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Załącznik Nr 5 do Uchwały
Nr  0050.2.2018
z dnia 8 czerwca 2018r
Zarządu Związku Międzygminnego
Wodociągów i Kanalizacji w Koninie

Sposoby i terminy inwentaryzacji

    1) Sposoby i terminy inwentaryzacji określają przepisy art. 26 i 27 ustawy z dnia
29.09.1994 r. o rachunkowości ( Dz. U. z 2018r poz. 395 ze zm. ) zgodnie z którymi
inwentaryzację należy przeprowadzić na ostatni dzień każdego roku obrotowego. Termin
i częstotliwość uważa się za dotrzymane, jeżeli inwentaryzacja zostanie przeprowadzona
w terminach określonych w art. 26 w/w ustawy. Terminy uważane ustawą za minimalne
reprezentujemy w tabeli  Nr 1 i  2 w której  szczególnym składnikiem aktywów i pasywów
zostały przypisane terminy i sposoby przeprowadzania inwentaryzacji.

Tabela Nr 1

Rodzaj składnika majątku
Wymagane ustawą

Sposoby
inwentaryzacji

Terminy
inwentaryzacji

1 2 3
a) Środki pieniężne w gotówce znajdujące się w jednostce (a więc z wyjątkiem

zgromadzonych na rachunkach bankowych),
b) Papiery wartościowe (weksle, czeki obce, akcje, obligacje, bony itp.)
c) nie zużyte materiały i towary odpisywane w koszty w momencie ich

zakupu,

Spis z natury Ostatni dzień roku
obrotowego

a) znajdujące się na terenie nie strzeżonym lub znajdujące się na terenie
strzeżonym lecz nie objęte ewidencją ilościowo –wartościową , zapasy :

· materiałów
· półproduktów
· produktów gotowych
· towarów
b) środki trwałe ( z wyjątkiem gruntów i środków trwałych trudno dostępnych

oglądowi ) znajdujące się na terenie nie strzeżonym
c) maszyny i urządzenia objęte inwestycją rozpoczętą, znajdujące się na

terenie nie strzeżonym,

Spis z natury Ostatni kwartał
roku obrotowego

do 15 dnia
następnego roku

Znajdujące się na terenie strzeżonym i objęte ewidencją ilościowo –
wartościową zapasy:
· materiałów
· półproduktów
· wyrobów gotowych
· towarów

Spis z natury
Raz w ciągu

dwóch lat

Środki trwałe (za wyjątkiem gruntów i trudno dostępnych oglądowi środków
trwałych, np. budowli podziemnych, instalacji itp.) oraz maszyny i urządzenia
objęte inwestycją rozpoczętą, jeżeli znajdują się na terenie strzeżonym

Spis z natury
Raz w ciągu
czterech lat
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Tabela Nr 2

Rodzaj składnika majątku
Wymagane ustawą

Sposoby
inwentaryzacji

Terminy inwentaryzacji

1 2 3
a) środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych
b) należności ( z wyjątkiem tytułów publicznoprawnych, do których

stosuje się przepisy ustawy o zobowiązaniach podatkowych, oraz
należności wątpliwych, spornych a w bankach należności
zagrożonych, należności od pracowników).

c) Zobowiązania (za wyjątkiem zobowiązań wobec pracowników i
publicznoprawnych ),

d) Pożyczki i kredyty,
e) Własne składki majątkowe powierzone kontrahentom (np. w

przerobie komisie, na obcym składzie itp. )

W drodze
uzyskania

potwierdzenia
salda

Na ostatni dzień każdego
roku obrotowego (art. 26

ust. 1 pkt. 2 ustawy o
rachunkowości ) z tym, że

inwentaryzację można
rozpocząć w ciągu IV

kwartału i zakończyć do 15
stycznia roku następnego

a)grunty,
b) środki trwałe trudno dostępne oglądowi ( budowle podziemne,
instalacje itp.),
c)należności sporne i wątpliwe a także dochodzone na drodze sądowej,
d)w bankach należności zagrożone
e) należności i obowiązania wobec pracowników,
f) należności i zobowiązania z tytułów publicznoprawnych,
g) inwestycje rozpoczęte (za wyjątkiem maszyn i urządzeń objętych

inwestycją rozpoczętą ),
h) wartości niematerialne i prawne,
i) rozliczenia między okresowe czynne i bierne,
j) przychody przyszłych okresów,
k) kapitały (fundusze) własne (podstawowe, zapasowe, rezerwowe i

pozostałe),
l) fundusze specjalne,
ł)    rezerwy,
m) aktywa i pasywa ewidencjonowanie na kontach pozabilansowych

W drodze
weryfikacji

poprzez
porównanie
danych w
księgach

rachunkowych z
danymi

wynikającymi z
dokumentów

Na ostatni dzień każdego
roku obrotowego (art. 26

ust. 1 pkt. 3 ustawy o
rachunkowości ) z tym, że

inwentaryzację można
rozpocząć w ciągu IV

kwartału i zakończyć do 15
stycznia roku następnego

2) Powołanie Komisji Inwentaryzacyjnej.

Inwentaryzację przeprowadza Komisja powołana przez Prezesa  Zarządu Związku
Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji.

3) Dokumentowanie inwentaryzacji
a) Inwentaryzację  dokonuje się na arkuszach spisu z natury które są drukami ścisłego

zarachowania.
b) Komisja sporządza sprawozdanie z przebiegu inwentaryzacji,
c) Rozliczenie i porównanie inwentaryzacji z księgami rachunkowymi


