishoitajain Liitto. Tiedonkerääjät tallentavat
tiedot Luken Tilastopalvelut-yksikön tietokantaan.
Lukessa tiedot tarkastetaan, ja niiden perusteella
lasketaan yritykselle tilinpäätös ja taloudellista
kehitystä kuvaavat tunnusluvut sekä taloutta
kuvaavat keskiarvotulokset.

Tervetuloa mukaan!
Uusia tiloja otetaan jatkuvasti mukaan kannattavuuskirjanpitoon. Mukaan pääsy käy helpoiten
ottamalla
yhteyttä
Luonnonvarakeskukseen:
kannattavuuskirjanpito@luke.fi. Voit olla yhteydessä myös aineistoa keräävien organisaatioiden
kannattavuuskirjanpidosta vastaaviin henkilöihin.

Kirjanpitotiedoilla on käyttöä
Aineiston avulla analysoidaan maatalouspolitiikan
tulevien muutoksien vaikutuksia, seurataan maatalouspolitiikan vaikuttavuutta, sekä laaditaan
laskelmia ja simulointeja EU:n ja Suomen
päätöksenteon tueksi. Lisäksi aineiston pohjalta
julkaistaan tuloksia ja osallistutaan julkiseen
keskusteluun
maatalouselinkeinon
asemasta,
tilasta ja tulevaisuudesta.

Taloustohtori on vertailujen
aarreaitta

Kannattavuuskirjanpitojärjestelmällä
hoidetaan
myös Suomen lakisääteinen velvoite toimittaa
maataloutta koskeva yritysaineisto EU:n FADNtietojärjestelmään (Farm Accountancy Data
Network). FADN on koko EU:n laajuinen maatalouden kirjanpitotietokanta, jota EU käyttää
yhteisen maatalouspolitiikan suunnittelussa ja
vaikutusten seurannassa.

www.luke.fi/taloustohtori
Taloustohtorissa on tarjolla useita erillisiä verkkopalveluja, esim.
• Maa- ja puutarhatalous -palvelussa on tietoa
tilojen viljelyaloista, eläimistä, työmääristä,
tuotoista, kustannuksista ja kannattavuudesta.
Näitä voi tarkastella alueittain, tuotantosuunnittain
ja
tilakokoluokittain
hyvin
monipuolisesti.
• Poro- ja mehiläistalous -palveluissa tarkastellaan vastaavasti porotalouden ja mehiläistalouden tuloksia.
• Keskeisten maataloustuotteiden, poronlihan
sekä hunajan yksikkökustannustarkastelut
ovat tarjolla omissa palveluissaan.
• Maatalouden kokonaislaskenta -palvelussa
voi tutustua maa- ja puutarhatalouteen, sen
tuottoihin, kustannuksiin ja tulokseen koko
toimialan ja maan tasolla.
• FADN standard results -verkkopalveluissa voi
tarkastella ja vertailla EU-maiden maatalouden
tuloksia alueittain, tuotantosuunnittain ja
tilakokoluokittain. FADN advanced results verkkopalvelussa tarjolla on näiden perusteella
Lukessa laskettuja kannattavuuden ja vakavaraisuuden tunnuslukuja.
• Kasvihuonekaasulaskenta-palvelussa
on
tietoa maatilojen kasvihuonekaasupäästöistä
kannattavuuskirjanpitotilojen tietojen perusteella laskettuna.

Tiedot ovat luottamuksellisia
Tietoja ei koskaan käytetä tilojen valvontaan tai
tarkastuksiin. Tulokset julkaistaan niin, että
yksittäisen tilan tietoja ei voi tunnistaa. Tietojen
käyttöön sovelletaan salassapitosäännöksiä, jotka
on määritetty Euroopan neuvoston asetuksessa
1217/2009, EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa
679/2016 ja Tietosuojalaissa 1050/2018.

