
Inwentaryzacja

Inwentaryzacja to szereg czynności, których celem jest ustalenie rzeczywistego stanu 

aktywów i pasywów jednostki na określony moment (dzień) i porównanie tego stanu 

ze stanem księgowym oraz ustalenie i wyjaśnienie różnic ujawnionych w czasie porównania, 

a także rozliczenie osób odpowiedzialnych za powierzone im mienie. Istotnym również

elementem inwentaryzacji jest ocena stanu i przydatności inwentaryzowanych składników 

majątku w celu ich ewentualnego przeznaczenia do kasacji. 

Obowiązek przeprowadzania inwentaryzacji przez jednostki prowadzące księgi rachunkowe 

nakłada ustawa o rachunkowości.1

W świetle przepisów ustawy o finansach publicznych2 zaniechanie przeprowadzenia 

i rozliczenia inwentaryzacji lub dokonanie inwentaryzacji w sposób niezgodny ze stanem 

rzeczywistym jest naruszeniem dyscypliny finansów publicznych. 

Sprawne przeprowadzenie inwentaryzacji ułatwiają: odpowiednio przygotowane i opisane 

w wewnątrzzakładowej instrukcji inwentaryzacyjnej zasady przeprowadzania inwentaryzacji 

oraz przygotowana dokumentacja inwentaryzacji (np. ponumerowane i opisane arkusze spisu 

z natury lub tabele zestawień wyposażenia, sprawozdania z poprzednich kontroli 

poinwentaryzacyjnych, oświadczenia osób odpowiedzialnych). 

Dodajmy jeszcze, że zgodnie z § 4., ust. 1., pkt 6. rozporządzenia rady ministrów w sprawie 

praw i obowiązków głównych księgowych budżetów...3, do zadań głównego księgowego 

jednostki należy opracowanie projektów przepisów wewnętrznych, tj. zakładowego planu 

kont oraz zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji, wydawanych przez kierownika 

jednostki. 

Sposoby i terminy przeprowadzania inwentaryzacji poszczególnych składników majątku 

powinny być określone w zakładowym planie kont. Natomiast dobór sposobu prowadzenia 

 
1 Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. nr 121, poz. 591, z 1997 r. nr 32, poz. 183, nr 43, poz. 
272, nr 88, poz. 554, nr 118, poz. 754, nr 139, poz. 933 i 934, nr 140, poz. 939 i nr 141, poz. 945, z 1998 r. nr 60, 
poz. 382, nr 106, poz. 668, nr 107, poz. 669 i nr 155, poz. 1014, z 1999 r. nr 9, poz. 75 i nr 83, poz. 931 oraz z 
2000 r. nr 60, poz. 703). Obowiązuje od 1 stycznia 1995 r. 
 
2 Art. 138., ust. 1., pkt 13. ustawy z 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 155, poz. 1014, z 
1999 r. nr 38, poz. 360, nr 49, poz. 485, nr 70, poz. 778 i nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. nr 6, poz. 69, nr 12, 
poz. 136 i nr 48, poz. 550). Ustawa obowiązuje od 1 stycznia 1999 r. 
 
3 Rozporządzenie rady ministrów z 2 maja 1991 r. w sprawie praw i obowiązków głównych księgowych 
budżetów, jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych (Dz. U. nr 40, poz. 174 
oraz z 1997 r. nr 67, poz. 423 i nr 143, poz. 952). Obowiązuje od 28 maja 1991 r. (nie dłużej jednak niż do 31 
grudnia 2000 r. - art. 202., ust. 2. ustawy o finansach publicznych) 
 



inwentaryzacji aktywów i pasywów jednostki zależy od rodzaju poszczególnych składników 

majątku. I tak: 

1. Drogą spisu ilości z natury, wyceny tych ilości, porównania uzyskanych wartości 

z danymi z ksiąg rachunkowych, a także wyjaśnienia i rozliczenia ewentualnych różnic 

inwentaryzuje się:

a) budowle, maszyny i urządzenia objęte inwestycją rozpoczętą;

b) środki trwałe (stanowiące własność lub współwłasność jednostki nieruchomości, 

z wyjątkiem gruntów i środków trudno dostępnych oglądowi, maszyny, urządzenia, 

środki transportu oraz inne kompletne i zdatne do użytku w momencie przyjęcia 

do używania przedmioty, a także inwentarz żywy o przewidywanym okresie używania 

dłuższym niż rok, przeznaczone na własne potrzeby jednostki lub do oddania 

w używanie na podstawie umowy najmu czy dzierżawy lub innej umowy o podobnym 

charakterze oraz obce środki trwałe używane przez jednostkę na podstawie umowy 

najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, jeżeli z innych 

przepisów wynika prawo dokonywania od nich odpisów amortyzacyjnych 

(umorzeniowych) przez korzystającą z tych środków jednostkę); 

c) rzeczowe składniki majątku obrotowego (nabyte w celu zużycia na własne potrzeby 

materiały, wytworzone lub przetworzone przez jednostkę produkty: gotowe (wyroby, 

usługi i roboty) zdatne do sprzedaży, w toku produkcji bądź półprodukty oraz towary 

nabyte celem odsprzedaży w stanie nie przetworzonym); 

d) papiery wartościowe (akcje, obligacje, bony skarbowe, losy loteryjne, polisy 

ubezpieczeniowe); 

e) środki pieniężne (banknoty i monety, jednostki pieniężne rozrachunkowe krajowe 

i zagraniczne z wyłączeniem zgromadzonych na rachunku bankowym oraz czeki 

i weksle obce, jeżeli są płatne w ciągu 3 miesięcy od daty ich wystawienia).  

2. Drogą uzyskania od kontrahentów i banków potwierdzeń zgodności sald wykazanych 

na kontach ksiąg rachunkowych jednostki oraz wyjaśnienia i rozliczenia ewentualnych 

różnic inwentaryzuje się środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych, 

należności, pożyczki i zobowiązania (z wyjątkiem wymienionych w pkt 3.) 

oraz zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych  oraz powierzonych 

kontrahentom własnych składników majątkowych. 

3. Drogą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami 

i weryfikacji realnej wartości aktywów i pasywów inwentaryzuje się:



a) grunty i środki trwałe o utrudnionym dostępie (np. podziemne budowle, instalacje 

itp.); 

b) należności sporne i wątpliwe, a w bankach również zagrożone; 

c) należności i zobowiązania wobec pracowników; 

d) należności i zobowiązania z tytułów publicznoprawnych; 

e) wartości niematerialne i prawne; 

f) rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne; 

g) przychody przyszłych okresów; 

h) kapitały (fundusze) własne (podstawowe, zapasowe, rezerwowe i pozostałe), fundusze 

specjalne (ale nie ZFŚS, który wymaga potwierdzenia salda przez bank); 

i) rezerwy; 

j) niewymienione w pkt 1. i 2. składniki aktywów i pasywów.  

Stosownie do art. 26., ust. 1. wspomnianej ustawy o rachunkowości, inwentaryzację

przeprowadza się na ostatni dzień każdego roku obrotowego. Jednak termin ten uważa się

za dotrzymany, jeżeli: 

1. Inwentaryzację składników majątku, z wyłączeniem środków pieniężnych, papierów 

wartościowych, produktów w toku produkcji oraz materiałów, towarów i produktów 

gotowych określonych w art. 17., ust. 2., pkt 4., rozpoczęto trzy miesiące przed końcem 

roku obrotowego, a zakończono do 15 dnia następnego roku, ustalenie zaś stanu nastąpiło

przez dopisanie do lub odpisanie od stanu stwierdzonego drogą spisu z natury lub 

potwierdzenia salda - przychodów i rozchodów (zwiększeń i zmniejszeń), jakie nastąpiły

między datą spisu lub potwierdzenia, a dniem ustalenia stanu wynikającego z ksiąg

rachunkowych, przy czym stan wynikający z ksiąg rachunkowych nie może być ustalony 

po dniu bilansowym. 

2. Inwentaryzację zapasów materiałów, towarów, produktów gotowych i półproduktów 

znajdujących się na terenie strzeżonym i objętych ewidencją ilościowo - wartościową

przeprowadzono raz w ciągu 2 lat. 

3. Inwentaryzację zapasów towarów i materiałów (opakowań) objętych ewidencją

wartościową w punktach obrotu detalicznego jednostki o rozbudowanej sieci detalicznej 

przeprowadzono raz w roku, pod warunkiem jednoczesnego ustalenia wartości zapasów 

towarów i materiałów (opakowań) w cenach nabycia lub zakupu. 



4. Inwentaryzację środków trwałych oraz maszyn i urządzeń objętych inwestycją rozpoczętą,

znajdujących się na terenie strzeżonym przeprowadzono raz w ciągu 4 lat4.

Spis z natury

Czynności poprzedzające inwentaryzację drogą spisu zależą od wielkości jednostki 

i posiadanych przez nią zasobów majątkowych. W każdej jednak jednostce powinny być

wyznaczone: 

• rodzaje składników majątkowych, które będą objęte spisem, 

• dzień, na który dokonuje się inwentaryzacji (należy pamiętać, aby był to taki dzień,

na który możliwe jest ustalenie stanów księgowych), 

• daty przeprowadzenia spisu, 

• komisja spisowa (w tym jej przewodniczący i osoby kontrolujące spis).  

Pierwszą czynnością jest powołanie na piśmie, w formie zarządzenia, komisji 

inwentaryzacyjnej. Przepisy nie regulują zasad powoływania komisji i zespołów spisowych 

oraz zasad przeprowadzania spisu z natury. W związku z tym można wykorzystać utrwalone 

w praktyce i zwyczajowo uznawane zasady postępowania. 

W skład komisji inwentaryzacyjnej powinny wchodzić co najmniej 2-3 osoby, najlepiej 

dobrze obeznane z gospodarką magazynową i znające przepisy dotyczące inwentaryzacji oraz 

zasady przeprowadzania spisu z natury. Z zespołu powołanego do przeprowadzenia spisu 

kierownik jednostki (lub osoba odpowiedzialna) powołuje przewodniczącego komisji 

inwentaryzacyjnej, który powinien czuwać nad rzetelnym przeprowadzeniem spisu z natury 

i nad przebiegiem innych czynności związanych z inwentaryzacją. Przewodniczący lub inna 

upoważniona osoba otrzymuje arkusze spisu, odpowiednio oznakowane w sposób 

umożliwiający kontrolę ich wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem. Przed przystąpieniem 

do spisywania wskazane jest sprawdzenie, czy kierownik inwentaryzowanej placówki 

sporządził i przekazał do komórki księgowości wszystkie niezbędne dowody księgowe 

mające wpływ na stan księgowy składników majątku objętego inwentaryzacją.

Osoby wchodzące w skład zespołu spisowego nie mogą być informowane o wynikających 

z ewidencji księgowej ilościach inwentaryzowanych składników majątku. Nie powinno być

sytuacji, w których komisje inwentaryzacyjne korzystają z komputerowo przygotowanych 

arkuszy spisu z natury, w których są podane asortymenty, symbole i ilości oraz ceny, a praca 

 
4 Art. 26., ust. 3. ustawy o rachunkowości 
 



komisji polega jedynie na potwierdzeniu wpisanych ilości. Taki sposób może zostać uznany 

za niewłaściwy i niezgodny z zasadą rzetelnego przeprowadzenia spisu z natury. 

Do arkuszy spisu z natury mają zastosowanie przepisy art. 21., ust. 1. ustawy 

o rachunkowości dotyczące dowodów księgowych. Wskazane jest zatem, aby arkusze 

zawierały co najmniej: 

• nazwę i numer kolejny arkusza (karty) spisu oraz oznaczenia uniemożliwiające ich 

zamianę, może nim być np. podpis przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej; 

• nazwę jednostki (nadruk lub odciśnięcie pieczątki zawierającej nazwę jednostki); 

• datę rozpoczęcia i zakończenia spisu z natury, a jeżeli jest to niezbędne dla 

rozliczenia osób, którym powierzono składniki majątku, również godziny rozpoczęcia 

i zakończenia spisu; 

• termin przeprowadzania inwentaryzacji, jeżeli jest różny od daty spisu z natury; 

• numer kolejny pozycji arkusza spisu; 

• szczegółowe określenie nazwy składnika majątku, w tym także symbol 

identyfikujący, np. numer inwentarzowy, symbol indeksu, numer zlecenia 

produkcyjnego; 

• jednostkę miary; 

• ilość stwierdzoną w czasie spisu z natury (zgodnie ze stanem faktycznym); 

• cenę za jednostkę miary i wartość wynikającą z przemnożenia ilości składnika 

majątku stwierdzonej w czasie spisu z natury przez cenę jednostkową (podaje się

cenę przyjętą do ewidencji zapasów, po której obciążono osobę odpowiedzialną); 

• imię i nazwisko osoby, której powierzono składniki majątku oraz jej podpis złożony 

na dowód niezgłoszenia zastrzeżeń do ustaleń spisu z natury; w razie stosowania 

wspólnej odpowiedzialności pracowników - nazwiska i podpisy osób 

współodpowiedzialnych, uczestniczących w spisie.  

Przypomnijmy jeszcze, że na arkuszach spisu nie pozostawia się niewypełnionych wierszy 

(zakreskowuje się puste rubryki), a ewentualne poprawki czy korekty wprowadza się

wyłącznie z zachowaniem zasad określonych w art. 25. ustawy o rachunkowości, tzn. przez 

skreślenie błędnego zapisu i wpisanie poprawnego z zachowaniem czytelności błędnego 

zapisu oraz podpisanie poprawki i umieszczenie daty jej dokonania. 

Na arkuszach spisu wyodrębnia się składniki majątku: obce, zepsute, uszkodzone, 

niepełnowartościowe itp. Wskazane jest, aby  ujmować je na odrębnych arkuszach spisowych. 



Każda strona spisu z natury powinna być akceptowana podpisami członków komisji (zespołu)

i osób odpowiedzialnych za powierzone im mienie. 

 

Spis z natury środków pieniężnych

Przeprowadzenie spisu z natury środków pieniężnych wymagane jest art. 26., ust. 1., pkt 1. 

ustawy o rachunkowości na ostatni dzień roku obrotowego. Spis z natury środków 

pieniężnych polega na ustaleniu ich stanu rzeczywistego (wartości nominalnej), porównaniu 

go ze stanem ewidencyjnym i wyjaśnieniu ewentualnych różnic. Spis ten polega na 

przeliczeniu przez komisję inwentaryzacyjną, w obecności osoby materialnie 

odpowiedzialnej, wszystkich środków pieniężnych znajdujących się w kasie. 

Środki pieniężne w bilonie, które są przechowywane w oryginalnych opakowaniach (w stanie 

nienaruszonym), nie muszą być przeliczane, pod warunkiem, że ilość i rodzaj środków 

pieniężnych znajdujących się w tych opakowaniach były sprawdzane wyrywkowo w trakcie 

spisu. W takim wypadku wystarczy przeliczyć opakowania uwzględniając ich zawartości. 

Środki pieniężne krajowe wycenia się według wartości nominalnej, natomiast środki 

pieniężne wyrażone w walucie obcej (oprócz jednostek prowadzących skup i sprzedaż walut) 

wycenia się:

• w ciągu roku obrotowego - po kursie kupna lub sprzedaży banku, z którego usług

korzysta jednostka (art. 30., ust. 2., pkt 1. ustawy o rachunkowości); 

• na dzień bilansowy - po obowiązującym na dzień bilansowy średnim kursie 

ustalonym dla danej waluty przez prezesa Narodowego Banku Polskiego (art. 30., 

ust. 1., pkt 2. ustawy o rachunkowości).  

 

Spis z natury środków trwałych

Technika spisu z natury środków trwałych polega na stwierdzeniu, że faktycznie istnieją,

ustaleniu ich liczby oraz sprawdzeniu klasyfikacji i oznaczenia. 

Środki trwałe podlegają jednolitej klasyfikacji. Każdy środek trwały jako pojedynczy obiekt 

inwentarzowy powinien być oznaczony w sposób trwały numerem inwentarzowym 

składającym się z: 

• symbolu klasyfikacji rodzajowej środka trwałego; 

• kolejnego numeru wpisu do książki inwentarzowej (lub innej ewidencji).  

Inwentaryzacja środków trwałych przeprowadzana w drodze spisu z natury ma na celu nie 

tylko ustalenie ich rzeczywistego stanu, ustalenie własności składników majątkowych, 



w szczególności nieruchomości i gruntów (np. środki trwałe obce w leasingu, dzierżawie itp.), 

i rozliczenie osób materialnie odpowiedzialnych, ale również określenie środków trwałych 

przeznaczonych do likwidacji, nieprzydatnych, niewykorzystywanych, zbędnych oraz 

ujawnienie wykonanych przeróbek, modernizacji itp. 

 

Uzyskanie potwierdzeń stanu wykazanego w księgach

Inwentaryzacja w drodze uzgodnienia i potwierdzenia stanu księgowego wynika 

z konieczności okresowego sprawdzania stanu księgowego aktywów i pasywów przez 

porównanie go ze stanem rzeczywistym oraz ustalenie i wyjaśnienie różnic. Tą drogą

inwentaryzuje się stan księgowy należności i zobowiązań oraz składników majątku 

i finansujących je pasywów, które nie mogą być kontrolowane i aktualizowane na podstawie 

spisu z natury. Inwentaryzacja drogą uzgodnienia i potwierdzenia stanu księgowego jest 

wymagana przepisami art. 26., ust. 1., pkt 2. ustawy o rachunkowości. 

 

Środki zgromadzone na rachunkach bankowych

Inwentaryzacja w drodze uzgodnienia i potwierdzenia stanu księgowego środków pieniężnych 

zgromadzonych na rachunkach bankowych polega na potwierdzeniu przez bank stanu 

środków ulokowanych przez jednostkę na posiadanych w danym banku rachunkach 

bankowych. Zmiana stanu środków na rachunku bankowym danej jednostki jest każdorazowo 

potwierdzana przez bank wyciągiem bankowym. W wypadku stwierdzenia błędów

w operacjach na rachunku bankowym jednostki należy niezwłocznie powiadomić właściwy 

bank, w którym jednostka posiada swój rachunek. Błędy stwierdzone w dokumentach 

bankowych oraz ich sprostowanie zwykle rejestruje się do czasu sprostowania błędu,

na koncie 240 "Pozostałe rozrachunki" (w analityce: "Rozrachunki z bankiem z tytułu błędów

na rachunkach bankowych"). Wyksięgowanie stwierdzonej różnicy z tytułu błędnego zapisu 

na rachunku bankowym następuje po wyjaśnieniu jej z bankiem, na podstawie noty 

memoriałowej wystawionej przez bank. 

Potwierdzenie stanu środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jest ustawowo 

wymagane na ostatni dzień każdego roku obrotowego. 

 

Inwentaryzacja należności i zobowiązań

Inwentaryzacja należności i zobowiązań wynikających z rozrachunków z kontrahentami 

z tytułu dostaw i usług polega na wzajemnym uzgodnieniu i potwierdzeniu stanu księgowego 

aktywów i pasywów. W tym celu jednostka wysyła do kontrahenta na piśmie potwierdzenie 



stanu należności lub zobowiązań wynikającego z jej ksiąg. Kontrahent natomiast potwierdza 

(na piśmie) ten stan lub zgłasza do niego zastrzeżenia (na piśmie). 

Nie ma tu możliwości stosowania tzw. milczącego potwierdzenia salda, tzn. nie wystarczy 

wysłanie potwierdzenia do kontrahenta. Konieczne jest jeszcze otrzymanie od niego 

na piśmie potwierdzenia. Ewentualne rozbieżności powinny być wyjaśniane w drodze 

konfrontacji zapisów księgowych na koncie kontrahenta z zapisami dokonanymi przez 

kontrahenta w jego księgach rachunkowych. Ewentualne wyjaśnienia mogą być prowadzone 

nawet telefonicznie, ale ważne jest wówczas sporządzenie na piśmie notatki z rozmowy. 

Ustawa o rachunkowości (art. 26., ust. 1.) wymaga, aby inwentaryzacja w ten sposób 

należności i zobowiązań została dokonana na ostatni dzień każdego roku obrotowego. 

W praktyce jednak, zwłaszcza przy bardzo dużej liczbie kontrahentów i częstych operacjach 

zakupów i sprzedaży, gdzie ryzyko popełnienia błędów w zapisach księgowych jest większe, 

inwentaryzację rozrachunków drogą potwierdzeń sald wynikających ze stanów należności lub 

zobowiązań powinno się przeprowadzać nie tylko na koniec roku obrotowego. W takiej 

sytuacji wskazane jest częstsze uzgadnianie i potwierdzanie sald w ciągu roku, np. co kwartał,

a nie tylko na dzień kończący rok obrotowy. Przypomnijmy jednak, że terminy 

przeprowadzania inwentaryzacji oraz jej częstotliwość powinny być ustalone w zakładowym 

planie kont. 

 

Ustalanie i rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych

Końcowy etap inwentaryzacji polega na ustaleniu i rozliczeniu różnic wynikających 

z porównania stanu księgowego inwentaryzowanych składników majątku ze stanem 

rzeczywistym ustalonym w drodze spisu z natury. Rezultatem takiego porównania mogą być:

• niedobór inwentaryzowanych składników majątku - występuje wtedy, gdy stan 

rzeczywisty składników ustalony na podstawie spisu jest niższy od stanu 

wynikającego z ksiąg rachunkowych; 

• nadwyżka inwentaryzowanych składników majątku - ma miejsce, gdy stan 

rzeczywisty składników ustalony na podstawie spisu jest wyższy od stanu 

wynikającego z ksiąg rachunkowych.  

Różnice inwentaryzacyjne w postaci nadwyżki czy niedoboru określa się w zależności od 

metod ewidencji: ilościowo i wartościowo lub tylko wartościowo. 

Po ustaleniu niedoborów czy nadwyżek komisja inwentaryzacyjna powinna jeszcze zbadać

przyczyny powstałych różnic. Pomocne są tu pisemne wyjaśnienia osób materialnie 



odpowiedzialnych za inwentaryzowany majątek. W praktyce częstymi przyczynami 

powstałych różnic są np.:

• niewłaściwe zapisy w ewidencji księgowej; 

• brak księgowań protokołów zniszczeń czy likwidacji środka; 

• pomyłki w ilościach spisanych materiałów czy towarów w czasie spisu z natury; 

• pomyłki w ewidencji magazynowej.  

Różnice inwentaryzacyjne, ujawnione w czasie inwentaryzacji, w zależności od przyczyn ich 

powstawania rozlicza się w księgach rachunkowych jako: 

• niedobory lub nadwyżki pozorne; 

• ubytki mieszczące się w granicach norm i limitów na ubytki naturalne 

(np. wyschnięcie, wyparowanie, itp.); 

• niedobory i nadwyżki podlegające kompensacie (powstałe w podobnych 

asortymentach, ujawnione w czasie tego samego spisu, dotyczące tej samej osoby 

materialnie odpowiedzialnej); 

• niedobory niezawinione (np. ubytki spowodowane zdarzeniami losowymi, na które 

osoba odpowiedzialna nie mogła mieć wpływu); 

• niedobory zawinione będące następstwem zaniedbań lub niedopełnieniem 

obowiązków osoby za powierzone jej mienie.  

Komisja inwentaryzacyjna kończy swoją pracę protokołem weryfikacji różnic 

inwentaryzacyjnych. Natomiast kierownik jednostki przyjmując za podstawę wyniki 

postępowania wyjaśniającego prowadzonego przez komisję inwentaryzacyjną podejmuje 

decyzję w sprawie zakwalifikowania ubytków czy nadwyżek składników majątku, 

ujawnionych podczas inwentaryzacji. 

 



Przykłady rozliczania inwentaryzacji

W czasie inwentaryzacji stwierdzono: 

niedobór materiału A - 7 szt. x 6 zł = 42 zł

niedobór materiału B - 9 szt. x 8 zł = 72 zł

niedobór materiału C - 8 szt. x 4 zł = 32 zł

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

razem niedobory materiałów 146 zł

nadwyżka materiału D - 5 szt. x 9 zł = 45 zł

nadwyżka materiału E - 1 szt. x 8 zł = 08 zł

nadwyżka materiału F - 3 szt. x 4 zł = 12 zł

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

razem nadwyżki materiałów 65 zł

niedobór przedmiotu G o wartości 100 zł

niedobór przedmiotu H o wartości 300 zł

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

razem niedobory                          400 zł

nadwyżka przedmiotu I o wartości 200 zł

nadwyżka przedmiotu J o wartości 050 zł

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

razem nadwyżki 250 zł

niedobór środka trwałego K o wartości początkowej 3300 zł i dotychczasowym umorzeniu 

2100 zł;

niedobór środka trwałego L o wartości początkowej 2200 zł i dotychczasowym umorzeniu 

1700 zł;

nadwyżkę środka trwałego Ł o wartości początkowej 4500 zł.



Wn Ma kwota 
stwierdzone niedobory materiałowe 240 310 146,00
stwierdzone nadwyżki materiałowe 310 240 65,00
dokonano kompensaty materiału A nadwyżką materiału D, a pozostałą 
nadwyżkę materiału D odpisano na zysk 

240 760 3,00

niedoborem materiału B obciążono pracownika 234 240 72,00
niedobór materiału C wynika z błędu w liczeniu - korekta 310 240 32,00
nadwyżka materiału E, to błąd w liczeniu - korekta  240 310 8,00
faktyczna nadwyżka materiału F 240 760 12,00
stwierdzone niedobory przedmiotów 072

240
013
760

400,00
400,00

stwierdzone nadwyżki przedmiotów 013 240 250,00
niedoborem przedmiotu G obciążono pracownika 234 240 100,00
niedobór przedmiotu H jest niezawiniony 760 240 300,00
korekta błędnie stwierdzonej nadwyżki przedmiotu I 240 013 200,00
przyjęcie rzeczywistej nadwyżki przedmiotu J 240 072 50,00
stwierdzone niedobory środków trwałych K i L 071

240
240
011

2100,00
1700,00
3500,00
2200,00

stwierdzona nadwyżka środka trwałego Ł 011 240 4500,00
niedobór środka trwałego K uznano za niezawiniony (3500-2100) 760 240 1400,00
niedoborem środka trwałego L obciążono pracownika 234 240 500,00
nadwyżka środka trwałego Ł jest błędna 240 011 4500,00

gdzie: 

• 011 - środki trwałe; 

• 013 - pozostałe środki trwałe w używaniu; 

• 071 - umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych; 

• 072 - umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych 

i prawnych; 

• 234 - pozostałe rozrachunki z pracownikami; 

• 240 - pozostałe rozrachunki; 

• 310 - materiały; 

• 760 - pozostałe przychody i koszty. 
 

Za: http://www.vulcan.edu.pl/doradca/doradca6.html 


