
Nazwa 
kwalifikacji: Organizacja i prowadzenie przedsi ębiorstwa w agrobiznesie

Oznaczenie 
kwalifikacji: R.06

Numer zadania: 01

Kod arkusza: R.06-01_21.06-SG

Wersja arkusza: SG

Lp.
Elementy podlegaj ące ocenie/kryteria oceny

dopuszcza się inne sformułowania poprawne merytorycznie

R.1 Rezultat 1:  Analiza SWOT planowanego przedsi ęwzięcia
zapisano:

R.1.1 w mocnych stronach: wyższe studia rolnicze
R.1.2 w mocnych stronach: podpisana umowa na zbyt warzyw po ustalonej cenie
R.1.3 w słabych stronach: duża pracochłonno ść przygotowania rozsady kapusty

R.1.4
w słabych stronach: konieczno ść dostarczania produktów do poszczególnych punktów 
sprzeda ży

R.1.5 w szansach: duże zapotrzebowanie na buraki ćwikłowe  i kapust ę biał ą
R.1.6 w szansach: możliwo ść eksportu warzyw na rynki zachodnie
R.1.7 w zagrożeniach: duża liczba producentów warzyw
R.1.8 w zagrożeniach: wzrost kosztów produkcji
R.2 Rezultat 2: Uproszczony bilans planowanej działalno ści na dzie ń 1 stycznia 2022 r.

zapisano:
R.2.1 w aktywach trwałych grunty w zł: 1 100 000,00 
R.2.2 w aktywach trwałych budynki w zł:  526 000,00
R.2.3 w aktywach trwałych ciągnik w zł: 100 000,00
R.2.4 w aktywach trwałych kombajn do warzyw  w zł: 105 000,00
R.2.5 w aktywach trwałych maszyny i urządzenia w zł: 300 000,00
R.2.6 w aktywach obrotowych materiały (nawozy) w zł: 70 000,00
R.2.7 w aktywach obrotowych środki na rachunku bankowym w zł: 300 000,00
R.2.8 w kapitałach własnych - kapitał własny (środki własne) w zł: 2 231 000,00
R.2.9 w kapitałach obcych kredyt średnioterminowy w zł: 200 000,00

R.2.10 w kapitałach obcych zobowiązanie (wobec dostawców) w zł: 70 000,00
R.3 Rezultat 3: Plan amortyzacji środków trwałych w uj ęciu rocznym

zapisano amortyzację roczną:
R.3.1 przechowalni w zł: 10 000,00
R.3.2 magazynu w zł: 2 400,00
R.3.3 garaży w zł: 750,00
R.3.4 ciągnika w zł: 14 000,00
R.3.5 maszyn do uprawy roli i pielęgnacji warzyw w zł:  17 500,00
R.3.6 kombajnu do warzyw  w zł: 14 700,00
R.3.7 deszczowni w zł: 8 000,00
R.3.8 przenośnika do zbioru kapusty w zł: 2 100,00
R.3.9 myjni w zł: 4 200,00

R.3.10 sortownika w zł: 7 000,00
R.4 Rezultat 4: Uproszczony rachunek zysków i strat w w ymiarze rocznym

zapisano:
R.4.1 wartość  przychodów ze sprzedaży buraków ćwikłowych  w zł:  612 500,00
R.4.2 wartość  przychodów ze sprzedaży kapusty w zł:  450 000,00
R.4.3 wartość dopłat bezpośrednich w zł: 24 250,00
R.4.4 koszt amortyzacji rocznej w zł: 80 650,00 lub wartość wynikająca z wcześniejszych obliczeń
R.4.5 koszt zużycia materiałów i energii elektrycznej w zł: 360 000,00
R.4.6 koszt wynagrodzeń z narzutami w zł: 280 000,00
R.4.7 koszt usług obcych w zł:  60 000,00
R.4.8 pozostałe koszty rodzajowe w zł: 40 000,00
R.4.9 koszty finansowe (odsetki) w zł: 8 000,00

R.4.10
zysk (dochod rolniczy) w zł: 258 100,00 lub jeżeli obliczył poprawnie z wcześniej uzyskanych wyników 
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R.5
Rezultat 6: Ocena rentowno ści aktywów i kapitału własnego na podstawie obliczo nych i 
zinterpretowanych wska źników ROA i ROE

R.5.1
obliczony i zapisany wskaźnik ROA  w przedziale 10 do 10,5 % 
(dopuszcza się uzyskanie punktów jeżeli zdający obliczył poprawnie od niepoprawnie obliczonego 
dochodu lub aktywów)

R.5.2

zinterpretowany wskaźnik ROA przykładowe zapisy: Aktywa podjętej działalności  przynoszą rocznie 
10,32 (10 - 10,50)% zysku. Na każde 100 zł aktywów przypada 10,32 (10 - 10,50) zł zysku. Na każdą 
złotówkę aktywów przypada 10 groszy zysku. lub interpretacja zgodna z uzyskanym wynikiem 

R.5.3
obliczony i zapisany wskaźnik ROE w przedziale 11 do 12%
(dopuszcza się uzyskanie punktów jeżeli obliczył poprawnie od niepoprawnie obliczonego dochodu 
lub kapitałów)

R.5.4

zinterpretowany wskaźnik ROE  przykładowe zapisy:  Kapitał własny zaangażowany w działalność  
przynosi rocznie 11,57 (11 - 12) % zysku Na każde 100 zł kapitału własnego przypada 11,57 (11 - 12)  
zł zysku Na każdą złotówkę kapitału własnego przypada 11 - 12 groszy zysku lub interpretacja zgodna 
z uzyskanym wynikiem 

R.5.5

oceniona rentowność aktywów i kapitału własnego przykładowy zapis:
Rentowność majątku i kapitału własnego jest zadawalająca (dobra, średnia), uzyskana rentowność 
przekracza minimalną założoną przez rolnika w związku z czym decyzja rolnika o podjęciu uprawy 
warzyw jest słuszna.
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