
Nazwa 
kwalifikacji: Organizacja i prowadzenie przedsi ębiorstwa w agrobiznesie

Oznaczenie 
kwalifikacji: RL.07

Numer zadania: 01

Kod arkusza: RL.07-01-22.01-SG_zo

Wersja arkusza: SG

Lp.
Elementy podlegaj ące ocenie/kryteria oceny

dopuszcza się inne sformułowania poprawne merytorycznie
R.1 Rezultat 1: Analiza SWOT 

zapisane:
R.1.1 w mocnych stronach: zapewniony odbiór w stałej cenie
R.1.2 w mocnych stronach: certyfikat HACCP
R.1.3 w słabych stronach: brak doświadczenia w produkcji kiszonej kapusty
R.1.4 w słabych stronach: kredyt o zmiennej stopie procentowej
R.1.5 w szansach: wzrost zapotrzebowania na kapustę kiszoną na rynku
R.1.6 w szansach: brak konkurencyjnych firm w okolicy
R.1.7 w zagrożeniach: zmniejszenie eksportu do Rosji
R.1.8 w zagrożeniach:  rozprzestrzenianie się chorób roślin kapustnych
R.2 Rezultat 2: Bilans otwarcia 

Uwaga: Dopuszcza się  przykładowo następujące zapisy kwot: 125,00 lub  125,-  lub 125 
R.2.1 zapisane w aktywach trwałych: grunty 50 000,00 
R.2.2 zapisane w aktywach trwałych: budynki  550 000,00 
R.2.3 zapisane w aktywach trwałych: maszyny, urządzenia, środki transportu 200 000,00 
R.2.4 obliczona i zapisana suma aktywów trwałych: 800 000,00 
R.2.5 zapisane w aktywach obrotowych: materiały (wiaderka, sól, dodatki)  8 000,00 

R.2.6
zapisane w aktywach obrotowych: 
rachunek bankowy (środki pieniężne na rachunku) 150 000,00 

R.2.7 zapisane w kapitałach własnych: kapitał własny (środki własne) 750 000,00 
R.2.8 zapisane w kapitałach obcych: kredyt długoterminowy 200 000,00 
R.2.9 zapisane w kapitałach własnych: zobowiązanie z tytułu dostaw 8 000,00 
R.2.10 obliczona i zapisana suma aktywów równa sumie pasywów 958 000,00

R.3 Rezultat 3: Plan amortyzacji środków trwałych
Uwaga: Dopuszcza się  przykładowo następujące zapisy kwot: 125,00 lub  125,-  lub 125 

R.3.1
obliczona i zapisana stopa amortyzacji rocznej budynku przechowalni: 2,5%, stawka amortyzacji rocznej; 7 
500,00, stawka amortyzacji miesięcznej: 625,00

R.3.2
obliczona i zapisana stopa amortyzacji rocznej budynku gospodarczego: 2,5%, stawka amortyzacji rocznej: 6 
250,00, stawka amortyzacji miesięcznej: 520,83

R.3.3
obliczona i zapisana stawka amortyzacji rocznej urządzeń chłodniczych: 2 800,00, stawka amortyzacji 
miesięcznej: 233,33

R.3.4
obliczona i zapisana stawka amortyzacji rocznej wózka widłowego: 2 800,00, stawka amortyzacji 
miesięcznej: 233,33

R.3.5
obliczona i zapisana stawka amortyzacji rocznej linii do produkcji kapusty kiszonej wraz z kontenerami: 21 
000,00, stawka amortyzacji miesięcznej: 1 750,00

R.3.6
obliczona i zapisana stawka amortyzacji rocznej linii do pakowania kapusty kiszonej: 
1 400,00, stawka amortyzacji miesięcznej w zakresie: 116,66÷116,67

R.3.7 obliczona i wpisana stawka amortyzacji rocznej ogółem:  41 750,00 zł
R.4 Rezultat 4: Uproszczony rachunek zysków i strat 

Uwaga: Dopuszcza się  przykładowo następujące zapisy kwot: 125,00 lub  125,-  lub 125 
R.4.1 zapisana wartość przychodów ze sprzedaży kapusty kiszonej: 720 000,00 
R.4.2 zapisany koszt zużycia surowca (kapusty): 180 000,00 
R.4.3 zapisany koszt  zużycia pozostałych materiałów i energii: 120 000,00 
R.4.4 zapisany koszt  wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych: 120 000,00 
R.4.5 zapisany koszt  usług obcych: 24 000,00 
R.4.6 zapisana wartość pozostałych kosztów rodzajowych:  24 000,00 
R.4.7 zapisana wartość zysku ze sprzedaży: 210 250,00 
R.4.8 zapisane koszty finansowe: 12 000,00 
R.4.9 zapisany zysk brutto: 198 250,00 
R.4.10 zapisany zysk netto: 160 582,00 

R.5 Rezultat 5: Rentowno ść sprzeda ży i kapitału własnego 

R.5.1 wyliczona i zapisana wartość wskaźnika rentowności sprzedaży (ROS): od 22 do 23% lub 22 do 23
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R.5.2

zinterpretowany wskaźnik ROS (przykładowe zapisy):
Przychody ze sprzedaży (sprzedaż) przynosi rocznie 22 - 23 % zysku, Na każde 100 zł przychodów ze 
sprzedaży przypada 22 – 23 zł zysku,  Na każdą złotówkę przychodów ze sprzedaży przypada 22 – 23 
groszy zysku (W przypadku błędnie wyliczonego wskaźnika należy uznać interpretację - jeżeli jest zgodna z 
wyliczeniami)

R.5.3
wyliczona i zapisana wartość wskaźnika rentowności kapitału własnego (ROE): od 21 do 22% lub 21 do 22

R.5.4

Zinterpretowany wskaźnik ROE (przykładowe zapisy):
Kapitał własny zaangażowany w produkcję kapusty kiszonej   przynosi rocznie 21 - 22 % zysku, Na każde 
100 zł kapitału własnego przypada 21 - 22  zł zysku,  Na każdą złotówkę kapitału własnego przypada ok. 21 - 
22 groszy zysku. (W przypadku błędnie wyliczonego wskaźnika należy uznać interpretację - jeżeli jest 
zgodna z wyliczeniami)

R.5.5

ocena rentowności i sugerowana decyzja odnośnie rozpoczęcia działalności:
(przykładowy zapis):
Rentowność sprzedaży i kapitału własnego jest zadawalająca (dobra, bardzo dobra), uzyskana rentowność 
przekracza minimalną założoną przez przedsiębiorcę w związku z czym powinien on uruchomić planowaną 
działalność.
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