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w sprawie: przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji w urzqdzie



I NSTRU KCJA I NWENTARYZACYJ NA

Rozdzial I

g1

POSTANOWIENIA OG6LNE

Instrukcja inwentaryzacyjna zostala opracowana na podstawie przepis6w ustawy z dnia

29 wrzeinia 1994r o rachunkowoici ( Dz'U.z20O2r Nr 76 poz. 694 z p6in. zm.l

podstawowym celem instrukcji inwentaryzacyjnej jest okreslenie zasad, trybu, i metod

przeprowadzenia inwentaryzacji aktyw6w i pasyw6w jednostki.
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POJECTE I CEL INWENTARTZAOI

1. Inwentaryzacjq przeprowadza siq na mocy zarzEdzenia wewnQtrznego.

2. Celem inwentaryzacji jest ustalenie rzeczywistego stanu aktyw6w i pasyw6w, a na tej

podstawie:

1) Doprowadzenie danych wynikajqcych z ksiqg rachunkowych do zEodno6ci

ze stanem rzeczywistym,

2) Rozliczenie os6b materialnie odpowiedzialnych za powierzone im mienie,

3) Dokonanie oceny gospodarczej przydatnoici skfadnik6w majEtku

jednostki,

3. Przeciwdzialanie nieprawidlowo6ciom w gospodarowaniu majQtkiem jednostki,

Za prawidlowe przeprowadzenie inwentaryzacji odpowiedzialny jest kierownik

jednostki z wytqczeniem odpowiedzialnoSci za przeprowadzenie inwentaryzacji w

formie opisu z natury.
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ZAKRES INWENTARYZAOI

1. InwentaryzacjQ obejmuje siq:

1) aktywa i pasywa znajdujqce siq w ewidencji bilansowej lub kt6re powinny byd

w niej ujqte,

2) skladniki majqtkowe ujete wyfacznie w ewidencji ilo6ciowej,

3) obce skfadniki majqtkowe.
g4

RODZAJE INWENTARYZAOI

1. Inwentaryzacja mo2e byd przeprowadzona w formie inwentaryzacji okresowej lub

inwentaryzacji dorainej ( okolicznoiciowej ), zasadniczo w drodze spisu z natury

1) Inwentaryzacjq okresowq przeprowadza siQ zgodnie z planem inwentaryzacji,

uwzglqdniajqcym terminy i czqstotliwoid inwentaryzacji okre6lonq w ustawie o

rachunkowoici.



5.

2) Plan inwentaryzacji okresowej opracowuje gl6wny ksiqgowy jednostki.

Zatwierdzony przez kierownika jednostki plan inwentaryzacji okresowej

stanowi dokument poufny, zabezpieczony przed dostqpem os6b

nieupowainionych,

3) W przypadku inwentaryzacji okresowej - rocznej opracowuje siq szczeg6lowe

harmonogramy spisu z natury.

InwentaryzacjQ dorainq przeprowadza siq w przypadku zaistnienia okolicznoici

uzasadniajQcej jej przeprowadzenie, tj. : zmiany osoby materialnie odpowiedzialnej,

zaistnienia zdarzeri losowych np. po2ar, pow6di, kradziei, zmiany formy wlasnoici w

wyniku zarzqdzenia pracownik6w kontroli skarbowej i podatkowej, likwidacji jednostki lub

jej czqSci.

Polecenie przeprowadzenia inwentaryzacji dorainej wydaje kierownik jednostki.
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sPosoBY ( METODY ) TNWENTARYZACJI

1. Inwentaryzacjq przeprowadza siq w drodze:

1) spisu z natury

2) uzgodnienia sald z bankami, odbiorcami oraz innymi kontrahentami jednostki

3) por6wnanie danych ksiqg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami oraz

ewentualnej weryfikacji danych ewidencyjnych

2. Poszczeg6lnym skladnikom majQtku przyporzqdkowana jest Sci3le okre6lona metoda

inwentaryzacji.

3. W drodze spisu z natury przeprowadza siq inwentaryzacjq:

1) 6rodk6w pieniqinych (z wyjqtkiem zgromadzonych na rachunkach bankowych ),

2) akcji, obligacji, bon6w i innych papier6w warto6ciowych,

3) rzeczowych skladnik6w majQtku obrotowego: material6w, towar6w, produkt6w

gotowych, produkc.ii w toku,

4) 6rodk6w trwalych, z wyjqtkiem grunt6w i trudno dostqpnych oglqdowi Srodk6w

trwalych,

5) maszyn iurzqdzei stanowiEcych element 5rodk6w trwalych w budowie

Spisem z natury nale2y r6wnie2 objqd znajdujqce siq w jednostce skladniki majqtkowe

ujqte wyfqcznie w ewidencji iloSciowej oraz bqdqce wiasnoSciq innych jednostek.

Inwentaryzacja w drodze spisu z natury polega na:

1) ustaleniu rzeczywistej iloSci poszczbg6lnych skfadnik6w majqtku poprzez ich

przeliczenie, zwaienie, zmierzenie oraz ujecie ustalonej iloSci w arkuszu spisu z

natury,

2) wycenie spisanych ilo5ci,

3) por6wnaniu wartoici wycenionego spisu z danymi z ksiqg rachunkowych,

4) ustaleniu ewentualnych r6inic inwentaryzacyjnych i wyjaSnieniu przyczyn ich

powstania oraz postawieniu wniosk6w co do sposobu ich rozliczenia,

5) ujqciu r62nic inwentaryzacyjnych iich rozliczeniu w ksiqgach rachunkowych.

Metodq uzgodnienia sald inwentaryzuje sie:

4.

6.



2.

4.

1) 6rodki pieniqine zgromadzone na rachunkach bankowych,

2) poiyczki ikredyty,

3) nale2noici i zobowiqzania, z wyjQtkiem nale2noSci spornych i watpliwych,

nale2noici wobec pracownik6w i z tytul6w publiczno-prawnych,

4) powierzone kontrahentom wlasne skladniki majAtkowe

7. Droga por6wnania danych ksiqg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami t

weryfikacji realnej wartoici skladnik6w majqtku przeprowadza siq inwentaryzacjQ:

1) grunt6w i 6rodk6w trwalych trudno dostqpnych oglqdowi,

2) wartosci niematerialnych i prawnych,

3) naleinoici spornych i wqtpliwych,

4) nale2no6ci i zobowiqzaf z pracownikami,

5) naleino6ci i zobowiqzari publiczno-prawnych,

5) rozliczeri migdzyokresowych koszt6w,

7) kapitaly, fundusze i rezerwy,

8) przychody przyszlych okres6w,

9) innych aktyw6w i pasyw6w nie podlegajqcych spisowi z natury i uzgodnieniu sald.
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INWENTARYZAOA W'DRODZE SPISU Z NATURY

Komisja inwentaryzacyjna

W celu sprawnego, terminowego i prawidlowego przeprowadzenia inwentaryzacji

powoluje siq zakladowq komisjq inwentaryzacyjnq w skladzie minimum 3 os6b.

Powolanie komisji inwentaryzacyjnej nastqpuje na wniosek gl6wnego ksiqgowego

jednostki na podstawie zarzqdzenia wewnQtrznego kierownika jednostki.

Na wniosek gl6wnego ksiqgowego kierownik jednostki powoluje r6wnie2

przewod niczqcego komisji inwentaryzacyjnej spo5r6d pracownik6w na stanowisku

kierowniczym.

Do zakladowej komisji inwentaryzacyjnej nie moga byi powolane osoby materialnie

odpowiedzialne za inwentaryzowane skladniki, gl6wny ksiqgowy, osoby prowadzqce

ewidencjq inwentaryzowanych skladnik6w.

Do obowiqzk6w zakladowej komisji inwetaryzacyjnej naleiy w szczeg6lnoSci:

1) ustalenie harmonogramu izakresu spisu z natury,

2) powotywanie zespof6w spisowych,

3) dokonywanie podzialu terenu jednostki na rejony i pola spisowe,

4) spowodowanie uporzqdkowania magazyn6w, sklep6w, skladowisk itp. Przed spisem z

naturY,

5) przeszkolenie os6b biorqcych udzial w spisie z natury,

6) przygotowanie dokumentacji przebiegu i rozliczenie inwentaryzacji,

7) gospodarowanie arkuszami spisu z natury

8) kontrola przebiegu spisu z natury,

9) ustalenie przyczyn powstania r62nic inwentaryzacyjnych i przedkladanie wniosk6w w

sprawie ich rozliczenia,



5.

4.

10) sporzqdzenie sprawozdari z przebiegu inwentaryzacji

Zespoly spisowe

1. Zespoly spisowe powofuje kierownik jednostki an wniosek przewodniczqce8o komisji

inwentaryzacyjnej,
powolanie zespol6w spisowych powinno nastapii nie p6iniej ni2 14 dni przed wyznaczonE

datE spisu z natury,

Do zespol6w spisowych powinny by6 powolywane osoby z odpowiednimi kwalifikacjami, z

niezbqdnq wiedzE w zakresie towaroznawstwa, materialoznawstwa danej braniy

W sklad zespolu spisowego nie moie byi powolana osoba:

1) materialnie odpowiedzialna za stan objQtych spisem z natury skladnik6w majatku,

2) prowadzqca ewidencjQ ksiqgowq skladnik6w majqtkowych podlegajqcych spisowi z

natury,

3) nie zapewniajEca bezstronnosci spisu.

Do obowiqzk6w zespotu spisowego naleiy w szczeg6lnoSci:

1) zapoznanie siq z obowiqzujqcE w jednostce instrukcjQ inwentaryzacyjnq

2) pobranie przed rozpoczqciem spisu arkuszy spisu z natury

3) pobranie od os6b materialnie odpowiedzialnych oswiadczeri wstqpnych i kodcowych o

stanie zabezpieczenia majqtku i ujQciu w ewidencji wszystkich operacji Sospodarczych

4) przeprowadzenie spisu z natury w okreilonym terminie i na wyznaczonym polu

sprsowym

5) ustalenie rzeczywistej iloici poszczeg6lnych skladnik6w majqtku poprzez ich

przeliczenie. zwaienie, zmierzenie oraz ijqcie ustalonej iloici w arkuszach spisu z

narury,

6) terminowe przekazanie wypefnionych arkuszy spisu z natury przewodniczacemu

komisji inwetaryzacyjnej oraz wszelkich informacji o stwierdzonych w toku czynnoSci

spisowych nieprawidtowoSciach, zwlaszcza w zakresie gospodarki skladnikami majqtku

i zabezpieczenia ich przed zniszczeniem lub zagarnigciem.

Przebieg spisu z natury

Spis z natury przeprowadza siq w obecno5ci osoby materialnie odpowiedzialnej za skladniki

majqtku objqte spisem lub innej osoby przez niq pisemnie upowainionej'

1. Zesp6l spisowy przed rozpoczqciem spisu z natury:

1) pobiera od osoby materialnie odpowiedzialnej za inwentaryzowane skladniki majatku

pisemne o6wiadczenie o ujqciu w ewidencji magazynowej wszystkich dowod6w

przychodu i rozchodu oraz o uzgodnieniu stanu ewidencji magazynowej z ewidencjq

ksiqgowq,

sprawdza stan zabezpieczenia spisywanych skladnik6w majqtkowych przed

niekontrolowanym ruchem os6b nie zwiqzanych z czynnoSciami spisowymi,

sprawdza aktualno3i legalizacji przyrzqd6w i narzqdzi pomiarowych oraz sprawnoSi ich

dzialania

5.

2l
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2. Rzeczywiste iloSd spisywanych z natury skladnik6w majqtku ustala zesp6f spisowy przez

przeliczanie, zwa2enie lub zmierzenie.

1) przeliczenie skladnik6w majqtku polega na fizycznym ustaleniu ich ilosci w sztukach

lub jej wielokrotno5ciach np. loooszt., egzemplarzach, arkuszach, kompletach itp.

2) przewaianie skladnik6w majqtku polega na ich fizycznym poloieniu (zaladowaniu na

wagq iodczytaniu jej wska!nika w miIigramach, gramach, dekagramach, ki|ogramach,

tonach itp.

Zmierzenie skladnik6w polega na przyfo2eniu przyrzqdu mierniczego do spisywanego

skladnika majqtkowego i odczytaniu jego wskazania w metrach, litrach, kilometrach

itp.

Jeieli nie ma mo2liwoSci zwa2enia ilo6ci rzeczowych skfadnik6w majetku trudnych do

dokladnego zmierzenia, znajdujqcych siq w zbiornikach, pryzmach i zwatach ich ilosi

ustala siQ na podstawie obliczeri technicznych lub szacunk6w'

5.

5) Obliczenia techniczne lub szacunki powinny byd uwidocznione na arkuszach (karcie )

spisowych lub w specjalnym zalqczniku do arkusza spisu'

Znajdujqce siq na okre6lonym polu spisowym skladniki majqtku objqte spisem z natury nie

powinny byi wydawane lub przyjmowane do czasu zako6czenia spisu'

1) W wyjqtkowych sytuacjach zesp6l spisowy moie wyrazid zgodq na wydanie lub

przyjqcie okreSlonego sktadnika majqtku, jeieli jest to niezbqdne dla zapewnienia

normalnej dzialalno6ci jednostki. wydanie lub przyjqcie sktadnika majqtku w tym

przypadku powinno nastqpii na specjalnie oznaczonych dowodach

magazynowych umo2liwiajqcych odpowiednie ich ujgcie w ksiqgach

rachunkowYch.

2) BezpoSrednio po ustaleniu rzeczywistej iloici skladnika majqtku zesp6t spisowy

dokonuje wpisu do arkusza ( karty ) spisu w spos6b umoiliwiajqcy osobie

materialnie odpowiedzialnej sprawdzenie prawidlowoici wpisu'

Zesp6i spisowy powinien wypelniad arkusze ( karty ) spisu w spos6b umo2liwiajqcy podziaf

ujetych w nich skladnik6w majQtku wedlug miejsc przechowywania iwedlug os6b

materialnie odpowiedzialnych, a takie wyodrqbnienie skfadnik6w wlasnych i obcych z

dalszym ich podzialem na pelnowartoSciowe i niepelnowartoSciowe'

Arkusz spisu z natury, na kt6rym ujqto wynik spisu powinien zawierad co najmniej:

1) nazwg jednostki ( nadruk lub odci5niqcie stempla zawierajQcego nazwe jednostki ),

2) numer kolejny arkusza ( karty )spisu oraz oznaczenie uniemoiliwiajqce ich zmianq np.

podpis przewodniczqcego komisji inwentaryzacyjnej,

3) okreSlenie metody inwentaryzacyjnej (np. pelna inwentaryzac.ia okresowa, pelna

inwentaryzacja ciqgla, wyrywkowa inwentaryzacja okresowa lub ciagla),

4) nazwe lub numer pola spisowego oraz okreilenie maSazynu, skladowiska, sklepu itp.,

5) datQ rozpoczQcia i zakoriczenia spisu, a jeieli jest to niezbqdne dla rozliczenia os6b

materialnie odpowiedzialnych za spisywany skladnik r6wniei godziny,

6) termin przeprowadzenia spisu, jeieli r62ni siq od daty spisu z natury,

7) imig inazwisko oraz PodPisY:

3)

4l



a) osoby materialnie odpowiedzialnej,

b) czlonk6w zespolu spisoweSo,

c) os6b uczestniczacych w spisie np. biegtego rewidenta,

8) numer kolejny pozycji arkusza spisu,

9) szczeg6lowe okreilenie skladnika majQtku, w tym takie symbol identyfikujqcy np.:

numer inwentarzowy, symbol kodu towarowo-materialowego, numer zlecenia

produkcyjnego,

10)jednostkq miary,

11) ilold stwierdzonQ w czasie spisu z natury,

Wynik spisu ujmuje siq arkuszu spisu w spos6b trwaly dfugopisem, cienkopisem, pismem

maszynowym,

1. W arkuszach spisu z natury niedopuszczalne jest:

1) pozostawianie niewypelnionych wierszy,

2) korygowanie blqdnych zapis6w przez zamazywanie, wycieranie lub przerabianie

dokonanych zapis6w.

3) poprawianie blqdnego zapisu polega na skre6leniu zapisu nieprawidfowego w taki

spos6b, aby pierwotna tredi byla czytelna iwpisaniu poprawnego zapisu. Przy

kaidym poprawionym zapisie powinien byi zamieszczony podpis czlonka zespolu

spisowego i osoby materialnie odpowiedzialnej'

Dla zapewnienia rzetelnosci i prawidlowo6ci spisu z natury przewodniczqcy komisji

inwentaryzacyjnej lub osoba przez niego wyznaczona dokonuje wyrywkowej kontroli spisu.

1) W toku kontroli nale2y zbada6, czy zespoly spisowe dziafajq zgodnie z obowiqzujqcymi

przepisami i ustaleniami, a zwtaszcza czy zostala zapewniona kompletno6i spisu z

natury oraz czy prawidtowo zostaty wypelnione arkusze spisu z natury.

2) Kontrolujqcy zobowiqzany jest do:

a) Umieszenia na arkuszach spisu adnotacji (podpisu) przy skontrolowanych

pozycjach,

b) Sporzadzenia protokolu z przebiegu kontroli

Po zakoriczeniu spisu z natury i dokonaniu ostatniego zapisu w arkuszach spisu z natury

zesp6l spisowy powinien zamieicid na tym arkuszu adnotacjq o nastQpujQcych tre6ci ,,Spis

Zakofi czono na pozycji...".

1) Prawidiowo wypefnione arkusze spisu z natury podpisujq czlonkowie zespolu

spisowego, osoba materialnie odpowiedzialna oraz inne osoby uczestniczEce w spisie.

Zesp6l spisowy po zakoficzeniu czynno6ci spisowych:

1) pobiera od osoby materialnie odpowiedzialnej oiwiadczenie koicowe co do przebiegu

dokonanego spisu z natury zawierajqce stwierdzenie, czy wnosi ona lub nie wnosi

zastrze2enia do przeprowadzonego spisu z natury,

2) sporzqdza pisemne sprawozdanie o przebiegu spisu z natury

3) przekazuje wszystkie arkusze spisu z natury zar6wno te wypelnione jak i

niewykorzystane, a tak2e anulowane wraz z dokumentami wymienionymi w pkt. 1-2

przewodniczqcemu komisji inwentaryzacyjnej.

8.

9.



10. Przewodniczqcy komisji inwentaryzacyjnej po zgromadzeniu wszystkich wypelnionych

arkuszy spisu z natury isprawdzeniu ich kompletno6ci przekazuje je do dziatu ksiqgowodci

w celu dokonania ich wyceny i ustaleniu ewentualnych r6inic inwentaryzacyjnych.

Wycena spisu z natury i ustalenie r6inic inwentaryzacyjnych

11. Po otrzymaniu arkuszy spisu z natury dzial ksiqgowo6ci dokonuje wyceny spisanych

sktadnik6w majEtku oraz por6wnaniu iloSci iwarto6ci poszczeg6lnych skladnik6w majqtku

ustalonych w toku spisu z natury z iloSciq i wartoiciQ tych skladnikdw wynikajqcq z

ewidencji ksiqgowej.

1) Przy wycenie spisanych skladnik6w majEtku stosuje siQ zasady okre6lone w ustawie o

rachunkowoSci.

2) Je2eli stan rzeczywisty ustalony w drodze spisu z natury jest ni2szy od stanu

ewidencyjnego wynikajqcego z prawidfowo prowadzonych ksiqg rachunkowych

powstaje niedob6r, w sytuacji odwrotnej powstaje nadwy2ka.

3) R6inice inwentaryzacyjne ujmuje siq w,, Zestawieniu r6inic inwentaryzacyjnych".

4) R62nice inwentaryzacyjne naleiy ujqi w zestawieniach r6inic sporzqdzonych w spos6b

umoiliwiajqcy:
- ustalenie lqcznej sum y r62nic inwentaryzacyjnych z podzialem wedlug

poszczeg6lnych kont syntetycznych przewidzianych w planie kont oraz wedlug os6b

materialnie odpowiedzialnych,

- powiqzanie poszczeg6lnych pozycji zestawienia r62nic z pozycjami arkuszy spisu z

natury.

Weryfikacja r6inic inwentaryzacyjnych

12. Wyniki wyceny i rozliczenia spisu z natury w formie zestawief r62nic inwentaryzacyjnych

przekazywane sq przez gl6wnego ksiqgowego przewodniczqcemu komisji

inwentaryzacyjnej.

1) W celu ustalenia przyczyn powstania r6inic inwentaryzacyjnych przewodniczqcy

komisji inwentaryzacyjnej przeprowadza postqpowanie weryfikacyjne.

2) W trakcie prac weryfikacyjnych komisja inwentaryzacyjna ma prawo 2qdad od osoby

materialnie odpowiedzialnej zlo2enia pisemnych wyjaSniei dotyczqcych przyczyn

powstania r6inic inwentaryzacyjnych.

3) Komisja inwentaryzacyjna przy weryfikacji r62nic inwentaryzacyjnych mo2e korzystad z

pomocy rzeczoznawc6w z danej dziedziny, specjalist6w jednostki oraz gt6wnego

ksiqgowego.

4) Rezultatem zako6czonego postqpowania weryfikacyjnego powinien byd protok6l, w

kt6rym komisja inwentaryzacyjna przedstawia umotywowane wnioski co do sposobu

rozliczenia niedobor6w i nadwy2ek inwentaryzacyjnych.

5) Kaidorazowo decyzjq w sprawie ksiqgowego ujQcia r6inic inwentaryzacyjnych, ujqcia

w koszty, przychody lub obciq2enia os6b winnych na niedobory podejmuje kierownik



jednostki na podstawie wniosk6w komisji zawartych w protokole rozliczenia r62nic

inwentaryzacyjnych.

Rozliczenie spisu z natury w ksiqgach rachunkowych

13. Ujawnione w toku inwentaryzacji r62nice miqdzy stanem rzeczywistym - stanem

wykazanym w ksiqgach rachunkowych naleiy wyja6nii i rozliczy( w ksiqgach

rachunkowych tego roku obrotowego, na kt6ry przypadat termin inwentaryzacji.

1) Rozliczenie r62nic inwentaryzacyjnych w ksiqgach rachunkowych nastqpuje na

podstawie zatwierdzonego przez kierownika jednostki protokolu weryfikacji r62nic

inwentaryzacyjnych.

t.
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INWENTARYZACJA W DRODZE UZGODNIENIA SALD

1. W drodze uzgodnienia sald inwentaryzuje siq aktywa i pasywa wymienione w

S 5 pkt. 6 instrukcji.

2. Nie wymagajE pisemnego uzgodnienia sald:

1) nale2noSci sporne i wEtpliwe,

2) nale2noSci i zobowiqzania wobec kontrahent6w, w tym os6b fizycznych,

kt6rzy nie majq obowiqzku prowadzenia ksiqg rachunkowych,

3) rozrachunk6w z pracownikami,

4) drobnych nale2noici izobowiqzafi, w przypadku kt6rych koszty uzgodnienia

przekraczalyby zwiqzane z tym korzy5ci,

5) rozrachunk6w p u b licznop rawnych

3. Inwentaryzacji w drodze uzgodnienia sald dokonuje dziai ksiqgowo5ci.

4. Formy uzgodnienia sald mogq byi:

1) pisemne - przy wykorzystaniu:

a) formularzy dostqpnych w punktach sprzeda2y druk6w akcydensowych,

b) formularzy opracowanych przez jednostkQ,

c) wydruk6w komputerowych,

2l poprzez potwierdzenie faxem lub pocztq elektronicznq

3) telefonicznie - dokonujqc uzgodnienia sald z kontrahentami drogA

telefonicznq sporzqdzajqc jednocze6nie kr6tka notatkq z przeprowadzonych

uzgodnie6.
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Aktywa i pasywa, kt6re nie mogq byi zinwentaryzowane w drodze spisu z natury

lub uzgodnieniu sald podlegajq inwentaryzacji w drodze weryfikacji sald.

Drogq weryfikacji sald inwentaryzuje siq aktywa ipasywa wymienione w 5 5 pkt. 7

instru kcji.



3. Celem inwentaryzacji w drodze weryfikacji sald jest stwierdzenie, czy rzeczywiScie

posiadane dokumenty potwierdzajq istnienie okreSlonego salda oraz czy jest ono

realne i prawidlowo wycenione.

4. Inwentaryzacji w drodze weryfikacji sald dokonuje dzial ksiqgowo5ci we

wsp6lpracy z wlaSciwymi stu2bami jednostki np.: slu2bami technicznymi w zakresie

weryfikacji sald inwestycji rozpoczqtych, radcq prawnym w zakresie na le2noSci

spornych.

5. Dziaf ksiqgowo6ci z przeprowadzonej weryfikacji sald sporzqdza protok6i.

6. Ujawnione w toku weryfikacji ( nieprawidlowoici i rozbie2no6ci ) miqdzy stanem

rzeczywistym, a stanem wynikajqcym z ksiqg rachunkowych nale2y wyja5nii i

rozliczyi w ksiqgach rachunkowych tego roku obrotowego, na kt6ry przypadal

termin inwentaryzacji.

5e
POSTANOWIENIA KONCOWE

Sprawy nie uregulowane niniejsza Instrukcjq podlegaja unormowaniu w drodze

bie2qcych zarzqdzei wewnqtrznych kierownika jednostki.

Instrukcja wchodzi w 2ycie z dniem 30.09.2010r.2.

Zbigrti,rr


