PRZYKŁAD poradnik.ngo.pl 		Internetowe Centrum Wsparcia
WZORY DOKUMENTÓW UŻYWANYCH PRZY INWENTARYZACJI


(przykład)
Uchwała Nr ……
Zarządu Stowarzyszenia……………………….
z dnia 1 października 20…. Roku w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych w roku..…

zgodnie z art. 26 i art. 27 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz. U. z 2009 r., Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) zarządza się przeprowadzenie rocznej inwentaryzacji za rok 20……. wg niżej podanych zasad: 

1. Do wykonania czynności inwentaryzacyjnych powołuje się Komisję Inwentaryzacyjną w składzie: 

Przewodniczący: ……………………….
Członek		 ………………………
Członek		………………………. 

2. Ustala się następujący harmonogram inwentaryzacji rocznej składników majątkowych:
2.1 Inwentaryzację środków trwałych w drodze spisu z natury przeprowadzić wg stanu na dzień 31 października 20…. r. 
2.2 Inwentaryzację należności z tytułu dostaw i usług przeprowadzić wg stanu na dzień 30 listopada 20…. r. w drodze uzyskania potwierdzenia sald. 
2.3 Weryfikację sald wartości niematerialnych i prawnych wg stanu na dzień 31 grudnia 20…. r. 
2.4 Weryfikację sald należności i zobowiązań publicznoprawnych przeprowadzić na dzień 31 grudnia 20…. r. 
2.5 Inwentaryzację środków pieniężnych znajdujących się w kasie organizacji przeprowadzić wg stanu na dzień 31 grudnia 20…. r. 
2.6 Inwentaryzację środków pieniężnych na rachunku bankowym przeprowadzić wg stanu na dzień 31 grudnia 20….r. w drodze potwierdzenia salda po uzyskania informacji z banku.
2.7 Weryfikację sald udzielonych pożyczek wg stanu na dzień 31 grudnia 20…. r. 
2.8 Weryfikację sald rozliczeń międzyokresowych kosztów i przychodów przeprowadzić wg stanu na dzień 31 grudnia 20…. r. 
3. Inwentaryzację wg pkt. 2.1, 2.5, przeprowadzi Komisja Inwentaryzacyjna. 
4. Inwentaryzację wg pkt. 2.2, 2.3,2.4, 2.6, 2.7, 2.8, przeprowadzą pracownicy księgowości stowarzyszenia.
5. Komisja Inwentaryzacyjna dokona spisu z natury w obecności osób materialnie odpowiedzialnych za powierzone mienie. 
6. Osoby powołane do przeprowadzenia inwentaryzacji ponoszą pełną odpowiedzialność za właściwe oraz zgodne z przepisami jej przeprowadzenie. 
10. Termin zakończenia wszystkich prac inwentaryzacyjnych i złożenia protokołów wyznacza się na dzień 15 stycznia 20…. r. 

Podpisy członków Zarządu:
………………….
………………….
…………………

......................................
pieczęć organizacji

Protokół z inwentaryzacji 
przeprowadzonej dnia ............................... w ....................................

Komisja inwentaryzacyjna (zespół spisowy) w składzie:

Przewodniczący ...............................................................................
Członkowie:
.................................................................................
.................................................................................
dokonał spisu z natury (np. środków trwałych, w zależności, co jest spisywane) w .......................................................................
................................................................................................................................
Inwentaryzacje rozpoczęto dnia .................................. o godzinie ......................., zakończono dnia
.................. o godzinie ............... w obecności osób materialnie odpowiedzialnych:
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................

Stwierdzono, co następuje (krótki opis przebiegu inwentaryzacji):
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.................................................

Całość inwentaryzacji udokumentowano na arkuszach spisowych od nr ……. do nr ……...

Wnioski komisji:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
......................................................


............................... dnia ...................... 
 (miejscowość)
Podpisy członków komisji (zespołu spisowego)
………………………………………………..
………………………………………………..
………………………………………………..


......................................
pieczęć organizacji

Protokół weryfikacji różnic inwentaryzacyjnych 

Komisja inwentaryzacyjna w składzie:
1. Przewodniczący .......................................................................................................
2. Członek ..................................................................................................................
3. Członek ....................................................................................................................
na posiedzeniu w dniu .............................., dotyczącym spisu z natury ...................................
w ......................................................................................................................
przeprowadzonego w dniach ....................................................... według stanu na  dzień ...................................... dokonała rozliczenia inwentaryzacji.

Rozpatrzeniu podległy stwierdzone podczas spisu:
Ogółem niedobory .........................................................zł
Ogółem nadwyżki .........................................................zł

Komisja inwentaryzacyjna – po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego i rozpatrzeniu
wyjaśnienia osób materialne odpowiedzialnych (w załączeniu) – proponuje powstałe różnice rozliczyć w sposób następujący:

I. Rozliczenie niedoborów:
a. niedobory na kwotę .................... zł, uznać za niezawinione, mieszczące się w granicach norm ubytków naturalnych, spisać w koszty,
b. dokonać kompensaty niedoborów z nadwyżkami w kwocie ........................ zł,
c. niedobory na kwotę ........................ zł, uznać za zawinione, obciążając ich równowartością osoby materialnie odpowiedzialne,
d. inne propozycje dotyczące rozliczenia różnic: .................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

II. Rozliczenie nadwyżek:
a. nadwyżki w kwocie ........................... zł, uznać za spowodowane błędnymi obliczeniami i o ich równowartość zmniejszyć koszty,
b. dokonać kompensaty niedoborów z nadwyżkami na kwotę ........................ zł,
c. inne propozycje rozliczające nadwyżki
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

Podpisy członków Komisji inwentaryzacyjnej
........................................... 
........................................... 
..........................................

......................................
pieczęć organizacji

Protokół z przeprowadzonej inwentaryzacji aktywów i pasywów metodą porównania danych z ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacja realnej wartości (weryfikacja sald) 
wg stanu na dzień ...................................

Zespół weryfikacyjny w składzie:
	………………………………..

………………………………..
dokonał inwentaryzacji weryfikacji sald następujących aktywów i pasywów na dzień ..........................

Lp
Symbol konta
Nazwa konta
Stan konta
Różnice



Przed weryfikacją
Po weryfikacji





Wn
Ma
Wn
Ma
Wn
Ma
1








2








3








4








5








6








7








8








9








10









Uwagi: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Podpisy zespołu weryfikacyjnego:

..........................................
..........................................
..........................................

......................................
pieczęć organizacji

Protokół z inwentaryzacji kasy 

przeprowadzonej w ................................................................................................................. 
(nazwa organizacji,  adres)

w dniu ............................... od godziny .............. do godziny .............. 
przez Zespół w składzie:
1. ............................................................................ 
2. ............................................................................ 
w obecności osoby materialnie odpowiedzialnej: 
 ...............................................................................
W toku inwentaryzacji stwierdzono, co następuje: 
1.Stan gotówki w kasie: 
Lp.
Nominał
Ilość (sztuk banknotów, monet o określonym nominale)
Kwota złotych




























Razem gotówka w kasie


Saldo końcowe na dzień .......................... według raportu kasowego nr ............... wynosi złotych ................................. słownie .........................................................................................................
Stwierdza się stan kasy zgodny z raportem kasowym nr ...................

Ostatni numer raportu kasowego .................. z dnia  .............................
Ostatni nr dowodu KP    .....................
Ostatni nr dowodu KW   .....................

2. Inne ............................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

3. Uwagi dotyczące stanu zabezpieczenia gotówki w kasie oraz pomieszczenia, w którym znajduje się kasa:
.......................................................................................................................................................

Protokół sporządzono w 2 egzemplarzach, z których jeden pozostawiono w kasie, drugi przekazano do księgowości,. 

................................................................
...............................................................
...............................................................
................................................................
(podpisy członków zespołu spisowego)


(miejscowość, data)

Potwierdzenie salda 
Odcinek A

…………………………….					 	………………………..
(nazwa i adres wierzyciela) 						(nazwa i adres dłużnika)

Stosownie do przepisów ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz.1223) informujemy, że Państwa zadłużenie na dzień ………………. wobec naszej jednostki wynosi ………………. zł ………gr.
Zgodnie z naszą ewidencją księgową (nr i nazwa konta: ……………….) na powyższe saldo składają się następujące kwoty:

Lp.
Rodzaj dowodu
Data wystawienia
Treść operacji
Kwota 




















Razem


Prosimy o potwierdzenie zgodności powyższego salda z danymi wynikającymi z Państwa ksiąg rachunkowych poprzez wypełnienie odcinka B niniejszego pisma i odesłanie na nasz adres.
W przypadku niezgodności wykazanego przez nas salda z saldem wynikającym z Państwa ksiąg rachunkowych prosimy o przesłanie specyfikacji różnic między tymi saldami.

………………………………………
(pieczątka i podpis osoby upoważnionej u wierzyciela)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Potwierdzenie salda
Odcinek B

……………………………..
(miejscowość, data)

…………………………….					 	………………………..
(nazwa i adres dłużnika) 							(nazwa i adres wierzyciela

	Potwierdzamy zgodność / Nie potwierdzamy zgodności* (niepotrzebne skreślić) wykazanych przez Państwa sald naszego zobowiązania na dzień ………………………. .

Lp.
Rodzaj dowodu
Data wystawienia
Treść operacji
Kwota 




















Razem

Przypominamy, że:
Ustawa o rachunkowości nie dopuszcza tzw. „milczącego akceptu”, dlatego prosimy o odesłanie potwierdzenia, na odcinku „B”, w ciągu 14 dni od daty otrzymania. W przypadku niezgodności wykazanego przez nas salda z saldem wynikającym z Państwa ksiąg rachunkowych prosimy o przesłanie specyfikacji różnic między tymi saldami.
………………………………….
(pieczątka i podpis osoby upoważnionej u dłużnika)


Str. ..............
pieczęć
Arkusz spisu z natury
Uniwersalny

Rodzaj inwentaryzacji		-  
Sposób przeprowadzenia	- 

(Nazwa i adres jednostki inwentaryzowanej)				(Imię i nazwisko osoby materialnie odpowiedzialnej)
Skład komisji inwentaryzacyjnej:	(zespołu spisującego)		Inne osoby obecne przy spisie:
(Imię, nazwisko i stanowisko służbowe)					(Imię, nazwisko i stanowisko służbowe)
1....................................................................			……………………………… 
2....................................................................			……………………………… 
3....................................................................			………………………………
Spis rozpoczęto dn. …………….r.. o godz. …………… zakończono dn. ……………….. r. o godz. ………….


Lp.
KTM – symbol indeksu
Nazwa
(określenie) przedmiotu
spisywanego

J.m.
Ilość
stwierdzona

Cena


Wartość


Uwagi









1
2
3
4
5
6
7
8









































Str. …


Lp.
KTM – symbol indeksu
Nazwa
(określenie) przedmiotu
spisywanego

J.m.
Ilość
stwierdzona

Cena

Wartość

Uwagi









1
2
3
4
5
6
7
8









































Podpis osoby materialnie odpowiedzialnej
......................

Wycenił: 
Skład Komisji Inwentaryzacyjnej:		
Przewodniczący –.  ......................
(imię i nazwisko)	     (podpis)  

Członkowie:

......................
......................
Sprawdził: ......................

