
Pracę z kalkulatorem zaczynamy 
od zmiany nazwy aut w arkuszach. 

Mogą to być numery 
rejestracyjne, imię kierowcy itd.. 

(dwa razy klikamy)



W tej tabeli jedynie kolumna 
PLAN jest edytowalna. Resztę 

danych uzupełnia się 
automatycznie. Tabela 

przedstawia realizację planu i 
koszty w dwunastu następujących 

po sobie miesiącach

Tabela kosztów dotyczy tylko 
pojazdu z danego arkusza. 
Koszty piszemy albo w PLN 

albo EUR. Kurs do przeliczeń 
brany jest z uzupełnionej 
komórki arkusza Wyniki

Tabela pozwalająca wyliczyć 
przejechane kilometry na 

podstawie danych z licznika 
samochodu.

W liście rozwijanej 
wybieramy bieżący 

miesiąc i rok. 

Główna tabela w której wpisujemy 
wszystkie zlecenia. Zablokowana jest 
tutaj  kolumna „Stawka”. W kolumnie 
„Inne” możemy np. podpiąć link do 

mapy, zlecenia.



Przykładowe uzupełnione komórki. 
Można pomijać podjazd i pisać w 

kolumnie trasa wszystkie kilometry. Tutaj 
jest dowolność byle trzymać się jej od 

początku to końca wypełniania.



Miesiące uzupełniają się automatycznie 
z Arkusza wyniki.

W tym arkuszu uzupełniamy wszystkie 
koszty globalne firmy, które nie dotyczą 

poszczególnych pojazdów np. giełdy 
transportowe. Osobno koszty w 
złotówkach i osobno w walucie. 



Główny arkusz Kalkulatora przewoźnika. 
Wybieramy w górnym lewym rogu 

wysokość podatku. Następnie ustawiamy 
miesiąc i rok w którym zaczynamy nasze 
wyliczenia. Uzupełniamy średni kurs € po 

którym przeliczane są wszystkie kwoty 
walutowe.

Koszty firmy importują się z arkusza „Koszty firmy”, 
wartości EUR przeliczone są wg kursu z 

odpowiedniego miesiąca. Komórki bez możliwości 
edycji.



W arkuszu WYKRESY znajdziemy graficzne
przedstawienie wyników wszystkich pojazdów

Pierwszy wykres to suma zleceń wypracowana przez 
poszczególne pojazdy w danym okresie czasu. Można 

porównać auta pod względem generowanego 
obrotu.

Drugi wykres pokazuje właściwy zysk z każdego 
pojazdu uwzględniając jego koszty. 



Najważniejszy wykres pokazujący ile tak naprawdę 
firma zarabia. Graficzne ujęcie dochodu z usług 

transportowych. 



Pojazd ruszył w trasę w czerwcu 
2020, dlatego od tego miesiąca 
zaczynamy uzupełnianie danych 

„Plan”

Przykładowo uzupełniony plik:

Podsumowanie miesiąca w postaci sumy zleceń, ilości przejechanych 
kilometrów, stawki i procentowej realizacji planu.



Koszty przeliczane są wg odpowiedniego 
kursu przypisanego do odpowiedniego 

miesiąca w arkuszu WYNIKI.
Dla czerwiec 2020 będzie to:

Możemy przeanalizować ilość kilometrów zlecenia vs licznik auta. Tutaj licznik 
wskazał 16 443km przejechanych do wyliczonych z tabeli 14108km + podjazd 

1641km = 15 749km.





Tabela uwzględnia sytuację gdy 
auta jeżdżą w różnych przedziałach 
czasowych. Dla przykładu 
2_Super_Auto, jeździło jedynie w 
okresie sierpień-listopad 2020. 





info@kalkulatorprzewoznika.pl

Powodzenia!

https://kalkulatorprzewoznika.pl/
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