
Nazwa 
kwalifikacji: Organizacja i prowadzenie przedsi ębiorstwa w agrobiznesie

Oznaczenie 
kwalifikacji: RL.07

Numer zadania: 01

Kod arkusza: RL.07-01-01_01_zo
Wersja arkusza: zo

Lp.
Elementy podlegaj ące ocenie/kryteria oceny

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

zapisano:

R.1.1
w aktywach trwałych wartości niematerialne i prawne - oprogramowanie użytkowe 
komputera w kwocie w zł: 1 000,00

R.1.2 w aktywach trwałych grunty w kwocie w zł: 30 000,00
R.1.3 w aktywach trwałych budynki w kwocie w zł: 260 000,00
R.1.4 w aktywach trwałych pozostałe środki trwałe w kwocie w zł: 124 000,00
R.1.5 w aktywach obrotowych towary (środki medyczne i leki) w kwocie w zł: 50 000,00
R.1.6 w aktywach obrotowych środki pieniężne w banku w kwocie w zł: 30 000,00
R.1.7 w kapitale własnym kapitał własny w kwocie w zł: 375 000,00
R.1.8 w kapitałach obcych kredyt długoterminowy w kwocie w zł: 100 000,00
R.1.9 w kapitałach obcych zobowiązania wobec dostawców w kwocie w zł: 20 000,00
R.1.10 w aktywach i pasywach sumę bilansową w kwocie w zł: 495 000,00

R.2
Rezultat 2: Plan amortyzacji warto ści niematerialnych i prawnych oraz środków 
trwałych
zapisano:

R.2.1 stawkę amortyzacji rocznej oprogramowania użytkowego komputera w zł: 500,00
R.2.2 stawkę amortyzacji rocznej budynku przychodni po remoncie i adaptacji w zł: 6 500,00
R.2.3 stawkę amortyzacji rocznej parkingu w zł: 800,00
R.2.4 stawkę amortyzacji rocznej samochodu dostawczego w zł: 6 800,00
R.2.5 stawkę amortyzacji rocznej samochodu osobowego w zł: 5 200,00

R.2.6
stawkę amortyzacji rocznej zestawu komputerowego z oprogramowaniem systemowym w 
zł: 1 500,00

R.2.7 stawkę amortyzacji rocznej mebli biurowych w zł: 1 360,00
R.2.8 stawkę amortyzacji rocznej regałów magazynowych w zł:  560,00
R.2.9 stawkę amortyzacji rocznej szafy chłodniczej w zł: 825,00
R.2.10 stawkę amortyzacji rocznej 2 zestawów narzędzi weterynaryjnych w zł: 5 000,00

R.3 Rezultat 3: Planowane koszty i przychody roczne
zapisano:

R.3.1 wartość sprzedanych towarów wg cen zakupu w zł:  240 000,00
R.3.2 koszt zużycia paliwa w zł:  36 000,00
R.3.3 koszt zużycia pozostałych materiałów w zł:  15 840,00
R.3.4 koszt zużycia energii elektrycznej w zł:  10 200,00
R.3.5 koszt wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych pracowników w zł:  120 000,00
R.3.6 koszt usług remontowych w zł:  18 480,00
R.3.7 koszt pozostałych usług w zł:  9 600,00
R.3.8 koszt podatków, ubezpieczeń majątkowych i opłat w zł: 18 720,00
R.3.9 koszty finansowe w zł:  6 000,00
R.3.10 przychody roczne razem  w zł: 612 000,00

R.4 Rezultat 4: Uproszczony rachunek zysków i strat za pierwszy rok działalno ści
zapisano:

R.4.1 przychody ze sprzedaży towarów w zł:  312 000,00
R.4.2 przychody ze sprzedaży usług w zł: 300 000,00
R.4.3 wartość sprzedanych towarów wg cen zakupu w zł: 240 000,00
R.4.4 amortyzację w zł:  29 045,00
R.4.5 zużycie materiałów i energii  elektrycznej w zł: 62 040,00
R.4.6 wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne w zł: 120 000,00
R.4.7 pozostałe koszty rodzajowe w zł:  46 800,00
R.4.8 koszty finansowe w zł:  6 000,00
R.4.9 dochód (zysk) brutto w zł: 108 115,00
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R.4.10
dochód (zysk) netto w zł w granicach: 87 573,00   -  87 574,00   
(błędny zysk netto należy uznać, jeżeli został ustalony poprawnie na podstawie źle 
ustalonego zysku brutto)

R.5
Rezultat 5. Struktura finansowania aktywów oraz  re ntowno ść kapitału własnego 
oceniona na podstawie wska źników DR i  ROE w skali roku
zapisano:

R.5.1
wyliczona i zapisana wartość wskaźnika zadłużenia ogółem DR: w przedziale od 0,24  do 
0,25 lub 24 do 25%

R.5.2 zinterpretowany wskaźnik DR  -  interpretacja zgodna z obliczonym wskaźnikiem

R.5.3

ocena struktury finansowania aktywów (ogólnego zadłużenia firmy): przykładowe zapisy: 
Zadłu żenie jest niskie, poni żej zało żonej górnej granicy. Struktura finansowania 
aktywów jest korzystna, wi ększa cz ęść aktywów jest finansowana kapitałem własnym

R.5.4
wyliczona i zapisana wartość wskaźnika rentowności kapitału własnego  (ROE): w 
przedziale od 23 do 24 % lub inna warto ść wynikaj ąca z obliczonego dochodu netto

R.5.5 zinterpretowany wskaźnik ROE  -  interpretacja zgodna z obliczonym wskaźnikiem

R.5.6

ocena wskaźnika ROE: Przykładowy zapis: Rentowno ść kapitału  jest zadawalaj ąca 
(dobra, średnia), uzyskana rentowno ść przekracza minimaln ą założoną przez 
przedsi ębiorc ę - w zwi ązku z czym decyzja o podj ęciu działalno ści jest słuszna

R.6 Rezultat 6: Umowa o prac ę

zapisano:
R.6.1 miejsce i datę sporządzenia umowy: Karlin 30-12-2020 r.
R.6.2 okres trwania umowy: 01-01-2021 do 31-12-2021 r.

R.6.3
dane firmy pracodawcy:  Firma Weterynaryjna Jan Kowalski ul. Polna 3 13-603  Karlin 
NIP 8772302011

R.6.4
dane pracownika: Jacek Nowak (Jackiem Nowakiem)  ul. Długa 6;  13-30 6 Nawra 
PESEL: 88030223150

R.6.5 rodzaj pracy: wykonywanie usług weterynaryjnych
R.6.6 miejsce wykonywania pracy: ul. Polna 3 Przychodnia 
R.6.7 wymiar czasu pracy: pełny etat 
R.6.8 wynagrodzenie: zasadnicze 3 500,00 zł miesi ęcznie oraz premia regulaminowa
R.6.9 datę rozpoczęcia pracy: 1 stycznia 2021 r. 
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