
Nazwa 
kwalifikacji: Organizacja i prowadzenie przedsi ębiorstwa w agrobiznesie

Oznaczenie 
kwalifikacji: RL.07

Numer zadania: 01

Kod arkusza: RL.07-01-ceniania

Wersja arkusza: ia

R.1 Rezultat 1: Bilans otwarcia na dzie ń 1 stycznia 2021 r.

zapisano:
R.1.1 w aktywach trwałych grunty w kwocie w zł: 50 000,00
R.1.2 w aktywach trwałych budynki w kwocie w zł: 200 000,00
R.1.3 w aktywach trwałych parking (utwardzony plac) w kwocie w zł: 40 000,00
R.1.4 w aktywach trwałych sprzęt rolniczy w kwocie w zł: 286 000,00
R.1.5 w aktywach trwałych pozostale środki trwałe w kwocie w zł: 41 000,00
R.1.6 w aktywach obrotowych materiały w kwocie w zł: 10 000,00
R.1.7 w aktywach obrotowych środki pieniężne w banku w kwocie w zł: 35 000,00
R.1.8 w kapitałach własnych - kapitał własny w kwocie w zł: 490 000,00
R.1.9 w kapitałach obcych kredyt długoterminowy w kwocie w zł: 162 000,00
R.1.10 w kapitałach obcych zobowiązania wobec dostawców w kwocie w zł: 10 000,00

R.2 Rezultat 2: Plan amortyzacji środków trwałych w uj ęciu rocznym
zapisano stawkę amortyzacji rocznej:

R.2.1 budynku warsztatowo-biurowego po remoncie w zł: 5 000,00
R.2.2 parkingu (placu przed budynkiem)  w zł: 1 000,00
R.2.3 ciągnika rolniczego zł: 16 800,00
R.2.4 pługa 4-skibowego  w zł: 2 800,00
R.2.5 agregatu siewnego  w zł: 3 500,00
R.2.6 opryskiwacza  w zł: 2 940,00
R.2.7 kombajnu zbożowego  w zł: 14 000,00
R.2.8 pługa do odśnieżania  w zł: 1 200,00
R.2.9 mebli biurowych i wyposażenia warsztatu w zł: 5 000,00
R.2.10 zestawu komputerowego w zł: 1 200,00

R.3 Rezultat 3: Planowane roczne koszty wykonywania usłu g
zapisano:

R.3.1 koszt roczny amortyzacji  w zł:  53 440,00
R.3.2  koszt roczny ubezpieczenia społecznego przedsiębiorcy w zł:  12 000,00 
R.3.3  koszt roczny paliwa w zł: 60 000,00
R.3.4  koszt roczny pozostałych materiałów  w zł: 18 000,00
R.3.5  koszt roczny energii elektrycznej  w zł: 3600,00
R.3.6  koszt roczny usług remontowych w zł: 6 000,00
R.3.7  koszt roczny usług księgowych i reklamowych w zł: 8 400,00
R.3.8  koszt roczny w pozostałych usług zł: 3600,00
R.3.9  koszt roczny w pozostałych kosztów rodzajowych zł: 3 600,00
R.3.10  roczne koszty finansowe w zł: 9 600,00

R.4
Rezultat 4: Planowane przychody roczne ze sprzeda ży usług z uwzgl ędnieniem planowanego godzinowego 
wykorzystania maszyn
zapisano przychód roczny ze sprzedaży usług:

R.4.1 w zakresie orki w zł: 40 000,00
R.4.2 agregatem siewnym w zł:  30 000,00
R.4.3 w zakresie oprysków w zł:  22 500,00
R.4.4 kombajnem w zł:  105 000,00
R.4.5 w zakresie odśnieżania zł:  35 000,00
R.5 Rezultat 5: Uproszczony rachunek zysków i strat ora z wybór korzystniejszej formy opodatkowania

zapisano:
R.5.1 przychody ze sprzedaży usług w zł: 232 500,00

R.5.2 koszty rodzajowe  w zł:  168 640,00
R.5.3 koszty finansowe w zł:  9 600,00
R.5.4 dochód (zysk) brutto w zł: 54 260,00

R.5.5
podatek dochodowy liniowy w pełnych zł w granicach: 10 309,00 - 10 310,00  
(błędną wysokość podatku dochodowego należy uznać, jeżeli jest poprawnie obliczony na podstawie źle ustalonego zysku 
brutto)

R.5.6
dochód (zysk) netto w zł w granicach: 43950,00   -  43 951,00   
(błędny zysk netto należy uznać, jeżeli został ustalony poprawnie na podstawie źle ustalonego zysku brutto)

R.5.7 stawkę podatku zryczaltowanego w %: 8,5
R.5.8 podstawę opodatkowania w formie ryczałtu w zł: 220 500,00
R.5.9 kwotę podatku zryczałtowanego w zł  w granicach: 18 742,00 - 18 743,00

R.5.10
różnicę między kwotą podatku zryczałtowanego, a liniowego w granicach:  8 433,00 - 8435,00 lub wynikającą z obliczonej 
przez zdającego różnicy wartości podatku zryczałtowanego i błędnie obliczonego  liniowego

R.6
Rezultat 6: Ocena zadłu żenia ogólnego oraz rentowno ści sprzeda ży planowanej dzialalno ści na podstawie 
obliczonych wska źników DR i ROS

R.6.1
wyliczona i zapisana wartość wskaźnika zadłużenia ogółem  w przedziale: od 25 do 26%  lub od 25 do 26 
(jeżeli  interpretacja wynku odnosi się do procentów)

R.6.2 zinterpretowany wskaźnik ogólnego zadłużenia: interpretacja zgodna z obliczonym wska źnikiem
R.6.3 wyliczona i zapisana wartość wskaźnika rentowności sprzedaży (ROS) w przedziale: od 18 do 19%
R.6.4 zinterpretowany wskaźnik ROS: interpretacja zgodna z obliczonym wska źnikiem

R.6.5
ocena zadlużenia i rentowności oraz  sugerowana decyzja odnośnie rozpoczęcia działalności jest zgodna z obliczonymi 
wskaźnikami
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