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Obowiązek inwentaryzacji

Art. 26 i 27 ustawy o rachunkowości

 inwentaryzacja: część rachunkowości jednostki (art.4 uor) polityki 
rachunkowości
 odpowiedzialność za rachunkowość jednostki, w tym za inwentaryzację 

ponosi kierownik jednostki

Termin inwentaryzacji: na ostatni dzień roku obrotowego. 
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Metody inwentaryzacji

• spis z natury

• potwierdzenia sald 

• weryfikacja poprzez porównanie danych zawartych w księgach rachunkowych 

z danymi wynikającymi z dokumentów 
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Składniki zinwentaryzowane drogą spisu z natury

 aktywa pieniężne (z wyjątkiem zgromadzonych na rachunkach bankowych), 

 papiery wartościowe w postaci materialnej,

 rzeczowe składniki aktywów obrotowych,

 środki trwałe

 nieruchomości zaliczone do inwestycji

 maszyny i urządzenia wchodzące w skład środków trwałych w budowie 
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Uwaga!

Inwentaryzacją drogą spisu z natury obejmuje również znajdujące się w jednostce 
składniki aktywów, będące własnością innych jednostek, powierzone jej do 
sprzedaży, przechowania, przetwarzania lub używania, powiadamiając te 
jednostki o wynikach spisu. Obowiązek ten nie dotyczy jednostek świadczących 
usługi pocztowe, transportowe, spedycyjne i składowania.
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Potwierdzenie sald

• aktywa finansowe zgromadzone na rachunkach bankowych lub przechowywane 
przez inne jednostki, w tym papiery wartościowe w formie zdematerializowanej, 

• należności, w tym udzielone pożyczki 

• powierzone kontrahentom własne składniki aktywów 
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Weryfikacja danych wynikających z ksiąg rachunkowych

• środki trwałe, do których dostęp jest znacznie utrudniony, grunty oraz prawa 
zakwalifikowane do nieruchomości, 

• należności sporne i wątpliwe, 

• należności i zobowiązania wobec osób nieprowadzących ksiąg rachunkowych, 

• należności i zobowiązania z tytułów publicznoprawnych, 

• aktywa i pasywa jeżeli przeprowadzenie ich spisu z natury lub uzgodnienie z 
przyczyn uzasadnionych nie było możliwe 
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cd.

Składniki aktywów – z wyłączeniem aktywów pieniężnych, papierów 
wartościowych, produktów w toku produkcji oraz materiałów, towarów i 
produktów gotowych, które są odpisane w koszty w momencie ich nabycia lub 
wytworzenia podlegają inwentaryzacji na koniec każdego roku obrotowego.

• paliwo

• materiały biurowe?
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Terminy inwentaryzacji
(spis z natury)

Raz w roku

• zapasy towarów i materiałów  (opakowań) w punktach obrotu detalicznego  
jednostki

• zapasy drewna w jednostkach prowadzących gospodarkę leśną
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Terminy inwentaryzacji 
(spis z natury)

Raz w ciągu 2 lat:
znajdujące się w strzeżonych składowiskach i objęte ewidencją ilościowo 

– wartościową zapasy:

• materiałów
• towarów
• produktów gotowych
• półproduktów
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Terminy inwentaryzacji 
(spis z natury)

Raz w ciągu 4 lat:

• środki trwałe 
• środki trwałe w budowie 

znajdujące się na terenie strzeżonym
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Rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych

Ujawnione w toku inwentaryzacji różnice między stanem rzeczywistym a stanem 
wykazanym w księgach rachunkowych należy odpowiednio udokumentować 
i powiązać z zapisami ksiąg rachunkowych , oraz rozliczyć w księgach  roku, 
na który przypadał termin inwentaryzacji.

Ustalone różnice (po normach naturalnych) to:
• niedobory
• nadwyżki
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Kompensata niedoborów i nadwyżek

Niedobory mogą być kompensowane nadwyżkami,  jeżeli spełnione są jednocześnie 
następujące warunki:
- ten sam spis z natury

- ta sama osoba materialnie odpowiedzialna

- podobne asortymenty
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Różnice pozostające po dokonaniu kompensaty

Po dokonaniu kompensaty  sprawdza się, 

czy różnice ilościowe w postaci niedoborów mieszczą się 

w granicach norm ubytków naturalnych.
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Niedobór zawiniony

To niedobór będący następstwem działania lub zaniedbania osoby
odpowiedzialnej za powierzone jej mienie
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Niedobór niezawiniony

Występuje wówczas, gdy postępowanie wyjaśniające wykazało, że niedobór 
powstał z przyczyn wykluczających  odpowiedzialność osoby, której powierzono 
składniki majątku:

- niedobory spowodowane zdarzeniami losowymi,

- mieszczące się w granicach  norm ubytków naturalnych,

- które mogą być kompensowane nadwyżkami
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Zapraszamy do zadawania pytań

WWW.INFORAKADEMIA.PL 17



Gyöngyvér Takáts
dr nauk ekonomicznych, właścicielka biura rachunkowego

INWENTARYZACJA 2019

WWW.INFORAKADEMIA.PL 18


