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Wstęp
Celem artykułu jest zbadanie relacji między wartością środków trwa-

łych a upływem czasu przy zastosowaniu nowatorskich metod amorty-
zowania. Wynika on z dążeń do opracowania optymalnej metody amor-
tyzacji rzeczowych aktywów trwałych, która pozwoli na wykazywanie 
w sprawozdaniach finansowych najbardziej zbliżonych wartości środ-
ków trwałych z wartością rynkową. Badanie dotyczy rzeczowego majątku 
trwałego, którego wartość zmniejsza się głównie wraz z upływem czasu 
a nie z fizycznym zużyciem. W niniejszej pracy bada się, czy istnieje zwią-
zek funkcjonalny ukazujący nieliniową zależność zmniejszenia wartości 
w odniesieniu do upływu czasu. Przedmiotem badań są samochody oso-
bowe stanowiące jednorodną grupę aktywów trwałych, charakteryzujących 
się dużym wpływem utraty wartości ze względu na czynnik czasu. W 
opracowaniu prezentuje się nowatorskie metody obliczania amortyzacji 
z użyciem parametru s uwzględniającego proces rozproszenia kapitału 
zawartego w środkach trwałych.

1. O istocie pomiaru kapitału
Głębsze zrozumienie kategorii kapitału, jako abstrakcyjnej zdolności do 

wykonywania pracy, pozwala na podjęcie tematyki pomiaru amortyzacji, 
jako transferu kapitału ze środka trwałego do obiektów pracy [Dobija, 
2014]. Artykuł przedstawia modelowanie zmian wartości początkowej 
wybranej grupy środków trwałych według nowych przesłanek teore-
tycznych. Celem opracowania nowej metody pomiaru amortyzacji jest 
bardziej precyzyjny pomiar przepływu kapitału, a zatem doskonalenie 
rachunku kosztów. Ponadto doskonalsza metoda amortyzowania prowadzi 
do poprawniejszej wartości netto aktywa rzeczowego, co ma bezpośrednie 
przełożenie na wynik finansowy oraz wycenę wartości przedsiębiorstwa. 
Jak wiadomo, kategoria kapitału nierozerwalnie wiąże się z zyskiem, ponie-
waż zysk jest miarą przyrostu kapitału w procesach gospodarowania. Jak 
podkreśla M. Dobija [2010, s. 21], kapitał nie powstaje z niczego, lecz jest 
transferowany przez pracę, która gromadzi się w określonych zasobach.
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To abstrakcyjne podejście do kategorii kapitału przechodziło wiele 
ewolucji. Terminem „kapitał” zaczęto posługiwać się w starożytności, zaś 
samo słowo „kapitał” pochodzi z języka łacińskiego capitalis (caput = głowa) 
i oznaczało główną sumę pieniędzy przeznaczoną do pożyczania na pro-
cent [Fetter, 1937, s. 5]. Co oznaczało, że kapitał był wyrażony zarówno 
w pieniądzu, jak i w aktywach rzeczowych, które można pomnażać. 
Potwierdza to L. Casson [1984], badacz życia i stosunków gospodarczych 
Ateńczyków w V wieku p.n.e. Autor przytacza fragment tekstu: „Real estate 
… yielded no more than 8 percent. Keeping money on deposit in a bank 
… brought only 10 to 18 percent. Running a factory might net 20 percent 
or more …”. Jako najlepszą a zarazem najbardziej ryzykowną inwestycję 
L. Casson opisuje wyprawę morską, która w kilka miesięcy może podwoić 
dochody ale również doprowadzić do bankructwa: „A maritime loan … 
could double a man’s money within a few months of the sailing season or 
make a quick financial killing” [Casson, 1984, s. 30]1.

Tekst ten wyraźnie wskazuje na znajomość ekonomii i zasad obliczania 
zysku w starożytnej Grecji, ale przede wszystkim ukazuje naturalne pra-
gnienie pomnażania kapitału. Z kolei R. Duncan-Jones, badając ekonomię 
starożytnych Rzymian, opisuje wyliczenia dotyczące profitu z winnicy: 
„provided that the quality of the wine was reasonably good, an average 
yield could suffice to give profits of the order of 7% to 10%” [Duncan-Jones,  
1974, s. 59]2. Oba przytoczone fragmenty nie pozostawiają żadnych wątpli-
wości, że w starożytności dobrze rozumiano zasady pomnażania zysku.

Po upadku Cesarstwa Rzymskiego następuje regres w rozwoju teorii 
kapitału. W średniowieczu kapitał był traktowany wyłącznie jako dobra 
rzeczowe, a posiadanie pieniędzy służyło tylko do zakupu dóbr użytecznych 
[Grabski, 1928, s. 20–21]. W tym czasie pieniądze nie służyły do osiągania 
korzyści gospodarczych, pobieranie odsetek od pożyczonych kwot zostało 
zakazane przez Sobór Nicejski w 325 r. [Skrzypek, 1939, s. 13]. Wówczas 
pieniądz jako kategoria pomnażania kapitału przestał funkcjonować i to 
na długie lata. Święty Tomasz z Akwinu (1225–1274) pisze, że czerpanie 
korzyści z „bezpłodnego” pieniądza, bez wykonywania pracy, wymaga potę-
pienia [Kracik, 2005, s. 36]. Jest to kontynuacja błędnie przyjętej torii Arysto-
telesa o jałowym pieniądzu. W rozprawie „Suma teologiczna” Tomasz pisze: 
„Lichwiarz, zaś nawet gdy śpi, pomnaża swe niegodziwe zyski. Bez pracy, 

1 „Nieruchomości to dobra inwestycja, ale przynoszą nie więcej niż 8 procent. Trzymanie 
pieniędzy w banku jako depozyt, albo dobrze ubezpieczona pożyczka daje tylko 10 do 
18 procent. Prowadzenie fabryki może dać netto 20 procent albo więcej… A pożyczka 
morska z jednej strony mogła podwoić pieniądze mężczyzny w jedną wyprawę, albo mogła 
doprowadzić do finansowego zabójstwa” (tłum. własne).
2 „Pod warunkiem, że jakość wina jest dostatecznie dobra, średnia wydajność może przy-
nieść zysk rzędu 7% do 10%” (tłum. własne).
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którą Bóg nakazał. Sprzedając swe czekanie na pieniądze, czyli czas, choć ten 
należy do wszystkich. Żąda więcej niż pożyczył, popełniając grzech prze-
ciwny naturze, bowiem bezpłodny pieniądz nie rodzi pieniędzy” [Ekonomia 
sprawiedliwa, 2008]. Katolicka kazuistyka trwała w tym zakresie do 1830 r., 
wówczas zakaz lichwy został poluzowany, ale jeszcze nie zniesiony.

W tym czasie oświecenie wnosi nowego ducha w rozwój teorii kapitału, 
nie bacząc na nauki Kościoła. N. Barbon (1640–1698) zapoczątkował rozu-
mienie kapitału jako pojęcie techniczno-gospodarcze. A po nim A. Smith 
(1723–1790) przedstawiał rozumienie kapitału jako sumę trzech czynników: 
środków produkcji, ziemi i zasobów pracy. Już wtedy Smith w swoich dzie-
łach wskazywał na „zręczność zarobkowania” [1954, s. 347], czyli na poży-
teczne umiejętności człowieka, którą obecnie nazywamy kapitałem ludzkim.

We współczesnym podejściu kapitał jest traktowany jako wielkość abs-
trakcyjna. Prekursorami nierzeczowej teorii kapitału byli m.in.: J.B. Clark, 
S. Grabski, I. Fisher, B. Say oraz G. Reisman; to oni zwrócili uwagę 
na potrzebę oderwania kapitału od materii. Kapitał zgodnie z tą ideą mógł 
oznaczać wszystko. Jak podkreślał J.B. Clark: „… Kapitał jest wieczny i nie-
zniszczalny w odróżnieniu od dóbr, które takie nie są…” [cyt. za: Skrzypek, 
1939, s. 127–128]. W teorii Clarka kapitał tworzy fundusz bogactwa pro-
dukcyjnego, wyrażony w pieniądzu, ale nieucieleśniony w nim, który stale 
egzystuje, co odróżnia go od konkretnych dóbr kapitałowych. Natomiast 
J.B. Say prezentuje kapitał jako siłę lub zdolności do produkcji i działa-
nia, która wykorzystana wytwarza jeszcze większą wartość, niż pierwot-
nie posiadał kapitał [Blaug, 1994, s. 112]. Jeszcze szerzej definiuje kapitał 
G. Reisman [2015, s. 26], który pisze, że „Kapitał to także czas, umiejętność 
pokonania konkurencji, nieodzowna wiedza, energia, ryzyko”. Jednocze-
śnie podkreśla, że samo posiadanie kapitału nie wystarcza, aby osiągać 
zyski, potrzebna jest jeszcze umiejętność posługiwania się nim.

Ta abstrakcyjna natura kapitału wymaga pomiaru jego przepływu, co 
umożliwia rachunkowość podwójna. Jej dualny zapis mierzenia zawartości 
kapitału w aktywach wyraża podstawowa tożsamość kategorii kapitału.

 Wartość aktywów = Kapitał własny + Kapitał obcy (1)

Ta tożsamość (1), jak pisze M. Dobija [2010, s. 9] „…ukazuje kapitał 
w dwóch przekrojach: po lewej stronie jest suma kapitału ulokowanego 
w różnorodnych aktywach, a po drugiej stronie występuje kapitał należący 
do właścicieli i kapitał pozostały. Istotą rzeczy jest tutaj zrozumienie, że 
to kapitał zawarty w aktywach reprezentuje ich wartość, a miarą wszyst-
kich wielkości występujących w równaniu jest jednostka miary kapitału, 
czyli jednostka pracy”. W wycenie bilansowej dąży się, aby wartość netto 
środków trwałych w bilansie była maksymalnie zbliżona do wartości 
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rynkowej, co pozwala na właściwą wycenę kapitału. Potwierdzają to rów-
nież G. Felth man i J. Ohlson [1996], którzy wskazują, że wartość księgowa 
firmy powinna być zrównana z jej wartością rynkową. Dostosowanie spra-
wozdawczości do wartości godziwych zalecają również Międzynarodowe 
Standardy Sprawozdawczości Finansowej [Bonham i inni, 2003, s. 117].

2. Wpływ metod amortyzacji na wynik ekonomiczny 
i wartość przedsiębiorstwa

Badanie metod amortyzacji wymaga podziału środków trwałych 
na dwie grupy. Pierwsza z nich to aktywa, których wartość nie zależy od 
upływu czasu. W tym przypadku stosowanie amortyzacji liniowej jest uza-
sadnione. Natomiast druga grupa to aktywa, których wartość jest zależna 
w znacznej mierze od upływu czasu. Wówczas, aby właściwie odzwier-
ciedlić alokację kosztów, należy obliczać amortyzację z uwzględnieniem 
bieżących wartości środka trwałego. O takim podziale środków trwałych 
na dwie grupy pisał w swoich pracach O. Burt [1972].

Główną ideą amortyzacji jest określenie stosunku zużycia wartości 
środka trwałego do jego wartości brutto. W procesie amortyzacji środek 
trwały zużywa się i przenosi w kolejnych okresach swoją wartość do pro-
duktów wytwarzanych za jego pośrednictwem. W związku z tym ideałem 
jest, jak piszą B. Lev i H. Theil [1978], aby alokacja kosztów w procesie 
amortyzowania w pełni odzwierciedlała zmniejszanie się potencjału usłu-
gowego. Podobnie amortyzację postrzegają J. Iwin i Z. Niedzielski [2002, 
s. 107], określając amortyzację jako ruch okrężny i obrót środków trwałych 
w procesie produkcji.

Prawne zasady odpisów amortyzacyjnych wynikają z ustawy o rachun-
kowości [ustawa, 1994], art. 7 ust. 1 pkt 1 stanowi, że w wyniku finan-
sowym uwzględnia się zmniejszenia wartości użytkowej lub handlowej 
składników aktywów, w tym również dokonane w postaci odpisów amor-
tyzacyjnych lub umorzeniowych. Zaś sam sposób ustalania amortyzacji 
wynika z art. 32 cytowanej ustawy, gdzie odpisy amortyzacyjne dokonuje 
się drogą systematycznego planowego rozłożenia wartości początkowej 
środka trwałego na ustalony okres amortyzacji. Natomiast dla określenia 
stawki i metody amortyzacji uwzględnia się okres ekonomicznej użytecz-
ności, na który wpływa:

– liczba zmian, na których pracuje środek trwały,
– tempo postępu techniczno-ekonomicznego,
– wydajność mierzona liczbą godzin pracy lub liczbą wytworzonych 

produktów albo inny właściwy miernik,
– prawne lub inne ograniczenie czasu używania środka trwałego,
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– przewidywana przy likwidacji cena sprzedaży netto istotnej pozo-
stałości środka trwałego.

Podstawą odpisów amortyzacyjnych jest ustalona wartość początkowa 
środka trwałego, która uwzględnia cenę nabycia lub koszt wytworze-
nia, powiększona o koszty i nakłady związane z oddaniem środka do 
użytkowania. Tak ustalona wartość początkowa zdatnego, kompletnego 
i oddanego do użytku jednostki środka trwałego pozwala na dokonywanie 
odpisów amortyzacyjnych. Kolejny ważny etap w procesie amortyzacji 
to określenie metody, która powinna w najbardziej optymalny sposób 
oddawać równowartość zużycia środka trwałego.

Powszechnie stosowaną metodą amortyzacji jest amortyzacja liniowa 
(straight-line method), gdzie odpisy amortyzacji ustalone są w tej samej wyso-
kości przez cały okres amortyzacji środka trwałego. W metodzie tej zakłada 
się, że środek trwały zużywa się jednakowo w każdej jednostce czasu. Sposób 
obliczania amortyzacji metodą liniową przedstawia poniższy wzór:

 a = Wp – Wr (2)
                               t

gdzie:
a – roczna kwotowa stawka amortyzacji,
Wp – wartość początkowa środka trwałego,
Wr – wartość rezydualna po okresie użytkowania,
t – przewidywany okres używania środka trwałego (w latach).

Zgodnie z przedstawianym wzorem roczny odpis amortyzacji metodą 
liniową dla samochodu osobowego BMW 420i o wartości początkowej 
160 500 zł, przy założeniu 5-letniego okresu użyteczności i wartości rezy-
dualnej po piątym roku 74 300 zł, wyniósłby 17 200 zł. Zaś sam roczny 
wskaźnik amortyzacji byłby równy 20%. Szczegółowy plan amortyzacji 
liniowej dla samochodu BMW 420i przedstawia część pierwsza tablicy 1. 
Natomiast ostatnia kolumna tablicy 1 prezentuje różnice procentowe wyni-
kające z rozbieżności przyjętej wartości amortyzacji i wartości rynkowej 
danego środka trwałego.

Tablica 1. Porównanie amortyzacji liniowej z wartością rynkową (w zł)

Rok Kwota rocznej 
amortyzacji

Wartość 
netto ŚT

Wartość 
rynkowa ŚT

Różnica 
w %

I rok 17 240 143 260 119 000 20,39%
II rok 17 240 126 020 103 000 22,35%
III rok 17 240 108 780 90 600 20,07%
IV rok 17 240 91 540 79 900 14,57%
V rok 17 240 74 300 74 300 0,00%

Źródło: Obliczenia własne w oparciu o dane z Systemu INFO-EKSPERT za VII 2017 r.
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Druga powszechnie stosowana metoda amortyzacji to amortyzacja 
degresywna (double declining balance method), nazywana również czasami 
metodą zmniejszającego się salda. W metodzie tej zakłada się, że przydat-
ność ekonomiczna składnika majątku trwałego maleje w miarę upływu 
jego lat. Amortyzację oblicza się poprzez szybkie, przyspieszone odpisy 
w pierwszych latach eksploatacji środka trwałego, czyli w czasie jego naj-
większej wydajności, oraz zdecydowanie mniejsze w końcowym okresie 
wykorzystywania. Zasadą tej metody jest stosowanie stawek amortyzacyj-
nych z metody liniowej o podwyższonym współczynniku. Ponadto w każ-
dym roku użytkowania wartość początkowa jest pomniejszana o dotych-
czasowe odpisy amortyzacyjne, co daje podstawę dla obliczeń w kolejnym 
roku. W ten sposób uzyskujemy malejące stawki amortyzacji w kolejnych 
okresach. Przyjmując ten sposób obliczania, amortyzacja trwałaby w nie-
skończoność. W związku z powyższym przyjęto zasadę, że od momentu 
zrównania się odpisów z amortyzacją liniową zaczyna stosować się amor-
tyzację liniową. Metoda ta pozwala na skrócenie okresu amortyzacji nawet 
o kilka lat. Przyjmując te same założenia co w amortyzacji liniowej dla 
samochodu BMW 420i, schemat obliczeń amortyzacji bilansowej metodą 
degresywną przy współczynniku 2,0 przedstawia się następująco:

I rok: (160 500 zł – 74 300 zł) × (20% × 2,0) = 34 480 zł
II rok: (160 500 zł – 34 480 zł – 74 300 zł) × (20% × 2,0) = 20 688 zł
III rok: (126 020 zł – 20 688 zł – 74 300 zł) × (20% × 2,0) = 12 412,80 zł.
Ponieważ w III roku kwota amortyzacji obliczona metodą degresywną 

jest mniejsza od amortyzacji ustalonej metodą liniową (17 240 zł), to prze-
chodzi się na amortyzację liniową. Odpisy amortyzacyjne stosujemy do 
momentu zrównania się wartości netto środka trwałego z ustaloną warto-
ścią rezydualną. Szczegółowy plan odpisów amortyzacyjnych prezentuje 
tablica 2.

Tablica 2. Porównanie amortyzacji degresywnej z wartością rynkową (w zł)

Rok Kwota rocznej 
amortyzacji

Wartość 
netto ŚT

Wartość 
rynkowa ŚT

Różnica 
w %

I rok 34 480 126 020 119 000 5,90%
II rok 20 688 105 332 103 000 2,26%
III rok 17 240 88 092 90 600 2,77%
IV rok 13 792 74 300 79 900 7,01%
V rok – – 74 300 100,00%

Źródło: Obliczenia własne w oparciu o dane z Systemu INFO-EKSPERT za VII 2017 r.

W tym przypadku wartości odpisów amortyzacyjnych w czterech 
pierwszych latach są bardziej zbliżone do wartości rynkowej. Problem 
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jednak pojawia się w piątym roku użytkowania środka trwałego, ponieważ 
amortyzacja w ogóle nie występuje, co zniekształca kalkulację kosztów 
i błędnie określa wartość posiadanych zasobów.

Nieco inaczej do problemu amortyzacji odnoszą się przepisy podatkowe, 
które odpisy amortyzacyjne traktują wyłącznie jako podstawę zmniejszenia 
zobowiązań podatkowych. Ustawodawca narzuca stawki amortyzacji dla 
poszczególnych środków trwałych, nie odnosząc się do ich rzeczywistego 
okresu użytkowania w danym podmiocie. Zatem w tym przypadku amor-
tyzacja służy wyłącznie do ustalenia kosztu podatkowego. Oprócz tego 
przepisy podatkowe wprowadzają również pewne rozbieżności co do 
przedmiotu amortyzacji i samej definicji środka trwałego.

Zatem obie amortyzacje, bilansowa i podatkowa, wymagają dwóch 
odrębnych ewidencji, ponieważ pełnią one odrębne funkcje. Amortyzacja 
bilansowa wynika z nadrzędnej funkcji rachunkowości do prezentowania 
faktycznej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Natomiast amortyzacja 
podatkowa służy do rozliczeń z tytułu zobowiązań podatkowych. Dlatego 
te dwie dziedziny powinny być odrębnie rozpatrywane, ponieważ ma 
to wpływ na efekty gospodarcze jednostki. Jednak w praktyce zdarza się, 
że podmioty, upraszczając obowiązki związane z obliczaniem amortyzacji, 
stosują do obu amortyzacji wyłącznie przepisy podatkowe. Całkowicie 
ignorując konsekwencje błędnych obliczeń kosztów i nieprawdziwego 
wyniku finansowego.

Ponadto ustawy podatkowe od osób fizycznych i prawnych wprowa-
dzają dwa ograniczenia dla samochodów osobowych. Po pierwsze, mak-
symalna wartość, do której można dokonywać odpisów amortyzacyjnych 
dla samochodów osobowych, wynosi 20 000 euro. Po drugie, samochody 
osobowe są wyłączone z możliwości stosowania metody degresywnej.

3. Bieżąca wartość środka trwałego a czynnik czasu
Czas jest postrzegany jako proces dyfuzji, zdolności do trwania i istnie-

nia, a jednocześnie starzenia się z upływem lat. Przysłowie mówi o godzi-
nie: „każda rani, ostatnia zabija”. Analizując proces dyfuzji kapitału i sta-
rzenia się, należy zauważyć, że aktywa rzeczowe mogą oddawać dużą 
wartość (koncentracja kapitału), gdy ją mają, zatem na początku swojego 
istnienia. Z tego wynika, że jest to proces nieliniowy. Ta opinia ma zastoso-
wanie zarówno do ludzi, jak i rzeczy. Jako liniowy proces można traktować 
cykliczne tykanie zegara czy upływ kolejnych lat, zaś sam proces starzenia 
się jest z pewnością nieliniowy.

W powiązaniu do nieliniowego charakteru procesu starzenia się wska-
zuje się na środki trwałe, których wartość w dużej mierze zależy od upływu 
czasu. Wówczas wydaje się, że adekwatna dla tych aktywów będzie metoda, 
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w której wystąpi czynnik czasu exp [–st], gdzie: s – stanowi współczynnik 
rozpraszania się kapitału określony modelem ogólnym [Kurek, Dobija, 
2010, s. 52], a t – określi upływ lat.

Jak słusznie zauważył M. Dobija [2010], wartość początkowa oraz warto-
ści na koniec okresu użytkowania, jak też liczba lat użytkowania, pozwalają 
określić tempo rozpływu wartości początkowej s. Co wyraża równanie:

 Wpe–st = Wk (3)

gdzie: czynnik e–st określa ubytek początkowej wartości z upływem lat t. 
Zatem parametr s określa formuła:

 s = – 1 ln Wk (4)
                                t       Wp

Stosując powyższe wzory do obliczenia wartości końcowej środka trwa-
łego, wyznacza się swoiste dla danego aktywa tempo upływu czasu. Obli-
czanie amortyzacji z użyciem parametru rozproszenia nazywa się metodą 
zmniejszającego się salda [Dobija, 2010], jej nazwa nie wiąże się z metodą 
degresywną opisaną wcześniej.

4. Metoda zmniejszającego się salda – badania empiryczne
Celem pracy jest badanie metody zmniejszającego się salda dla rze-

czowych aktywów, których wartość zależy od upływu czasu. Analizie 
poddano sektor branży samochodów osobowych, porównując wartość 
rynkową w kolejnych latach z wartością księgową netto środków trwałych 
obliczoną metodą zmniejszającego się salda. Okres badań obejmuje 5 lat. 
Dane empiryczne pochodzą z programu System INFO-EKSPERT, opra-
cowanego przez rzeczoznawców techniki samochodowej i ruchu drogo-
wego do określania wartości pojazdu. Program ten jest stosowany przez 
rzeczoznawców, urzędy skarbowe i towarzystwa ubezpieczeniowe do 
określania wartości rynkowej środków transportu. Tablica 3 przedstawia 
trzy marki samochodów osobowych tej samej klasy. Przy doborze grupy 
zwrócono uwagę na występowanie takiego samego modelu przez cały 
okres badania.

Dolna część tabeli prezentuje procentowy spadek wartości poszcze-
gólnych marek w stosunku do upływu lat. Największe spadki wartości 
występują w dwóch pierwszych okresach. W pierwszym roku wartość 
samochodu spada średnio o 26%, a w drugim roku o kolejne 10%, natomiast 
stopniowo z upływem lat spadek wartości jest coraz mniejszy. 
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Tablica 3. Wartość bazowa modeli: Infiniti Q50d, BMW 420i, Opel Insignia 
Cosmo w okresie 2017–2012

Marka samochodu
Wartość netto w danym roku

2017 2016 2015 2014 2013 2012
Infiniti Q50 d 178 000 129 500 111 500 96 500 84 500 78 500
BMW 420i 160 500 119 000 103 000 90 600 79 900 74 300
Opel Insignia Cosmo 142 500 106 000 91 100 79 800 70 400 63 900

Spadek wartości w %
Infiniti Q50 d – 27,25 37,36 45,79 52,53 55,90
BMW 420i – 25,86 35,83 43,55 50,22 53,71
Opel Insignia Cosmo – 25,61 36,07 44,00 50,60 55,16

Źródło: Opracowanie własne w oparciu o dane z Systemu INFO-EKSPERT za VII 2017 r.

Rysunek 1 prezentuje spadek wartości w poszczególnych okresach. 
Rysunek przedstawia brak liniowej zależności w utracie wartości przez 
wszystkie badane samochody. To potwierdza fakt, że stosowanie amor-
tyzacji liniowej nie spełnia podstawowych założeń amortyzacji, że odpisy 
powinny odzwierciedlać rzeczywiste zużycie środka trwałego.

Rysunek 1. Spadek wartości dla poszczególnych okresów

0

50 000

100 000

150 000

200 000

2017 2016 2015 2014 2013 2012

Infiniti Q50 d BMW 420i Opel Insignia Cosmo Liniowa (Infiniti Q50 d)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie tablicy 3.

Jako próbę rozwiązania problemu proponuje się wprowadzenie modelu 
przedstawionego uprzednio uwzględniającego upływ czasu. Do obliczeń 
parametru s przyjęto wartość końcową (Wk) z roku środkowego – trzeciego. 
Obliczona zgodnie ze wzorem (4) wartość parametru s dla poszczegól-
nych modeli wynosi: BMW 420 – 0,190613243, Opel Insignia Cosmo – 
0,193272832, Infiniti Q50 – 0,204080181. Następnie obliczono amortyzację 
dla poszczególnych modeli zgodnie ze wzorem (3). Wyniki obliczeń pre-
zentuje tablica 4.
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Tablica 4. Porównanie amortyzacji zmniejszającego się salda z wartością 
rynkową

Rok Kwota rocznej 
amortyzacji

Wartość 
netto ŚT

Wartość 
rynkowa ŚT

Różnica 
w %

BMW 420i
I rok 27 854 132 646 119 000 11,47%
II rok 23 020 109 625 103 000 6,43%
III rok 19 025 90 600 90 600 0,00%
IV rok 15 723 74 877 79 900 –6,29%
V rok 12 995 61 882 74 300 –16,71%

Opel Insignia Cosmo
I rok 25 043 117 457 106 000 10,81%
II rok 20 642 96 814 91 100 6,27%
III rok 17 014 79 800 79 800 0,00%
IV rok 14 024 65 776 70 400 –6,57%
V rok 11 560 54 216 63 900 –15,15%

Infiniti Q50d
I rok 32 859 145 141 129 500 12,08%
II rok 26 793 118 347 111 500 6,14%
III rok 21 847 96 500 96 500 0,00%
IV rok 17 814 78 686 84 500 –6,88%
V rok 14 526 64 160 78 500 –18,27%

Źródło: Opracowanie własne w oparciu o dane z Systemu INFO-EKSPERT za VII 2017 r.

Obliczenia wskazują, że wartości netto w tej metodzie są bardziej zbli-
żone do wartości rynkowych niż w metodzie liniowej, natomiast w sto-
sunku do metody degresywnej wykazują wartości netto środków trwałych 
przez cały okres użytkowania. Zatem metoda zmniejszającego się salda 
znajduje wstępne uzasadnienie teoretyczne. W dalszych badaniach zostanie 
podjęta próba opracowania modelu ekonometrycznego uwzględniającego 
proces deprecjacji i utraty wartość netto środków trwałych uzasadnionych 
teoretycznie.

Zakończenie
Amortyzacja jest transferem kapitału ulokowanego w zasobach rzeczo-

wych w dobra produkcyjne. Ustalenie poprawnej wielkości amortyzacji, 
adekwatnie określającej proces zużycia i transferu wartości, pozwoli precy-
zyjniej ujmować amortyzację w rachunku kosztów i w konsekwencji udosko-
nali pomiar wyniku finansowego. W związku z powyższym sprawozdania 
finansowe staną się bardziej wiarygodne. Zatem przedstawiona metoda 
pozwoli na niwelowanie rozbieżności wynikających z amortyzacji liniowej 
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i degresywnej w stosunku do nierównomiernego procesu zużycia i starzenia 
się środków trwałych. Nieliniowy proces utraty wartości środków trwałych 
precyzyjniej oblicza przedstawiona metoda zmniejszającego się salda.
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Streszczenie
Celem artykułu jest modelowanie zmian wartości netto rzeczowych aktywów 

trwałych, których wartość zmniejsza się głównie z upływem czasu. Wynika 
to z przesłanek teoretycznych uzasadnienia procesu amortyzacji dla środków 
trwałych. Proces utraty wartości w tym przypadku ma charakter nieliniowy. 
Opracowanie prezentuje nową metodę pomiaru amortyzacji, nazwaną metodą 
zmniejszającego się salda.

Metoda ta precyzyjniej ujmuje pomiar przepływu kapitału z zasobów rzeczo-
wych w dobra produkcyjne z trzech powodów. Po pierwsze, pozwala na alokację 
utraty wartości środków trwałych w rachunku kosztów, zbliżoną do wartości 
rynkowych. Po drugie, amortyzacja metodą zmniejszającego się salda pozwoli 
na udoskonalenie pomiaru wyniku finansowego. Po trzecie, zbliży wartość wyni-
kającą ze sprawozdań finansowych z wartością rynkową podmiotu.

Słowa kluczowe
środki trwałe, wartość, kapitał, amortyzacja

Optimizing the value of fixed assets in the depreciation process 
(Summary)

The aim of the article is to model changes in the net value of fixed assets whose 
value decreases mainly over time. The basis of the study is the theoretical justifica-
tion for the method of depreciation for fixed assets. The initial loss process for this 
method is nonlinear. The study presents a new method of measuring depreciation 
called the declining balance method.

This method more accurately measures the flow of capital from material resources 
into production goods, for three reasons. Firstly, it allows the allocation of fixed 
assets in the cost accounting close to market values. Secondly, depreciation using 
the declining balance method will improve the measurement of the financial result. 
Third, it will approximate the value of the financial reports with the market value.
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fixed assets, value, capital, depreciation


