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D'après la règle des expressions indéterminées la formule (4c) est
aussi applicable pour t = n.
Si Ton écrit au lieu de i?(£) et K(t) dans la formule (4c) log B(t) et
log K(t)y on obtient analogie de l'amortissement composé d'après la
formule (46):
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Si K(t) est constante, les formules (4c) et (4d) passent dans les
formules (la) [et (16)].
Le fonctions B(t) et K(t) possèdent des qualités que Ton peut
facilement examiner.
Il est donc évident, que les formules d'amortissement, appliquées
habituellement, représentent des cas spéciaux des formules générales*
Pour la pratique on recommande la formule (3) \ la formule (26), donnant
en général des résultats plus petits que la formule (2a), ne convient pas.
La formule (2a) pourrait être appliquée en cas où une hausse rapide
des cours semble exclue.
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diskuse o finanční rovnováze pensijního pojištění vyskytly.
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