
Nazwa 
kwalifikacji: Planowanie i prowadzenie działalno ści w organizacji

Oznaczenie 
kwalifikacji: AU.35

Numer zadania: 01

Kod arkusza: AU.35-01-ceniania
Wersja arkusza: ia

Lp.
Elementy podlegaj ące ocenie/kryteria oceny

(Dopuszcza się inne sformułowania poprawne merytorycznie)

R.1 Rezultat 1: Dowód Pz - Przyj ęcie zewn ętrzne  – wydruk 

R.1.1 numer (numer może zawierać symbol dokumentu) i data dowodu: 1/11/2020 lub 1/11/20 , 2020-11-05

R.1.2
dane dostawcy: nazwa, adres
Zakład Produkcyjny STYL sp. z o.o. , ul. Sokołowska 9 , 01-142 Warszawa

R.1.3

nazwa i ilość przyjętych towarów w sztukach:                                                                       
- sukien ka  ELIZA  – 80 
- bolerko  ADA  – 100 
- torebka POLA  – 30 

R.1.4

cena jednostkowa w zł:                                                                                    
- sukienka  ELIZA – 300,00
- bolerko  ADA – 100,00
- torebka POLA – 60,00

R.1.5 razem wartość w zł: 35 800,00

R.1.6
podpis wystawcy (w programie OPTIMA podpis przyjmującego towar): 
Katarzyna Matusiak

R.2 Rezultat 2: Faktura sprzeda ży – wydruk

R.2.1 numer (numer może zawierać symbol dokumentu) i data dowodu: 1/11/2020 lub 1/11/20 , 2020-11-17

R.2.2
dane sprzedawcy: nazwa, adres, NIP                                                      
Hurtownia ARBA Anna Szostak , ul. Towarowa 1 , 10-416 Olsztyn , NIP 1703478472

R.2.3
dane nabywcy: nazwa, adres, NIP
Sklep FINEZJA sp. z o.o. , ul. Kołobrzeska 8 , 10-443 Olsztyn , NIP 3065042959

R.2.4
nazwa i ilość sprzedanych towarów w sztukach: 
- sukienka   ELIZA  – 60 
- bolerko  ADA  – 20

R.2.5
cena jednostkowa netto w zł:                                                                      
- sukienka  ELIZA – 420,00
- bolerko  ADA – 140,00

R.2.6 kwota podatku VAT w zł: 6 440,00 i wartość brutto w zł: 34 440,00
R.2.7 termin płatności: 14 dni lub 2020-12-01
R.2.8 podpis wystawcy: Katarzyna Matusiak
R.3 Rezultat 3: Dowód Wz - Wydanie zewn ętrzne  – wydruk 

R.3.1 numer (numer może zawierać symbol dokumentu) i data dowodu: 1/11/2020 lub 1/11/20 , 2020-11-17

R.3.2
sprzedawca:
Hurtownia ARBA Anna Szostak

R.3.3
odbiorca/ nabywca:
Sklep FINEZJA sp. z o.o.

R.3.4
nazwa i ilość wydanych towarów w sztukach:                                                                    
- sukienka  ELIZA  – 60 
- bolerko  ADA  – 20 

R.3.5
cena jednostkowa w zł:                                                                     
- sukienka  ELIZA – 300,00
- bolerko  ADA – 100,00

R.3.6 razem wartość w zł: 20 000,00

R.3.7
podpis wystawcy (w programie OPTIMA podpis wydającego towar): 
Katarzyna Matusiak

R.4 Rezultat 4: Podatkowa ksi ęga przychodów i rozchodów za listopad 2020 r. – wyd ruk

Uwaga: Każdy numer dowodu księgowego może być poprzedzony symbolem lub nazwą dowodu.

R.4.1

Data zdarzenia i numer dowodu księgowego: 2020-11-05 , 32/11/2020
Kontrahent: Zakład Produkcyjny STYL sp. z o.o. , ul. Sokołowska 9 ,  
01-142 Warszawa
Opis zdarzenia gospodarczego: np. zakup towarów

R.4.2

Data zdarzenia i numer dowodu księgowego: 2020-11-17 , 1/11/2020  lub 1/11/20 lub inny numer faktury 
sprzeda ży wystawionej przez zdaj ącego
Kontrahent: Sklep FINEZJA sp. z o.o. , ul. Kołobrzeska 8 , 10-443 Olsztyn
Opis zdarzenia gospodarczego: np. sprzeda ż towarów

R.4.3
Data zdarzenia i numer dowodu księgowego: 2020-11-30 , 1/11/2020
Opis zdarzenia gospodarczego: np. odpis amortyzacyjny środków trwałych 

R.4.4
Wartość sprzedanych towarów i usług: 28 000,00 zł lub inna warto ść netto
z faktury sprzeda ży wystawionej przez zdaj ącego

R.4.5 Zakup towarów handlowych i materiałów wg cen zakupu : 35 800,00  zł
R.4.6 Pozostałe wydatki: 400,00  zł

R.5
Rezultat 5: Rejestr zakupów VAT i rejestr sprzeda ży VAT za listopad 2020 r. – wydruki szczegółowe 
zawieraj ące dane identyfikacyjne kontrahentów
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Uwaga: Każdy numer dowodu księgowego może być poprzedzony symbolem dowodu. 
(W programie Symfonia rezultat ma nazwę Zakup VAT i Sprzedaż VAT).

R.5.1
Rejestr zakupów VAT zawiera: 
datę zakończenia dostawy/wystawienia/wpisu: 2020-11-05 , 
numer dokumentu: 32/11/2020

R.5.2
Rejestr zakupów VAT zawiera:
dane kontrahenta: Zakład Produkcyjny STYL sp. z o.o. , ul. Sokołowska 9 ,
 01-142 Warszawa , NIP 3151866236

R.5.3 Rejestr zakupów VAT zawiera wartość netto: 35 800,00  zł  i VAT: 8 234,00  zł

R.5.4
Rejestr sprzedaży VAT zawiera: 
datę zakończenia dostawy/wystawienia: 2020-11-17 , numer dokumentu/dowodu: 1/11/2020 lub inny numer 
faktury sprzeda ży wystawionej przez zdaj ącego

R.5.5
Rejestr sprzedaży VAT zawiera:
dane kontrahenta: Sklep FINEZJA sp. z o.o. , ul. Kołobrzeska 8 , 10-443 Olsztyn ,
 NIP 3065042959

R.5.6
Rejestr sprzedaży VAT zawiera wartość brutto: 34 440,00  zł, netto (23%): 28 000,00  zł, VAT 23% 6 440,00  zł 
(lub inne kwoty wynikaj ące z faktury sprzeda ży wystawionej przez zdaj ącego )

R.6
Rezultat 6: Analiza dynamiki sprzeda ży towarów w 2019 roku w stosunku do 2018 roku – w a rkuszu 
egzaminacyjnym

R.6.1 Obliczony wskaźnik dynamiki sprzedaży towarów: sukienka  ELIZA: 160%  lub 60%
R.6.2 Obliczony wskaźnik dynamiki sprzedaży towarów: bolerko  ADA: 65%  lub (-35% )
R.6.3 Obliczony wskaźnik dynamiki sprzedaży towarów: torebka POLA 120% lub 20%

R.6.4
Interpretacja wskaźnika dynamiki sprzedaży sukienek  ELIZA obliczonego przez zdającego, np.: warto ść 
sprzeda ży sukienek  ELIZA w roku 2019 stanowiła 160% warto ści sprzeda ży z roku 2018 lub warto ść 
sprzeda ży sukienek  ELIZA zwi ększyła si ę o 60%

R.6.5
Interpretacja wskaźnika dynamiki sprzedaży bolerek  ADA obliczonego przez zdającego np.: warto ść 
sprzeda ży bolerek  ADA w roku 2019 stanowiła 65% warto ści sprzeda ży z roku 2018  lub warto ść 
sprzeda ży bolerek  ADA zmniejszyła si ę o 35%

R.6.6
Interpretacja wskaźnika dynamiki sprzedaży torebek POLA obliczonego przez zdającego, np.: warto ść 
sprzeda ży torebek POLA w roku 2019 stanowiła 120% warto ści sprzeda ży z roku 2018 lub warto ść 
sprzeda ży torebek POLA zwi ększyła si ę o 20%

R.6.7
Ocena dynamiki sprzedaży według obliczeń zdającego, np.: dynamika sprzeda ży sukienek  ELIZA i 
torebek POLA wzrosła, dynamika sprzeda ży bolerek  ADA obni żyła si ę (była ujemna).
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