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Finansowe skutki zróżnicowanych metod amortyzacji
środków trwałych w przedsiębiorstwie

Streszczenie
Każda jednostka, aby mogła prowadzić swoją działalność gospodarczą, musi posiadać odpowiednią bazę materialną, którą stanowi przede wszystkim potencjał wytwórczy
przedsiębiorstwa, składający się głównie ze środków pracy (budynki, maszyny i urządzenia). Jest to majątek jednostki ulegający stopniowemu zużyciu, czyli amortyzacji. Amortyzacja jest odzwierciedleniem ich zużycia w trakcie obranego okresu eksploatacji, ale
jednocześnie stanowiąc koszt ma wpływ na kształtowanie wyniku finansowego jednostki
na przestrzeni okresów sprawozdawczych. Celem artykułu jest przedstawienie istoty
amortyzacji, zasad jej ustalania oraz wpływu wybranej metody amortyzacji na wynik finansowy.

Wprowadzenie
Aby jednostka mogła prowadzić swoją działalność gospodarczą, musi posiadać odpowiednią bazę materialną. Stanowi ją przede wszystkim potencjał wytwórczy przedsiębiorstwa, składający się głównie ze środków produkcji, a więc środków pracy (budynki,
maszyny i urządzenia) i przedmiotów pracy (surowce i materiały). Jest to majątek jednostki, którym są własne środki gospodarcze przedsiębiorstwa oraz ewentualnie środki wypożyczone, będące majątkiem cudzym w dyspozycji przedsiębiorstwa, czyli tak zwany
majątek trwały, który dzieli się na środki trwałe oraz środki trwałe w budowie. Wykorzystywany jest on w procesach produkcyjnych i świadczeniu usług, przyczyniając się do wypracowywania przez jednostkę zysku.
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Środki trwałe ulegają zużyciu. Zużywanie się w czasie środków trwałych odzwierciedla amortyzacja, która stanowi dla jednostki gospodarczej niepieniężny koszt działalności. Amortyzacja środków trwałych jest zatem odzwierciedleniem ich zużycia w trakcie obranego okresu eksploatacji, ale jednocześnie stanowiąc koszt, ma wpływ na kształtowanie wyniku finansowego jednostki na przestrzeni okresów sprawozdawczych. Ponadto ze względu na niegotówkowy charakter ma też wpływ na kształtowanie przepływów gotówkowych podmiotu w danym okresie. W związku z tymi aspektami amortyzacja zajmuje ważne miejsce w problematyce dotyczącej wyniku finansowego jednostki
z rozróżnieniem na wynik księgowy i podatkowy.
Jednostka gospodarcza może dokonać amortyzacji jedną z metod wskazanych przez
obowiązujące ją przepisy. Wybór metody amortyzacji, czyli sposobu dokonywania odpisów
od wartości środków ma istotny wpływ na wyniki finansowe przedsiębiorstwa, dlatego też
metody i stawki amortyzacji powinny być tak dobrane, aby nie zakłócały kalkulacji kosztów, wykazywany przez firmę wynik finansowy odpowiadał rzeczywistej sytuacji firmy
i nie podlegał wahaniom z powodu nieprawidłowo amortyzowanego środka trwałego oraz
zapewniony został w określonym czasie zwrot nakładów poniesionych na zakup.

1. Amortyzacja środków trwałych
Środki trwałe są to obiekty, które odznaczają się dużą wartością początkową, co oznacza, że jednostka gospodarcza nie może zaliczyć w koszty działalności bieżącej całej wartości nabytego bądź wytworzonego środka trwałego, który nie zużywa się w jednym procesie produkcyjnym, lecz służy przez długi okres (Hendriksen, 2002: 546). Księgowi już
dawno dostrzegli, że maszyny i urządzenia mają ograniczony okres użytkowania i że
w rachunkowości należy brać pod uwagę nieuchronną konieczność pozbywania się aktywów zużytych. W XIX w. i na początku XX w. większość firm, które próbowały poradzić sobie z tym problemem, czyniła to przez okresową rewaloryzację aktywów lub przez
obciążenie bieżących kosztów ceną wymiany lub wycofania z użytkowania składników
majątku. Później skoncentrowano się na okresowej amortyzacji, jako na metodzie systematycznego rozkładania wartości składnika majątku w okresie użytkowania. Amortyzacja związana jest nie tylko z zużywaniem się środków trwałych, ale także z ich reprodukcją, ponieważ stanowi ona uogólnienie procesów ruchu wartości produkcyjnych środków trwałych ze sfery produkcji do sfery podziału i obiegu oraz ponownego wprowadzenia tej wartości do sfery produkcji w sposób zdeterminowany specyficznym charakterem zużywania się tych środków (Iwin-Gorzyńska, 2005: 16–20). Uwolnienie wartości
finansowych ze środków trwałych i wprowadzenie ich w sferę podziału, obiegu oraz ponowne ich zainwestowanie w te składniki majątku stanowi istotę amortyzacji, jako kapitału i wyraża jej finansowy charakter.
Amortyzacja jest miarą narastającego w ekonomicznym czasie użytkowania aktywa
trwałego jak również miarą zużycia, skonsumowaną lub innego rodzaju miarą pomniejszania wartości środka trwałego, będącą wynikiem jego użytkowania, upływu czasu lub
starzenia się w efekcie zmian technologicznych i rynkowych. Ściśle rachunkowy charakter amortyzacji określa ją jako dokonywanie odpowiednich operacji ewidencyjno-kalku-
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lacyjnych, które wyrażają stopniowe zmniejszanie się wartości środków trwałych oraz
stopniowe jej przenoszenie na wytworzone za pomocą tych aktywów produkty.
Specyfika amortyzacji polega na tym, że jest ona „kosztem, który nie jest kosztem
i przychodem, który nie jest przychodem”, jak również „amortyzacja jest kosztem, a nie
wydatkiem” (Iwin, Niedzielski, 2002: 95–101). Amortyzacja jest jednak postrzegana
głównie, jako koszt, z którym nie jest związany przepływ finansowy, a jej strona podatkowa pozwala na zaoszczędzenie wydatków podatkowych wytwarzając tarczę podatkową będącą sumą, o jaką zmniejszają się wydatki z powodu obniżenia podstawy opodatkowania.
Zużycie środków trwałych ujmowane jest w ewidencji księgowej, jako korekta utraconej wartości początkowej. Ma charakter fizyczny, jak i ekonomiczny, i wpływa na długość okresu użytkowania. Zużycie fizyczne dotyczy postaci fizycznej środków trwałych,
czyli walorów namacalnych i widocznych. Następuje na skutek jego eksploatacji przez
jednostkę w celu prowadzenia działalności, ale także na skutek przyczyn naturalnych,
czyli starzenia się. Czynnikami wpływającymi na wysokość zużycia fizycznego środków
trwałych są: rodzaj i jakość środka trwałego, warunki, sposób oraz intensywność wykorzystania środka trwałego, czynnik ten jest ściśle powiązany z rodzajem działalności, jaką prowadzi jednostka gospodarcza i staranna obsługa (postępowanie zgodnie z instrukcją), a także częstotliwość przeprowadzania remontów, napraw, przeglądów, konserwacji (Czubakowski, 2006: 97). Dla ustalenia okresu użytkowania środka trwałego ważne
jest nie tylko jak długo można dany obiekt eksploatować, ale jak długo jednostka planuje go użytkować.
Zużycie ekonomiczne środka trwałego, zwane także moralnym, wiąże się zaś ze sferą niematerialną obiektu (Matuszewicz, 2004: 221). Powodem zużycia moralnego jest
ciągły postęp techniczny mający swe odzwierciedlenie w powstawaniu nowych technologii oraz metod wytwarzania. Wpływa na zwiększenie amortyzacji, co spowodowane
jest skróceniem czasu użytkowania wymienianego obiektu, ponieważ koszt amortyzacji
zostaje rozłożony na mniejszą liczbę lat.
Środki trwałe są źródłem amortyzacji, która stanowi koszt ich zużywania się i zarazem pozwala podmiotom gospodarczym na gromadzenie funduszów na ich odtworzenie.
Główne przyczyny amortyzacji określone zostały na rys. 1 (Iwin-Gorzyńska, 2005: 20).
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Zużycie środków trwałych określane jest dwoma pojęciami używanymi zamiennie,
czyli umorzeniem i amortyzacją (Gmytrasiewicz, Kamińska, 2002: 68). Każde z tych pojęć oznacza inną kategorię dotyczącą środków trwałych. Umorzenie jest księgowym
zmniejszeniem wartości środków trwałych, a amortyzacja jest odzwierciedleniem ich zużycia. Są one ze sobą powiązane, gdyż wysokość odpisów amortyzacyjnych w danym
roku równa jest odpisom umorzeniowym. Narastająco umorzenie środków trwałych jest
sumą całej amortyzacji, która naliczana była dla poszczególnych lat, jednak w swej istocie amortyzacja jest kosztem wpływającym na wynik finansowy podmiotu gospodarczego w danym roku, a umorzenie jest ukazaną w czasie utratą wartości środków trwałych.
Amortyzacja to systematyczne rozłożenie w czasie obciążeń wyniku finansowego wartością aktywów trwałych przez ich ekonomicznie uzasadniony okres używania. Pozwala rzetelnie kreować wynik finansowy w myśl zasady zachowania kapitału, gdzie zysk
wykazywany w danym okresie nie jest zyskiem realnym, jeżeli nie pokrył on wartości zużytych środków trwałych, które wykorzystywano przy wypracowaniu tego wyniku.
Obok funkcji umorzeniowej, kosztowej oraz finansowej, amortyzacja pełni również
funkcje:
• bodźcową, gdzie amortyzacja pełni rolę stymulatora efektywnego wykorzystania
środków trwałych poprzez skracanie lub wydłużanie okresu ich eksploatacji,
• kontrolną, gdzie amortyzacja pozwala na kontrolowanie przebiegu zużycia środków trwałych,
• regulacyjną, w której amortyzacja ułatwia jednostce gospodarczej rozwiązanie problemu, czy należy zwiększyć czy też zmniejszyć tempo wzrostu zasobów środków
trwałych w świetle potrzeb rozwojowych tej jednostki,
• generatora wyników finansowych, gdzie amortyzacja wpływa na wartość zysku
brutto oraz netto, jak również na wysokość podatku dochodowego odprowadzanego przez przedsiębiorstwo (Iwin-Gorzyńska, 2005: 17–23).
Pojęcie amortyzacji jest używane w wielu dziedzinach i rozpatrywane jest też w różnych kategoriach, jednakże istotę amortyzacji charakteryzują elementy takie, jak:
• przedmiotem jest poniesiony nakład kapitałowy (obciążenie wyrażone w pieniądzu),
• obciążenie to nierozerwalnie wiąże się z wieloletnim istnieniem środków trwałych,
które tracą wartość wraz z upływem czasu,
• wspólny jest cel amortyzacji, którym jest ratalne, sukcesywne jej wliczanie do kosztów wobec braku możliwości jednorazowego zaliczenia znacznej wartości przedmiotu o wieloletniej przydatności w produkcji,
• dążenie do całkowitego zrekompensowania poniesionych nakładów po upływie
ustalonego czasu dokonywania potrąceń w formie odpisów, jak również uzyskanie
środków finansowych na reprodukcję składników majątku trwałego.
Rozpoczęcie procesu amortyzacji wymaga uwzględnienia przez jednostkę gospodarczą pewnych czynników, które mają wpływ na ustalenie wysokości bieżącej amortyzacji
określonego środka trwałego, zwanej także stawką amortyzacyjną. Należy tu zaliczyć
przewidywany okres przydatności (ekonomicznej), wartość bilansową środka trwałego
oraz określoną metodę amortyzacji obiektu1. Na wysokość amortyzacji środków trwa1 Art.
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łych wpływ wywiera ustalona prawidłowo ich wartość początkowa. Wiąże się to nierozerwalnie z kształtowaniem przez jednostkę wyniku finansowego w danym okresie, poprzez wpływ odpisów. Prawidłowo dokonana wycena środków trwałych nie zniekształci odpisów amortyzacyjnych, a tym samym wyniku finansowego.
Jednostka gospodarcza oczekuje konkretnych korzyści ekonomicznych z wykorzystywanych przez siebie środków trwałych (Gos, 15.05.2008). Korzyści te jednak mogą na
skutek różnych czynników ulec zmniejszeniu, co wiąże się ściśle z okresem użytkowania powodując jego skrócenie, dlatego przy ustalaniu czasu eksploatacji danego środka
trwałego jednostka musi brać pod uwagę czynniki takie, jak: okres wykorzystania obiektu, oszacowane tempo zużycia fizycznego, ograniczenia prawne oraz inne dotyczące
obiektu, oczekiwaną utratę przydatności technologicznej obiektu, tempo postępu techniczno-organizacyjnego, technologicznego i ekonomicznego, wydajność środka trwałego, a także przewidywaną cenę sprzedaży netto pozostałości środka trwałego przy jego
likwidacji.
Przedstawione czynniki mogą powodować, że przyjęty pierwotnie przez jednostkę
gospodarczą okres wykorzystywania danego obiektu może być krótszy niż jego ekonomicznie uzasadniony okres eksploatacji (Niemczyk, 2004: 197). Wynika to też z faktu, iż
zarządzanie środkami trwałymi leży w gestii samego przedsiębiorstwa, dlatego jednostka gospodarcza w czasie eksploatacji amortyzowanych środków trwałych winna stale
monitorować sposób dokonywania odpisów amortyzacyjnych i weryfikować je poprzez
odpowiednią zmianę przyjętego okresu użytkowania określonych obiektów. Korekta czasu użytkowania może polegać na jego wydłużeniu, np. w przypadku, gdy ulepszenia lub
modernizacje spowodowały, że obiekt będzie w stanie pracować dłużej, niż to pierwotnie przewidywano, lub na jego skróceniu np. na skutek postępu technicznego.
Na obliczenie stawki amortyzacyjnej wpływ wywiera także tzw. wartość do odtworzenia ustalana poprzez odjęcie od wartości początkowej środka trwałego oszacowanej
wartości końcowej (wartością tą może być np. wartość gruzu lub złomu) (Cebrowska,
2005: 249–251).
Rozpoczęcie dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środka trwałego winno nastąpić nie wcześniej niż po przyjęciu tego środka do używania, a ich
zakończenie nie później niż z chwilą zrównania wartości odpisów amortyzacyjnych lub
umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczeniem do likwidacji, sprzedaży jak również stwierdzenia jego niedoboru, przy ewentualnym uwzględnieniu przewidywanej przy likwidacji ceny sprzedaży netto pozostałości środka trwałego. Odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe winny być dokonywane w sposób systematyczny, przez planowe rozłożenie jego wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji. Określenie stawki amortyzacyjnej może nastąpić procentowo, np. 10% rocznie lub
poprzez wskazanie okresu amortyzacji.
Na wysokość stawki amortyzacyjnej bardzo duży wpływ wywiera odpowiednio dobrana metoda amortyzacji. Jest to szczególny czynnik wpływający na sposób rozłożenia
w czasie bieżącej amortyzacji, gdyż ściśle wiąże się z wykazywaniem przez jednostkę wypracowanego wyniku finansowego, który może zostać zaniżony w przypadku zbyt wysokiej amortyzacji i odwrotnie. Podjęcie decyzji o wyborze metody amortyzacji powinno być starannie przemyślane, ponieważ jednostka powinna wybrać metodę najbardziej
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korzystną, ale jednocześnie taką, która nie zniekształci obrazu wyniku finansowego i zagwarantuje odtworzenie zaangażowanego majątku w przewidywanym okresie. Ustalenie
czasu amortyzacji środków trwałych wiąże się z pewnymi ograniczeniami, którymi są:
• czas amortyzowania złóż naturalnych ograniczony wysokością oszacowanych z góry zasobów surowcowych,
• założony okres amortyzacji danego obiektu majątku trwałego, który może ulec nieprzewidzianemu skróceniu, przez „zużycie obiektu w wyniku katastrofy”; ten obrazowy termin, występujący w praktyce, oznacza przedwczesne wycofanie obiektu z użytkowania na skutek przyczyn technicznych (Gmytrasiewicz, 2002: 68–70).
Metody amortyzacji różnią się od siebie sposobem dokonywania odpisów amortyzacyjnych, a przez to ich wysokością w poszczególnych okresach, które mają wpływ na
wysokość kosztów wykazywanych przez podmiot (Dodatek ..., 25.03.2006).

2. Metody amortyzacji
Z punktu widzenia rozłożenia wartości zużycia środka trwałego w czasie, metody
amortyzacji można podzielić na dwie podstawowe kategorie: amortyzacji równomiernej
i amortyzacji nierównomiernej.
Metoda amortyzacji równomiernej, inaczej zwana metodą amortyzacji liniowej,
oparta jest na założeniu, że określony środek trwały zużywa się jednakowo (w sposób
równomierny) przez cały okres jego gospodarczej przydatności, niezależnie od tego, czy
był on eksploatowany, czy też znajdował się w stanie nieczynnym (Matuszewicz, 2004:
221). Metoda ta zakłada więc, że środek trwały jest eksploatowany przez przedsiębiorstwo
tak samo w każdej jednostce czasu, a więc zużycie jest wielkością stałą, inaczej ujmując,
metoda ta odzwierciedla systematyczną i równomierną alokację kosztów zużywanych
środków trwałych do okresów czerpania korzyści z nimi związanych. Jest to najbardziej
popularna i rozpowszechniona metoda amortyzacji stosowana przez jednostki gospodarcze. Zastosować można w niej podstawowe stawki amortyzacyjne z wykazu rocznych
stawek amortyzacyjnych będących załącznikiem do ustawy podatkowej, stawki podwyższone o określone współczynniki, stawki obniżone i stawki indywidualne dla używanych
lub ulepszonych środków trwałych, po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji danego podatnika oraz stawki indywidualne dla przyjętych do używania inwestycji w obcych
środkach trwałych (Amortyzacja..., 08.03.2009).
Stawki podwyższone jednostka gospodarcza może zastosować do:
• budynków i budowli używanych w warunkach pogorszonych (zastosowanie współczynników nie wyższych niż 1,2) lub złych (zastosowanie współczynników nie
wyższych niż 1,4),
• maszyn, urządzeń i środków transportu, z wyjątkiem morskiego taboru pływającego, używanych bardziej intensywnie w stosunku do warunków przeciętnych albo
wymagających szczególnej sprawności technicznej (zastosowanie w tym okresie
współczynników nie wyższych niż 1,4),
• maszyn i urządzeń zaliczonych do grupy 4–6 i 8 KST, poddanych szybkiemu postępowi technicznemu (zastosowanie współczynników nie wyższych niż 2,0)2.
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W metodzie liniowej roczna stawka amortyzacyjna odliczana jest wg wzoru (Olechowicz, 2004: 224):
Aw = (A% × Wp) : 100,
gdzie: Aw – roczna stawka amortyzacyjna, A% – roczna stopa amortyzacyjna, Wp – wartość początkowa środka trwałego.
Roczna kwota amortyzacji obliczana jest wg wzoru:
Sr = Wp : t,
gdzie: Sr – roczna kwota odpisów amortyzacyjnych środków trwałych, Wp – wartość początkowa (nabycia) środków trwałych, t – przewidywany czas użytkowania środka trwałego (w latach).
Do metod amortyzacji nierównomiernej zaliczyć można: amortyzację degresywną,
amortyzację progresywną, amortyzację naturalną. W stosowaniu metod amortyzacji nierównomiernej przyjęte zostało założenie, iż zużycie środka trwałego nie jest jednakowe,
ale kształtuje się różnie w poszczególnych okresach (latach) jego użytkowania (Matuszewicz, 2004: 221).
Metoda degresywna charakteryzuje się tym, że w miarę upływu czasu środek trwały staje się coraz mniej wydajny, co oznacza, że przy degresywnej metodzie dokonywania odpisów amortyzacyjnych, przyjmuje się założenie, iż wydajność określonego środka trwałego stopniowo maleje, a jednocześnie rosną koszty jego użytkowania. Aby zapewnić równomierny rozkład kosztów eksploatacji (amortyzacji, remontów, obsługi itp.) w całym okresie użytkowania, zwiększające się koszty eksploatacji neutralizuje malejąca
w kolejnych latach kwota odpisów amortyzacyjnych. Metoda ta nazwana jest także metodą amortyzacji przyspieszonej, co oznacza, że odpisy amortyzacyjne w pierwszych latach są znacznie większe niż w latach ostatnich ekonomicznego życia środka trwałego.
Oczywiście ma to wpływ na zaliczanie w koszty bieżącej działalności większych odpisów amortyzacyjnych w pierwszych latach amortyzacji i mniejszych w latach końcowych. W metodzie tej odpisy amortyzacyjne odlicza się od:
• wartości początkowej brutto środka trwałego w pierwszym roku użytkowania,
• wartości netto środka trwałego obliczonej na początek każdego kolejnego roku użytkowania, czyli wartości brutto pomniejszonej o dotychczasowe umorzenie,
• wartości początkowej począwszy od roku podatkowego, w którym obliczona metodą degresywną roczna kwota amortyzacji miałaby być niższa od rocznej kwoty
amortyzacji obliczonej przy zastosowaniu metody liniowej; następuje wtedy obliczenie amortyzacji według metody liniowej i stawki dla niej obowiązującej3.
2 Art.16i, 16j Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r., Dz. U.
z 2006 r. Nr 217 poz.1586.
3 Art.16k Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r., Dz. U. z 2006r.
Nr 217 poz.1586.
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Metoda degresywna występuje w dwóch odmianach: malejącego salda i sum cyfr
rocznych (ang. SOYD) (Gmytrasiewicz, 2002: 73–75).
Metoda malejącego salda w obliczaniu stawek amortyzacyjnych stosuje stałą stopę
amortyzacyjną oraz malejącą wartość bilansową amortyzowanego środka trwałego z okresu na okres, stąd też jej nazwa (maleje saldo wartości środka trwałego, od której nalicza
się amortyzację w danym roku). Stawkę amortyzacyjną oblicza się za pomocą wzoru:
Awt = A%t × Wbt,
gdzie: Awt – wartość początkowa środka trwałego, A%t – roczna stopa amortyzacyjna
w przewidywanym okresie użytkowania, Wbt – wartość środka trwałego w kolejnym
okresie użytkowania.
Metoda sum cyfr rocznych (SOYD) odróżnia się sposobem liczenia stawek amortyzacyjnych od metody malejącego salda. Przy obliczaniu stawek amortyzacyjnych stosuje się zmienne, malejące w czasie eksploatacji stopy amortyzacyjne, stałą (niezmienną) podstawę liczenia amortyzacji, którą jest wartość początkowa środka trwałego pomniejszona o jego skalkulowaną wartość rezydualną.
Stawkę amortyzacyjną dla danego okresu użytkowania oblicza się według następującego wzoru:
Awt = A%t × (Wp – Wr),
gdzie: A%t – roczna stopa amortyzacyjna w danym okresie użytkowania, Wp – wartość
początkowa środka trwałego, Wr – wartość rezydualna środka trwałego, t – rok, dla którego oblicza się stawkę amortyzacyjną.
Metoda degresywna niesie za sobą korzyści dla jednostki gospodarczej, którymi są
skrócenie okresu amortyzacji, wyższe odpisy amortyzacyjne w początkowym okresie
amortyzacji, czyli wyższe koszty (Amortyzacja ..., 08.03.2008).
W ramach metody degresywnej istnieje możliwość jednorazowej amortyzacji przyspieszonej, dla niektórych podatników do 50 000 EUR rocznie (Środki trwałe ...,
03.05.2008). Nie jest to odrębna metoda amortyzacji, a jedynie limit wartości początkowej, jaką jednostka gospodarcza może wrzucić w koszty w jednym roku, jako odpisy
amortyzacyjne. Amortyzacja 50 000 EUR polega na tym, że przedsiębiorstwo może, ale
nie musi dokonać odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych
zaliczonych do grupy 3–8 Klasyfikacji Środków Trwałych, z wyłączeniem samochodów
osobowych.
Porównanie amortyzacji liniowej i degresywnej można przedstawić następującym
uproszczonym zestawieniem (tabela 1), porównującym wpływ, jaki na wysokość zysku
ma zastosowanie metod liniowej i degresywnej amortyzacji środka trwałego o wartości
początkowej 10 000 zł, stopie amortyzacji w metodzie liniowej równej 10% oraz w metodzie degresywnej równej 20%.
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Tabela 1. Porównanie odpisów amortyzacji liniowej i degresywnej (dane w zł)
Rok 1
Pozycje
Sprzedaż

Rok 2

Rok 3

Amortyzacja Amortyzacja Amortyzacja Amortyzacja Amortyzacja Amortyzacja
liniowa
degresywna
liniowa
degresywna
liniowa
degresywna
33 000

33 000

37 000

37 000

42 000

42 000

1 000

2 000

1 000

1 600

1 000

1 280

Pozostałe
koszty

28 000

28 000

29 000

29 000

32 000

32 000

Wynik
finansowy

4 000

3 000

7 000

6 400

9 000

8 720

Koszty
amortyzacji

Źródło: opracowanie własne.

Zasada jest następująca – wyższy odpis amortyzacyjny (będący kosztem), powoduje zmniejszenie zysku w danym okresie. Jedną z najistotniejszych konsekwencji takiego
stanu rzeczy jest fakt, że uzyskany wynik stanowi podstawę do naliczenia podatku dochodowego.
Kolejną metodą amortyzacji nierównomiernej jest metoda progresywna (Kuczyńska-Cesarz, 2003: 69). Jest ona w swym założeniu przeciwieństwem metody degresywnej, ponieważ przyjmuje, że odpisy amortyzacyjne wzrastają z upływem czasu użytkowania obiektu. Wzrost stawek amortyzacyjnych podyktowany jest: wzrostem kosztów związanych ze starzeniem się używanych środków trwałych i stopniowym osiąganiem przez
środki trwałe projektowanej zdolności produkcyjnej.
Trzecią metodą amortyzacji nierównomiernej jest metoda amortyzacji naturalnej
(Niemczyk, 2004: 194). Przyjęte jest w niej założenie, że zużycie środków trwałych jest
takie same na jednostkę jego pracy, np. na godzinę pracy maszyny, na 1 km przebiegu samochodu, na 1 sztukę wyrobu itp. Metoda ta nazywana jest zatem alternatywnie amortyzacją na jednostkę produktu. Dlatego okres użytkowania określonego obiektu nie jest liczony w latach, natomiast zużycie jest proporcjonalne nie do czasu użytkowania środka
trwałego, lecz do ilości pracy, jaką wykona. Kwota amortyzacji w danym okresie zależeć
też będzie od stopnia intensywności wykorzystania obiektu. Przy tej metodzie amortyzacji ustalenie stawki amortyzacyjnej odbywa się przez podział wartości danego obiektu
przez ilość jednostek pracy (naturalnych takich, jak: godziny, sztuki, metry, kilogramy),
jaką wykona w całym okresie swej gospodarczej przydatności. Metoda amortyzacji naturalnej nie może być brana pod uwagę w obliczaniu wartości zużycia dowolnych środków trwałych. Powodem tego jest to, że nie w każdym przypadku użytkowania środka
trwałego jest możliwe wyznaczenie wielkości pracy, jaką dany obiekt wykonał. Oznacza
to, iż mimo tego, że obliczenie odpisów amortyzacyjnych za pomocą metody naturalnej
jest bardzo rzetelne, jeżeli chodzi o naliczenie kosztów w stosunku do efektów, jakie osiągnięto w danym okresie za pomocą środka trwałego umarzanego tą metodą, to w praktyce zastosowanie tej metody wydłuża znacznie okres amortyzacji poza ekonomicznie uzasadniony. W szczególności należy to odnieść do obiektów, które są niezbędne dla przedsiębiorstwa, a z uzasadnionych powodów są użytkowane okresowo (np. z powodu spe-
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cyfiki procesu technologicznego). Stawki amortyzacyjne przy tej metodzie obliczane są
według wzoru (Gmytrasiewicz, 2002: 77):
Awt = (Wp – Wr) : PO × PB,
gdzie: PO – planowana wielkość pracy dla całego okresu użytkowania obiektu, PB – praca rzeczywiście wykonana przez obiekt w danym okresie.
Oprócz przedstawionych już metod amortyzacji istnieją jeszcze inne, które można
zaliczyć do kategorii specjalnych. Należą do nich (Gmytrasiewicz, 2004: 83–89):
• metoda marży przychodów, która uzależnia wysokość stawek amortyzacyjnych
w danym okresie od osiąganych w nim przychodów operacyjnych i opiera się na założeniu, że odpisy amortyzacyjne są kosztami uzyskania przychodu tylko wtedy,
gdy użytkowanie danego środka trwałego spowoduje powstanie przychodu dla jednostki gospodarczej w danym okresie, a wysokość tych odpisów uzależniona jest od
poziomu przychodów w tym okresie,
• metoda amortyzacji inwentarzowej opierająca się na koncepcji zachowania kapitału. Amortyzacja metodą inwentarzową nazwana jest także amortyzacją szacunkową i polega na tym, że co pewien okres dokonuje się rewaloryzacji środków trwałych, najczęściej w momencie zakończenia określonego przedsięwzięcia. Ustala się
w ten sposób wartość godziwą środków trwałych oraz oszacowuje zużycie, które
obciąża wynik finansowy w określonym okresie. W ten sposób jednostka gospodarcza odtwarza aktywa netto,
• metoda amortyzacji odsetkowej, która nazwana jest także metodą rocznego obciążenia lub metodą funduszu amortyzacyjnego. Przy użyciu tej metody obliczenie
stawek amortyzacyjnych oparte jest na wewnętrznej stopie zwrotu (IRR). Jest ona
często stosowana w przedsiębiorstwach użyteczności publicznej,
• metoda wartości likwidacyjnej, która oblicza bieżące stawki amortyzacyjne w chwili wycofywania obiektów z użytkowania,
• metoda amortyzacji grupowej. Jest to uproszczona metoda dokonywania amortyzacji dotycząca określonej, będącej jednorodną, grupą środków trwałych. Aby środki trwałe potraktować, jako grupę jednorodną, obiekty te muszą spełniać pewne
warunki, którymi są: podobne przeznaczenie lub sposób wykorzystania, wartość
początkowa każdego obiektu w grupie powinna być porównywalna, przydatność
ekonomiczna środków trwałych, stanowiących grupę, powinna być przewidziana na
taki sam okres użytkowania, lub na okresy niewiele się różniące.
Obok zaprezentowanych powyżej metod amortyzacji istnieje jeszcze jedna, jednorazowego odpisu amortyzacyjnego, zwana amortyzacją jednorazową4, polegająca na zastosowaniu stawki amortyzacyjnej w wysokości 100%. Oznacza to, że zużycie środka
trwałego następuje od razu w momencie przyjęcia do eksploatacji i nie jest ono rozłożone w czasie, w związku, z czym kwota amortyzacji jest równa wartości początkowej środ4 Art. 16d Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r., Dz. U. z 2006
r. Nr 217 poz. 1589.
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ka trwałego i spisywana w koszty bieżącej działalności. W szczególności dotyczy to
obiektów, których wartość początkowa jest równa lub niższa od 3500 zł.
Specyfika niektórych działalności powoduje, że w jednostce gospodarczej występują środki trwałe, które ze względu na swoje zastosowanie, nie są używane systematycznie, ale okresowo w ciągu tak zwanego sezonu (Waśniewski, 2002: 85). Rozliczanie amortyzacji tych środków trwałych jest dokonywane zgodnie z okresem eksploatacji. W związku z tym roczna kwota amortyzacji zostaje podzielona przez liczbę miesięcy, w których
obiekt jest faktycznie wykorzystywany i w tym przypadku wysokość odpisu miesięcznego stanowi iloraz wynikający z podzielenia rocznej kwoty amortyzacyjnej przez liczbę
miesięcy w sezonie.
Wartość początkową środków trwałych pomniejsza się o odpisy amortyzacyjne, które mogą być dokonywane w drodze tak zwanych odpisów planowych i nieplanowych.
Planowe odpisy amortyzacyjne zalicza się do kosztów działalności operacyjnej jednostki gospodarczej i są one związane z normalnym eksploatowaniem (użytkowaniem) określonych obiektów. Ponadto są ustalone samodzielnie przez jednostkę uwzględniającą nie
tylko okres zużycia fizycznego oraz ekonomicznego środków trwałych, ale także wszelkie ograniczenia czasu użytkowania mogące wystąpić w przyszłości. Z kolei nieplanowe
odpisy amortyzacyjne mogą wystąpić np. w sytuacji likwidacji lub zniszczenia środka
trwałego.
Wyżej zaprezentowane metody amortyzacji sprowadzają ten proces do utożsamienia go z alokacją wartości początkowej środków trwałych w kosztach działalności przedsiębiorstwa w określonych okresach sprawozdawczych (Niemczyk, 2004: 197). W okresach tych oczekiwane są konkretne korzyści związane z eksploatacją tych środków, co powoduje, że amortyzacja posiada ważną cechę, jaką jest ustalanie stawek amortyzacyjnych dla poszczególnych okresów na zasadzie współmierności do przychodów uzyskanych w tych samych okresach. Przestrzeganie tej zasady zapewnić może wierne i rzetelne odzwierciedlenie w księgach rachunkowych całego procesu odtwarzania aktywów, jakimi są środki trwałe. Bez względu więc na rodzaj metody amortyzacji, jaką jednostka gospodarcza zastosuje, ważnym jest, by proporcje między zaliczeniem odpisów amortyzacyjnych w koszty działalności bieżącej znalazły swój odpowiednik w uzyskanych przychodach. Wybór metody amortyzacji przez przedsiębiorstwo jest uzależniony od prowadzonej przez nie własnej polityki amortyzacyjnej i leży w gestii subiektywnej oceny
przedsiębiorstwa. Wybór ten staje się problemem ekonomicznym, poprzez który jednostka chce najdokładniej odzwierciedlić zużywanie się środków trwałych, a jednocześnie
w odpowiednio szybkim tempie odtworzyć stan swego majątku, jednak zawsze w ramach
prowadzonej polityki amortyzacyjnej.
W przypadku ustalania księgowej stawki amortyzacyjnej innej niż stawka podatkowa, wynikająca z wykazu, może dojść do następujących sytuacji: stawka planowa (księgowa) jest większa niż stawka z wykazu (podatkowa), wówczas nadwyżka miesięcznej
kwoty amortyzacji księgowej nad podatkową nie będzie stanowiła kosztów uzyskania
przychodów w ujęciu ustawy o podatku dochodowym, a w związku z tym jednostka gospodarcza powiększa o tę różnicę podstawę opodatkowania, oraz gdy stawka planowa
jest mniejsza niż stawka podatkowa, wówczas nadwyżka miesięcznej kwoty amortyzacji podatkowej nad księgową spowoduje obniżenie o tę różnicę podstawy opodatkowa-
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nia i również sytuacja, kiedy stawka planowa jest równa podatkowej stawce z wykazu,
wówczas nie występują żadne różnice pomiędzy amortyzacją księgową i podatkową,
a więc podstawa opodatkowania nie jest w żaden sposób korygowania.
Ponadto wynikiem innej księgowej stawki amortyzacyjnej niż podatkowej, wynikającej z wykazu stawek amortyzacyjnych, którą jednostka przyjmuje w swej ewidencji
księgowej jest także następująca sytuacja:
• jeśli stawka księgowa jest większa niż stawka podatkowa, to krótszy jest księgowy
okres amortyzacji danego obiektu niż podatkowy,
• jeśli stawka księgowa jest mniejsza niż stawka podatkowa, to dłuższy jest księgowy okres amortyzacji danego obiektu niż podatkowy.
Różnice prawne dotyczące amortyzacji środków trwałych występują też odnośnie
tych obiektów, które nie podlegają amortyzacji. Prawo bilansowe określa, że odpisów
amortyzacyjnych nie dokonuje się tylko od gruntów niesłużących wydobyciu kopalin
metodą odkrywkową, jak również od środków trwałych w całości zamortyzowanych.
Prawo podatkowe natomiast mówi, że dla celów podatkowych odpisów amortyzacyjnych
nie dokonuje się od: gruntów, budynków, budowli i urządzeń zaliczanych do spółdzielczych zasobów mieszkaniowych, dzieł sztuki i eksponatów muzealnych, środków trwałych nabytych nieodpłatnie, gdy dochód z tego tytułu jest zwolniony z podatku dochodowego lub nie stanowi przychodu.
Biorąc pod uwagę powyższe zagadnienia można zauważyć, że jednostka gospodarcza przy ustalaniu amortyzacji musi kierować się zarówno przepisami prawa bilansowego, jak również prawa podatkowego, ponieważ wpływają one na kształtowanie wyniku
finansowego i wysokość podatku. Dylematy, jakie stwarzają obie ustawy w tym zakresie,
podmiot gospodarczy musi rozwiązywać sam, kierując się własnymi priorytetami wynikającymi ze specyfiki działalności, którą prowadzi.

Zakończenie
Prowadzenie przez jednostkę gospodarczą działalności wymaga posiadania środków
trwałych, a z tym związana jest działalność inwestycyjna w majątek trwały, co wymaga
od jednostki dużego przemyślenia i rozpatrzenia różnych czynników mających wpływ
na obrót aktywami. W zależności, jakimi priorytetami kieruje się ona podejmując decyzje w tym zakresie, takie też prowadzi inwestycje, bowiem wytwarzanie, produkcja wyrobów lub świadczenie usług nie może odbywać się bez odpowiedniego zaplecza materialnego, które zapewni realizację zadań podstawowych, czyli prowadzenie działalności
operacyjnej. Ze względu na to, że to zaplecze wytwórcze w postaci środków trwałych
jest zazwyczaj bardzo kosztowne, w zależności od rodzaju prowadzonej przez jednostkę
działalności gospodarczej, stanowi dużą wartość majątku firmy.
Nierozerwalnym czynnikiem związanym z posiadaniem przez przedsiębiorstwo środków trwałych jest ich zużywanie się w czasie. Rozłożenie amortyzacji na wiele okresów
produkcyjnych, a zarazem sprawozdawczych, wynikające ze specyfiki zużywania się tych
składników, wpływa na wykazywane przez jednostkę zyski. W związku z tym, powinna
ona rozważnie podejść do sprawy amortyzacji, określenia jej stawki i metody obliczania,
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zwłaszcza z powodu tego, że amortyzacja środków trwałych jest regulowana ustawą o rachunkowości i ustawą podatkową, a między nimi występują pewne rozbieżności. Jednostka gospodarcza powinna ustalić amortyzację w taki sposób, aby uwzględniając obie
ustawy, mogła prowadzić prawidłową jej ewidencję, wykazywać rzetelnie zysk bilansowy i podatkowy oraz odpowiednio gospodarować wartością amortyzacji, jako kapitałem
odtworzeniowym majątku trwałego. Ponieważ sposób dokonywania amortyzacji ma istotny wpływ na wyniki finansowe przedsiębiorstwa, metody i stawki amortyzacji powinny
być tak dobrane, aby nie zakłócały kalkulacji kosztów, a wykazywany przez firmę wynik
finansowy odpowiadał rzeczywistej sytuacji firmy i nie podlegał wahaniom z powodu
nieprawidłowo amortyzowanego środka trwałego oraz zapewniony został w określonym
czasie zwrot nakładów poniesionych na zakup. Natomiast podstawą do określenia wpływu zastosowanej metody na wyniki firmy powinny dać odpowiedź na pytania, jaki jest
wpływ zastosowania określonej metody na rachunek zysków i strat przedsiębiorstwa, czy
też, jakie konsekwencje wynikają z przyjęcia zbyt wysokich lub zbyt niskich stawek odpisów amortyzacyjnych?
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Financial Effects of Different Amortization Methods of the Enterprise’s
Fixed Assets
Summary
Every enterprise could lead economic activity and has to possess suitable material
base, which makes up first of all the productive potential, consisting mainly with centers
of production, and so the centers of work ( the buildings, machine and the device) and the
objects of work ( the materials). It is individual subject gradual waste of that is
amortization property. Amortization is reflection in track of peeled period of exploitation
their waste, but simultaneously making up cost has influence on formation the financial
result of the enterprise.
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