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Summary  
The aim of this publication is to clarify the concept of amortisation and especially the 

application enabling to assess the amortisation quota for small bosiness. 
 
Streszczenie  

Publikacja ta ma na celu przybliżenie pojęcia amortyzacji z szczególnym 
uwzględnieniem aplikacji ułatwiających wyliczanie stawek amortyzacyjnych na potrzeby 
małych podmiotów gospodarczych, a także konieczność komputeryzowania tych jednostek. 
 
Wstęp  

Celem pracy jest zaprezentowanie możliwości stworzenia aplikacji przy użyciu 
prostych funkcji finansowych modułu Math. Ich zadaniem jest wyliczenie stawek 
amortyzacyjnych środków trwałych, są one tworzone z myślą o małych podmiotach 
gospodarczych(nawet firmy jednoosobowe). Bardzo często małe firmy nie są 
skomputeryzowane, wiąże się to z dużymi nakładami inwestycyjnymi, a także z zakupem 
drogich programów wykorzystywanych przez te firmy do prowadzenia podstawowej 
działalności. 
Takie firmy potrzebują aplikacji: 
(a) niewymagających wielkich nakładów finansowych, 
(b) prostych obsłudze, co pozwala uniknąć szkoleń pracowników, 
(c) które nie wymagają ogromnej wiedzy ekonomicznej i informatycznej, przez co nie 
musza być tworzone przez programistę,  
Korzyści płynące z ich użytkowania: 
(a) możliwość ustalenia stawki amortyzacyjnej metodą liniową i degresywną, 
(b) wartość zużycia środków trwałych ustala się przy użyciu komputera, co pozwala 
uniknąć błędów obliczeniowych, 
(c) nie ma potrzeby pamiętania wzorów wykorzystywanych do ustalania stawki 
amortyzacji(wystarczy wprowadzenie odpowiednich danych), 
(d) oszczędność czasu, przez co zwiększa się wydajność pracy.  
 
Funkcje Finansowe 
 

Funkcje finansowe służą do wykonywania często stosowanych obliczeń finansowych, 
takich jak wyznaczanie wartości amortyzacji środków trwałych, ustalanie wysokości raty 
spłacanego kredytu itp. 
Funkcje służące do ustalania stawki amortyzacji środków trwałych: 
DoubleDecliningBalance - oblicza wartość amortyzacji środka trwałego, dla zadanego okresu 
przy użyciu metody podwójnie malejącego salda lub innej wybranej, 
SLNDepreciation - oblicza amortyzację środka trwałego za pojedynczy okres metodą liniową,  
SYNDepreciation - oblicza amortyzację środka trwałego za podany okres metodą sumy cyfr 
wszystkich lat amortyzacji. 
Podstawowymi argumentami tych funkcji są: 
Cost – wartość początkowa środka trwałego, 
Salvage – wartość końcowa środka trwałego, 
Life – okres użytkowania środka trwałego,  
Period – okres, dla którego liczymy amortyzację środka trwałego, 
 
Amortyzacja  

Amortyzacja oznacza proces utraty wartości użytkowanego majątku trwałego 
przenoszenia jej na wytworzone przez te środki produkty. Utrata tej wartości wiąże się ze 
zużyciem fizycznym oraz ekonomicznym. Zużycie fizyczne powstaje w wyniku eksploatacji 



środka trwałego*. Natomiast zużycie ekonomiczne powstaje w wyniku postępu technicznego 
związanego z możliwością uzyskania na rynku maszyn i urządzeń bardziej wydajnych i 
tańszych w eksploatacji. Informacje dotyczące amortyzacji są konieczne przy: obliczaniu 
kosztów użytkowania środka trwałego, korygowaniu wartości inwentarzowej, wyodrębnienie 
funduszu amortyzacyjnego na odtwarzanie środka trwałego lub remonty kapitałowe.  
Zużycie środków trwałych oblicza się stosując stawki procentowe lub kwotowe, których 
wysokość zależy od trzech czynników, a mianowicie: 
(a) wartości początkowej środków trwałych, 
(b)  przewidywanego okresu użytkowania środków trwałych, 
(c)  przyjętej metody obliczania stawki amortyzacji. 
Znając wartość początkową (brutto) środka trwałego i przewidywany okres jego użytkowania, 
można ustalić wielkość stawki amortyzacyjnej. 
Rozróżniamy metody obliczania amortyzacji:  

1. Metoda amortyzacji liniowa (równomierna), która zakłada równomierność zużycia 
środków trwałych w ciągu całego okresu ich użytkowania (niezależnie od intensywności ich 
użytkowania); 

2. Metoda amortyzacji degresywnej (nierównomiernej) zakładającą, że w miarę upływu 
czasu wydajność środków trwałych stopniowo się zmniejsza, a jednocześnie rosną koszty ich 
eksploatacji. Polega ona na tym, że wysokość odpisów amortyzacyjnych najwyższa jest w pierwszym 
okresie użytkowania środka trwałego, a następnie maleje ona w miarę starzenia się środka. W celu 
zapewnienia mniej więcej równomiernego rozkładu kosztów w całym okresie użytkowania, 
zwiększające się koszty eksploatacji neutralizuje się niższą kwotą odpisów amortyzacyjnych. W 
metodzie tej możemy wyróżnić: 
(a) metoda podwójnie malejącego salda, 
(b) metoda sumy cyfr wszystkich lat amortyzacji. 
*Środki trwałe – składniki majątkowe, które są użytkowane przez czas dłuższy od czasu trwania jednego procesu 
produkcyjnego, to jest w ciągu kilku cyklów produkcyjnych przekazując w każdym procesie produkcyjnym 
jedynie cząstkę swej wartości. Zaliczane są do środków trwałych te przedmioty długotrwałego użytkowania, 
których okres eksploatacji jest dłuższy niż jeden rok i ich wartość początkowa przekracza ustaloną kwotę 
pieniężną. 
 
 

Funkcja SLNDepreciation() 
 
Składnia 

function SLNDepreciation (const Cost, Salvage: Extended; Life: Integer): Extended;  
Opis 

Funkcja SLNDepreciation () oblicza wartość amortyzacji środka trwałego w jednym 
okresie Life metodą liniową. Parametry Cost i Salvage reprezentują odpowiednio wartość 
początkową środka trwałego oraz jego wartość po zakończeniu amortyzacji (tzw. wartość 
odzysku). 
Przykład 

Pewna firma dokonała zakupu 10 nowych komputerów o wartości 40 000 zł. Czas 
użytkowania pojazdu przewidziano na okres 10 lat, po którym wartość rynkowa komputerów 
wyniesie 5 000 zł. Amortyzacja za każdy rok użytkowania wynosi 3 500 zł. 
 
 procedure TForm1.Button1Click(Tender: TObject); 
 begin 

Edit1.Text : = FloatToStr(SLNDepreciation (40000,5000,10)); 
end; 
 

Przykładowy program 
unit Unit1; 



interface 
uses 
Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms, 
Dialogs, StdCtrls,Math;  
type 
TForm1 = class(TForm) 
Run: TButton; 
Close: TButton; 
Label1: TLabel; 
Label2: TLabel; 
Label3: TLabel; 
Label4: TLabel; 
Wp: TEdit; 
Wk: TEdit; 
CzasZycia: TEdit; 
Wynik: TEdit; 
procedure CloseClick(Sender: TObject); 
procedure RunClick(Sender: TObject); 
private 

{ Private declarations } 
public 

{ Public declarations } 
end; 
var 
Form1: TForm1; 
implementation 
{$R *.dfm} 
procedure TForm1.RunClick(Sender: TObject); 
begin 
Wynik.Text:=FloatToStr(SLNDepreciation( 
StrToInt(Wp.text), 
StrToInt(Wk.text), 
StrToInt(CzasZycia.text))); 
end; 
procedure TForm1.CloseClick(Sender: TObject); 
begin 

Application.Terminate(); 
end; 
end. 
 
 
Funkcja DoubleDecliningBalance() 
 

Składnia 
function DoubleDecliningBalance(const Cost, Salvage: Extended; Life, 

Period:Integer): Extended; 
Opis 

Funkcja DoubleDecliningBalance() wyznacza wartość środka trwałego, biorąc pod 
uwagę jego początkową Cost i końcową wartość po amortyzacji Salvage oraz liczbę okresów, 
w czasie, których środek trwały ulega całkowitej amortyzacji (okres użytkowania środka) Life 



w zadanym przedziale czasu Period, dla którego będzie liczona amortyzacja. Obliczenia 
wykonuje się metodą DDB (metoda podwójnie malejącego salda). 
Przykład 

Pewna firma kupiła garaż w cenie 40 000 zł. Czas ich użytkowania przewidziano na 
okres 10 lat, po którym wartość rynkowa garażu wyniesie 5 000 zł. W poniższym przykładzie 
obliczono wartość amortyzacji garażu po pierwszym roku użytkowania. 

 
procedure TForm1.Button1Click(Tender: TObject); 
 begin 

Edit1.Text : = FloatToStr(DoubleDecliningBalance(40000,5000,10,1)); 
end; 
 

Przykładowy program 
unit Unit1; 
interface 
uses 
Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms, 
Dialogs, StdCtrls,Math; 
type 

TForm1 = class(TForm) 
Run: TButton; 
Close: TButton; 
Label1: TLabel; 
Label2: TLabel; 
Label3: TLabel; 
Label4: TLabel; 
Label5: TLabel; 
Wp: TEdit; 
Wk: TEdit; 
CzasZycia: TEdit; 
Ok: TEdit; 
Wynik: TEdit; 
procedure CloseClick(Sender: TObject); 
procedure RunClick(Sender: TObject); 

private 
{ Private declarations } 

public 
{ Public declarations } 

end; 
var 
Form1: TForm1; 
implementation 
{$R *.dfm} 
procedure TForm1.RunClick(Sender: TObject); 
begin 

Wynik.Text:=FloatToStr(DoubleDecliningBalance( 
StrToFloat(Wp.text), 
StrToFloat(Wk.text), 
StrToInt(CzasZycia.text), 
StrToInt(Ok.text))); 



end; 
procedure TForm1.CloseClick(Sender: TObject); 
begin 

Application.Terminate(); 
end; 
end. 
 
Funkcja SYDDepreciation() 
 

Składnia 
function SYDDepreciation (const Cost, Salvage: Extended; Life, Period: 

Iteger):Extended; 
Opis 
 Funkcja SYDDepreciation () wyznacza wartość amortyzacji środka trwałego w 
podanym okresie metodą sumy cyfr wszystkich lat amortyzacji. Parametry Cost i Salvage 
oznaczają wartość początkową oraz jego wartość po zakończeniu amortyzacji. Period jest 
okresem, za który następuje obliczanie amortyzacji (wartość tego parametru musi być podana 
w takich samych jednostkach, w jakich podajemy cały okres amortyzacji Life) 
Przykład 
 Firma kupiła nowy samochód dostawczy w cenie 40 000 zł. Czas jego użytkowania 
przewidziano na okres 10 lat, po którym jego wartość rynkowa wyniesie 5 000 zł. W 
poniższym przykładzie obliczono wartość amortyzacji po pierwszym i piątym roku 
użytkowania samochodu. 
 
1. Wartość amortyzacji po pierwszym roku wynosi: 
procedure TForm1.Button1Click(Tender: TObject); 

begin 
Edit1.Text : = FloatToStr(SYDDepreciation (40000,5000,10,1)); 
end; 

// 6 363, 63 zł. 
 
2. Wartość amortyzacji po piątym roku wynosi: 
procedure TForm1.Button1Click(Tender: TObject); 

begin 
Edit1.Text : = FloatToStr(SYDDepreciation (40000,5000,10,5)); 
end; 

// 3 818, 18 zł. 
 
Przykładowy program 
unit Unit1; 
interface 
uses 
Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms, 
Dialogs, StdCtrls,Math; 
type 
TForm1 = class(TForm) 
Run: TButton; 
Close: TButton; 
Wp: TEdit; 
Wk: TEdit; 
Lo: TEdit; 



Ok: TEdit; 
Wynik: TEdit; 
Label1: TLabel; 
Label2: TLabel; 
Label3: TLabel; 
Label4: TLabel; 
Label5: TLabel; 
procedure CloseClick(Sender: TObject); 
procedure RunClick(Sender: TObject); 
private 

{ Private declarations } 
public 

{ Public declarations } 
end; 
var 
Form1: TForm1; 
implementation 
{$R *.dfm} 
procedure TForm1.RunClick(Sender: TObject); 
begin 
Wynik.Text:=FloatToStr(SYDDepreciation( 
StrToFloat(Wp.text), 
StrTofloat(Wk.text), 
StrToInt(Lo.text), 
StrToInt(Ok.text))); 
end; 
procedure TForm1.CloseClick(Sender: TObject); 
begin 

Application.Terminate(); 
end; 
end. 
 
Podsumowanie  

W artykule przedstawiono problem amortyzacji w małych firmach, metody 
wykorzystywane do ustalania stawek amortyzacyjnych przy wykorzystaniu funkcji 
finansowych modułu Math, a także korzyści, jakie daje skomputeryzowanie nawet małej 
firmy. 

W niniejszej publikacji zamieszczono opis wykorzystywanych funkcji finansowych 
oraz przykładowe programy, które mogą być użyteczne w małych podmiotach 
gospodarczych. 
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