
Nazwa 
kwalifikacji: Organizacja i prowadzenie przedsi ębiorstwa w agrobiznesie

Oznaczenie 
kwalifikacji: R.06

Numer zadania: 01

Kod arkusza: R.06-01-01_SG_zo

Wersja arkusza: zo

Lp.
Elementy podlegaj ące ocenie/kryteria oceny

dopuszcza się inne merytorycznie poprawne sformułowania
R.1 Rezultat 1:  Bilans otwarcia na dzie ń 1 stycznia 2021 r.

zapisana kwota w zł:
R.1.1  w aktywach trwałych WN i P (oprogramowanie użytkowe komputera): 1 000,00
R.1.2  w aktywach trwałych grunty (działka): 40 000,00
R.1.3 w aktywach trwałych budynki  i budowle (silosy):  610 000,00

R.1.4
 w aktywach trwałych pozostałe środki trwałe (środki transportu, maszyny, urządzenia techniczne, wyposażenie biura):  
195 000,00

R.1.5  w aktywach obrotowych materiały (surowce):  297 000,00
R.1.6  w aktywach obrotowych środki pieniężne w banku (rachunek bankowy):  44 000,00
R.1.7 w kapitałach własnych kapitał własny (środki własne): 810 000,00
R.1.8 w kapitałach obcych kredyt długoterminowy: 80 000,00
R.1.9 w kapitałach obcych zobowiązanie z tytułu dostaw:  297 000,00
R.1.10 w aktywach i pasywach suma bilansowa: 1 187 000,00

R.2 Rezultat 2: Plan amortyzacji warto ści niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych w uj ęciu rocznym
zapisana stawka amortyzacji rocznej w zł:

R.2.1 oprogramowania użytkowego komputerów:  500,00
R.2.2 budynku biurowego: 2 500,00
R.2.3 budynku produkcyjnego:  5 000,00
R.2.4 samochodu dostawczego: 13 000,00
R.2.5 silosów zbożowych: 12 500,00
R.2.6 silosów na paszę; 3 000,00
R.2.7 linii produkcyjnej: 12 000,00
R.2.8 zestawu komputerowego z oprogramowaniem systemowym: 1 200,00
R.2.9 mebli biurowych: 1 200,00
R.2.10 ogółem: 50 900,00 lub inna suma amortyzacji wynikaj ąca z oblicze ń zdającego

R.3
Rezultat 3: Zapotrzebowanie na składniki mieszanki pełnoporcjowej z obliczeniem kosztów składników 1 t ony 
mieszanki oraz koszt zakupu składników mieszanki pa szowej w uj ęciu miesi ęcznym i rocznym
zapisany:

R.3.1 udział składnika w 1 tonie-jęczmień: 0,30 lub 30 % lub 300 kg
R.3.2 udział składnika w 1 tonie-pszenica: 0,25 lub 25 % lub 250 kg
R.3.3 udział składnika w 1 tonie-pszenżyto: 0,20 lub 20 % lub 200 kg
R.3.4 udział składnika w 1 tonie-śruta sojowa: 0,15 lub 15 % lub 150 kg
R.3.5 udział składnika w 1 tonie-koncentrat białkowy: 0,10 lub 10 % lub 100 kg
R.3.6 koszt składnika w 1 tonie mieszanki-jęczmień: 225,00
R.3.7 koszt składnika w 1 tonie mieszanki-pszenica: 200,00
R.3.8 koszt składnika w 1 tonie mieszanki-pszenżyto: 130,00
R.3.9 koszt składnika w 1 tonie mieszanki- śruta sojowa: 180,00
R.3.10 koszt składnika w 1 tonie mieszanki-koncentrat białkowy: 255,00

R.4 Rezultat 4: Planowane roczne koszty działalno ści oraz planowane przychody miesi ęczne i roczne firmy
zapisana kwota w zł:

R.4.1 koszt zakupu surowców: 3 564  000,00
R.4.2 koszt zużycia energii elektrycznej: 32 400,00 
R.4.3 koszt zużycia paliwa: 24 000,00  
R.4.4 koszt zużycia pozostałych  materiałów: 21 600,00 
R.4.5 Koszt wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych pracowników: 151 200,00
R.4.6 Koszt usług księgowych: 10 800,00
R.4.7 koszt pozostałych usług: 8 400,00
R.4.8 koszty reprezentacji i reklamy: 6 000,00
R.4.9 koszty finansowe: 14 400,00

R.4.10
przychody miesięczne ze sprzedaży produktów (pasz): 330 000,00 oraz przychody roczne ze sprzedaży produktów 
(pasz):  3 960 000,00

R.5 Rezultat 5: Uproszczony rachunek zysków i strat za pierwszy rok działalno ści
zapisana kwota w zł:

R.5.1 przychody ze sprzedaży produktów (pasz): 3 960 000,00
R.5.2 suma kosztów: 3 883 700,00
R.5.3 koszt amortyzacji: 50 900,00
R.5.4 koszt zużycia materiałów i energii  elektrycznej: 78 000,00
R.5.5 koszt wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych: 151 200,00
R.5.6 pozostałe koszty rodzajowe (usługi obce, reprezentacja i reklama):  25 200,00
R.5.7 koszty finansowe (odsetki od kredytu):  14 400,00
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R.5.8 dochód (zysk) brutto: 76 300,00
R.5.9 podatek dochodowy (liniowy): 14 497,00

R.5.10
dochód (zysk) netto: 61 803,00 
błędny zysk netto należy uznać, jeżeli został ustalony poprawnie na podstawie źle ustalonego zysku brutto

R.6
Rezultat 6: Rentowno ść kapitału własnego i rentowno ść sprzeda ży oceniona na podstawie wska źników ROE i 
ROS w skali roku

R.6.1
obliczony i zapisany wskaźnik ROE: 7,63 % (+/- 0,5%)
Należy uznać inny wynik, jeżeli został poprawnie obliczony na podstawie błędnie ustalonego zysku netto

R.6.2

zinterpretowany wskaźnik ROE - przykładowe zapisy:
Kapitał własny zaanga żowany w działalno ść przynosi rocznie około 7,63 % zysku  (+/- 0,%%). N a każde 100 zł 
kapitału własnego przypada około 7,63  (7,5 - 8) zł  zysku Na ka żdą złotówk ę kapitału własnego przypada około 7 
- 8 groszy zysku. 
W przypadku błędnie wyliczonego wskaźnika należy uznać interpretację - jeżeli jest zgodna z wyliczeniami

R.6.3
obliczony i zapisany wskaźnik ROS: 1,56% (+/- 0,5%)
Należy uznać inny wynik, jeżeli został poprawnie obliczony na podstawie błędnie ustalonego zysku netto

R.6.4

zinterpretowany wskaźnik ROS - przykładowe zapisy: 
Sprzeda ż środków do produkcji rolnej przynosi rocznie 1,56 % zysku (około 1,5 %). Na ka żde 100 zł sprzeda ży 
przypada 1,56  zł zysku.  Na ka żdą złotówk ę sprzeda ży przypada około 1 - 2  groszy zysku. 
W przypadku błędnie wyliczonego wskaźnika należy uznać interpretację - jeżeli jest zgodna z wyliczeniami

R.6.5

oceniona rentowność kapitału własnego - przykładowy zapis:
Rentowno ść kapitału własnego i sprzeda ży jest  niska (niezadawalaj ąca, średnia). Przy takiej rentowno ści 
należy się zastanowi ć nad rozpocz ęciem działalno ści (przedsi ębiorca nie powinien jej prowadzi ć, raczej nie 
powinien prowadzi ć).
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