MASZYNY-INWESTYCJE
Moduł Maszyny pozwala na obliczenie kosztów inwestycji oraz wykorzystania maszyn w
gospodarstwie.
Moduł ten znajduje się w zakładce Kartoteki:

W zakładce Inwestycje w części Kalkulowane dane liczone są w programie automatycznie:

Ustawienia kolumn:
Nie wszystkie kolumny w module Maszyny muszą być widoczne. Widoczność kolumn ustawia
się klikając prawym przyciskiem myszy na nagłówek kolumny:

Zakup:

W części Zakup wprowadzamy następujące dane:
Rok zakupu maszyny
Cena zakupu
Horyzont czasowy – przewidywany okres czasu w jakim maszyna będzie używana (w latach),
jest to jednocześnie czas amortyzacji.
Rocznik
Model
Wydajność:

W zakładce Wydajność wprowadzamy dane:
Wydajność/godz.– określamy tutaj liczbę jednostek, które jedna maszyna jest w stanie
przepracować na godzinę, np. liczbę ha na godzinę. Ważne jest, aby wpisać tutaj rzeczywistą,
a nie teoretyczną wartość (np. uwzględniając przerwy w pracy i przestoje). Jeśli wyliczamy
koszt pracy maszyny na godzinę, w wydajność/godz. zawsze będzie miała wartość 1.
Zużycie na rok – ilość jednostek przepracowanych w ciągu roku – np. liczba ha w ciągu roku.
Należy pamiętać o tym, że niektóre maszyny np. opryskiwacz używany jest na danym polu
kilka razy w ciągu roku, dlatego ważne jest aby podać rzeczywistą liczbę jednostek.
Jednostka – pola nie można modyfikować
Godziny/rok – pole wypełniane automatycznie – program oblicza ile godzin przy danej
wydajności oraz zużyciu przepracuje maszyna.

Koszty kapitałowe:

W zakładce Koszty kapitałowe wprowadzamy dane:
Metoda złomu – można wybrać oblicz lub wpisz. W przypadku wybrania opcji oblicz, program
wylicza wartość złomu uwzględniając czas użytkowania oraz stawkę amortyzacji. Jeśli
wybierzemy opcję wpisz i ręcznie wprowadzimy wartość złomu, program sam obliczy stawkę
amortyzacji.
Metoda amortyzacji – możemy tutaj wybrać metodę salda (najczęściej stosowana) lub metodę
liniową*.
Amortyzacja % - wprowadzamy tutaj roczną wartość amortyzacji w %
Wartość złomu – można wprowadzić wartość lub program sam ją wyliczy (opisano powyżej)
Stawki – oznacza roczne oprocentowanie kredytów
Inflacja – oznacza procent inflacji
*Metody amortyzacji:
Metoda liniowa - polega na odpisywaniu stałej raty (np. co rok) takiego samego odsetka wartości środka trwałego (np. jeśli okres
amortyzacji środka trwałego obejmuje 5 lat, to co rok będzie odpisywana w koszty 1/5 część wartości tego środka trwałego). Oparta
jest na założeniu, że zużycie środka trwałego i utrata jego wartości jest taka sama w każdym okresie.
Metoda salda (metoda malejącego salda, metoda degresywna) - Amortyzacja degresywna zakłada, że wraz ze starzeniem się
wydajność środka trwałego spada i w związku z tym, aby równomiernie obciążać kosztem wszystkie wyprodukowane wyroby, należy
przyjąć malejącą stawkę amortyzacyjną.

Pozostałe koszty kapitałowe:

Ubezpieczenie/rok – należy wpisać roczny koszt ubezpieczenia

Czynsz/rok – roczny koszt czynszu
Inne/rok – inne koszty stałe w ciągu roku
Wzrost/rok w % - należy wpisać wzrost procentowy poszczególnych kosztów w oparciu o
inflację

Energia:

Energia/godz. – koszt zużycia energii/godz. Jeśli wprowadzimy tu jakąś wartość, program sam
obliczy zużycie energii na jednostkę pracy maszyny oraz zużycie roczne. Możemy również
wpisać tylko zużycie energii w ciągu roku, a program sam obliczy zużycie/godz. Oraz zużycie
na jednostkę (np. na ha).
Utrzymanie:

Koszty utrzymania kalkulowane są w podobny sposób jak koszty energii (patrz wyżej).
Koszt jednostkowy:

Koszty jednostkowe kalkulowane są w podobny sposób jak koszty energii i koszty utrzymania
(patrz wyżej). Mogą być to np. koszty pracowników.
Podatek:

Podatek marginalny – nie istnieje w Polsce

