Zarządzen ie N r 7 4l20'l 0
Burm istrza Miasta Wągrowca
z dnta 10 czerwca 20'|'0 roku
w sprawie szczegółowych zasad i sposobu przeprowadzania inwentaryzacji
składników majątkowych Urzędu Miejskiego w Wągrowcu.

Na podstawie ań. 26 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowoŚci
( Dz U' z 2009 r. Nr 152 poz'1223 z póŹniejszymi zmianami ) postanawiam

co następuje:

W sprawie szczegołowych zasad i sposobu
przeprowadzania inwentaryzacji składników majątkowych Urzędu Miejskiego
w Wągrowcu stanowiącązałącznik do niniejszego Zarządzenia. '
$ 1. Wprowadzam instrukcję

Traci moc Zarządzenie Nr 1712004 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia
4 lutego 2004 roku w sprawie szczegołowych zasad isposobu przeprowadzania
$ 2'

inwentaryzacji skład n ikow majątkowych

$ 3. Zarządzenie wchodzi
od 1 lipca 2010 roku.

W Życie
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rzęd u

Miejskiego w Wąg rowcu.

dniem podjęcia z mocą obowiązującą
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Załącznik

do Zarządzenia Nr 7412010
Burmistrza Miasta Wągrowca
z dnia 10 czerwca 2010 roku

W

lnstrukcja
sprawie szczegółowych zasad i sposobu przeprowadzania inwentaryzacji
składników majątkowych Urzędu Miejskiego W Wągrowcu

Rozdział l
Postanowienia ogólne
$ 1. lnstrukcja inwentaryzacyjna została opracowana na podstawie przepisów ustawy
z dnia 29 wrzeŚnia 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 152
poz.1223 z póŹniejszymi zmianami ).
$

2. Podstawowym celem instrukcji inwentaryzacyjnejjest okreslenie zasad,

i metod

przeprowadzania inwentaryzacji aktywow i pasywów jednostki.

trybu

Rozdział ll
Pojęcie i cel inwentaryzacji
to ogół czynnościmających na
sprawdzenie rzeczywistego stanu aktywów i pasywów.

$

3. lnwentaryzacja

celu okresowe ustalenie

lub

jest ustalenie rzeczywistego stanu aktywow i pasywow

$ 4. Celem inwentaryzacji
i na tej podstawie:

z ksiąg rachunkowych do zgodności
ze stanem rzeczywistym
2) rozliczenie osób materialnie odpowiedzialnych za powierzone im mienie;
3) dokonanie oceny gospodarczej przydatności składnikow majątku jednostki;
4) przeciwdziałanie nieprawidłowościom w gospodarowaniu majątkiem jednostki'
1)doprowadzenie danych wynikających
;

Rozdział lll
Zakres inwentaryzacji

5. lnwentaryzaĄąobejmuje się:
1) aktywa ipasywa znajdujące się w ewidencji bilansowej lub ktore powinny byc

$

w niej ujęte;
2) składniki majątkowe ujęte wyłącznie w ewidencji ilościowej;
3) obce składniki majątkowe.

Rozdział lV
Rodzaje i nwentaryzacji
6. lnwenlaryzaĄa moze być przeprowadzona w formie inwentaryzacji okresowej lub
inwentaryzacj i d oraznej.

$

s

7'1. lnwentaryzaqę okresową przeprowadza się zgodnie z planem inwentaryzacji,
uwzględniając terminy i częstotliwośćinwentaryzacji określonąW ustawie
o rachunkowości.
2. Plan inwentaryzacji okresowej opracowuje Główny Księgowy. Zatwierdzony przez
Burmistrza plan inwentaryzacji okresowej stanowi dokument poufny, zabezpieczony
przed dostępem osÓb nieupowaznionych.

s 8.1. lnwentaryzację doraŹną przeprowadza Się W przypadku zaistnienia
okolicznoŚci uzasadniającej jej przeprowadzenie tj zmiana osoby materialnie
odpowiedzialnej, zaistnienia zdarzeń losowych np. pozar, powódŹ, kradzieŻ.

Rozdział V
S poso by i nwentaryzacji
s 9'1' lnwentaryzację przeprowadza się w drodze:
1) spisu z natury;
2) uzyskania od kontrahentow i banków pisemnych potwierdzeń prawidłowości
wykazanych sald - uzgadnianie sald;
3) porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami
i weryfikacji realnej wańości składników majątku - weryfikacja sald.

2.Poszczególnym składnikom majątku przyporządkowana jest ściśleokreŚlona
metod a nwentaryzacj
i

i.

s 10.1. W drodze spisu z natury przeprowadza się inwentaryzację:
1) środkÓw pienięznych z wyjątkiem zgromadzonych na rachunkach bankowych;
2) akcji, obligacji, bonow i innych papierów wańościowych;
3) rzeczowych składnikow majątku obrotowego: materiałów, towarow;
4) środków trwałych z wyjątkiem gruntow i trudno dostępnych oglądowi środkow
tnłałych;

2. Spisem z natury naleŻy równiez objąć znajdujące się w jednostce składniki
majątkowe ujęte wyłącznie w ewidencji ilościowej oraz będące własnościąinnych
jednostek.

3. lnwentaryzaĄa w drodze spisu z natury polega na:
"l) ustaleniU rze:zywistej ilosci poszczegolnych składnikow majątku poprzez
ich przeliczenie, zwaŻenie, zmierzenie oraz ujęciu ustalonej ilościw arkuszu spisu

z natury',

wycenie spisanych ilości;
3) porównaniu wartościwycenionego spisu z danymi ksiąg rachunkowych;

2)

4) ustaleniu ewentualnych roŻnic inwentaryzacyjnych i wyjaśnieniu przyczyn
ich powstania oraz postawieniu wniosków co do sposobu ich rozliczenia;
5) ujęciu roŻnic inwentaryzacyjnych i ich rozliczenie w księgach rachunkowych.

$ 11. Metodą uzgadniania sald inwentaryzuje się:
1) środki pienięzne zgromadzone na rachunkach bankowych;
2) poŻyczki i kredyty;

3) naleznościi zobowiąania, z wyjątkiem nalezności spornych iwątpliwych,

naleznościwobec pracownikow i z tytułow pubIiczno-prawnych;
4) powierzone kontrahentom własne składniki majątkowe.

Drogą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami
i weryfikacji realnej wańości składników majątku przeprowadza się inwentaryzację arL.26 ust. 'l pkt 3 ustawy o rachunkowości:
'1) gruntÓw i środków trwałych trudno dostępnych oglądowi;
2) wańości niematerialnych i prawnych;
3) nalezności spornych i wątpliwych;
4) nalezności izobowiązan z pracownikami;
5) naleznoŚci i zobowiązan publicznoprawnych;
6) rozliczeń międzyokresowych kosztow;
7) funduszy i kapitałow;
B) rezerw i przychod ow przyszłych okresów;
9) innych aktywów i pasywów nie podlegających spisowi z nalury i uzgodnieniu sald.

s 12'

Rozdział Vl
lnwentaryzacja w drodze spisu z natury

W

celu sprawnego, terminowego

i

prawidłowego przeprowadzenia
inwentaryzacji powołuje się komisję inwentaryzacyjną w składzie minimum 3 osob.

s 13'1.

2. Powołanie komisji inwentaryzacyjne) następuje na wniosek Głównego Księgowego
na podstawie zarządzen ia Burm istrza.
Na wniosek Głównego Księgowego, Burmistrz powołuje rowniez przewodniczącego
kom isji inwentaryzacyj nej spośród p racown ików na stanowisku kierown czym.

3.

i

Do komisji

inwentaryzacyjnej nie mogą być powołane osoby materialnie
odpowiedzialne za inwentaryzowane składniki majątku, osoby prowadzące ewidencję

4.

inwentaryzowa nych skład n kÓw.
i

Do obowiązkow komisji inwentaryzacyjnej naleŻy w szczególnoŚci:
1) ustalenie harmonogramu izakresu spisu znatury',
2) powołanie zespołow spisowych;
3) przeszkolenie osób biorących udział w spisie z natury;
4) przy gotowan ie doku mentacj i p rzebieg u i rozliczenie nwentaryzacj
5) gospodarowanie arkuszami spisu z natury;
6) kontrola przebiegu spisu;
5.

i

7) ustalenie przyczyn powstania roŻnic inwentaryzacyjnych
wniosków w sprawie ich rozliczenia;
B) sporządzenie sprawozdan z przebiegu inwentaryzacji'

i

i ;

przedkładanie

s 14.1. Zespoły spisowe powołuje Burmistrz
komisj i nwentaryzacyj nej.

na

wniosek przewodniczącego

i

Powołanie zespołow spisowych powinno nastąpić nie poŻniej niŻ 14 dni przed
wyznaczoną datą spisu z natury'
2.

3.

Do zespołow spisowych powinny być powołane osoby z

odpowiednimi

kwalifikacjami.

4. W skład zespołu nie moze być powołana osoba:
1) materialnie odpowiedzialna za stan objętych spisem z natury składnikÓw majątku;

2) prowadząca ewidencję księgową składnikow majątkowych podlegających
spisowi z natury;
3) nie zapewniająca bezstronności spisu.

5. Do obowiązków zespołu spisowego naleŻy w szczególnoŚci:
1) zapoznanie się z obowiązującą w urzędzie instrukcją inwentaryzacy1nąoraz
udział w szkoleniu przed inwentaryzacyjnym;
2) pobranie przed rozpoczęciem spisu, arkuszy spisu z natury;
3) pobranie od osob odpowiedzialnych oświadczeń wstępnych i końcowych;
4) przeprowadzenie spisu z natury w wyznaczonym terminie;
5) ustalenie rzeczywistej ilościposzczególnych składników majątku i wpisanie
do arkusza spisu z natury;
6) terminowe przekazanie wypełnionych arkuszy spisu przewodniczącemu komisji
inwentaryzacyjnej oraz wszelkich informacji o stwierdzonych w toku czynności
spisowych nieprawidłowości zwłaszcza W zakresie gospodarki składnikami
majątku izabezpieczenia ich przed zniszczeniem lub zagarnięciem.

s 15. Spis z natury przeprowadza się w obecności osoby materialnie odpowiedzialnej

za składniki majątku objęte spisem.

$ 16. Zespół spisowy przed rozpo;zęciem spisu z natury.
1) pobiera od osoby materialnie odpowiedzialnej za inwentaryzowane składniki
majątku pisemne oświadczenie o ujęciu w ewidencji wszystkich dowodów
przychodu i rozchodu oraz o uzgodnieniu stanu z ewidencją księgową;
2) sp rawdza sta n zabezpieczenia sp isywa nych skład n ików m aj ątkowych.

s 17'1. Rzeczywistą ilośÓ spisywanych z natury składnikow majątku ustala zespoł

spisowy poprzez przeliczenie, zwaŻenie lub zmierzenie.
1) przeliczenie polega nafizycznym ustaleniu ilościw sztukach;
2) przewazenie składnikow majątku polega na ich fizycznym połozeniu na Wagę
i odczytaniu wskaŹnika;
3) zmierzenie składnikow polega na przyłoŻeniu przyrządu mierniczego
do spisywanego składnika majątkowego i odczytaniu jego wskazania.
2. JeŻeli nie ma mozliwościzwaŻenia iloŚci rzeczowych składnikÓw majątku trudnych
do dokładnego ustalenia, ich iloŚÓ ustala się na podstawie obliczeń technicznych lub
szacunków'
3. obliczenia techniczne lub szacunki powinny
spisowych lub w załącznlku.

być uwidocznione na arkuszach

s 18.1 . Znajdujące się na określonym polu spisowym składniki majątku objęte spisem
z natury nie powinny być wydawane lub przyjmowane do czasu zakończenia spisu'
2. w wyjątkowych sytuacjach zespÓł spisowy moŻe wyrazic zgodę na wydanie lub
przyjęcie określonego składnika majątku, jezeli jest to niezbędne dla zapewnienia
normalnej działalnościjednostki.

s 19.1. Bezpośrednio po ustaleniu rzeczywistej iloŚci składnika majątku zespoł

spisowy dokonuje wpisu do arkusza spisu w sposób umozliwiający osobie materialnie
powiedzial nej sprawdzen ie p rawidłowościwpisu'

od

2. Arkusz spisu z natury, na

którym ujęto wynik spisu powinien zawierac

co najmniej:
1) nazwę jednostki - nadruk lub odciśnięcie stempla;
2) numer kolejny arkusza spisu oraz oznaczenie umozliwiające ich zamianę;
3) okreśIenie metody inwentaryzaĄi;
4) datę rozpoczęcia i zakonczenia spisu;
5) termin przeprowadzenia spisu;
6) imię i nazwisko oraz podpisy:
a) osoby materialnie odpowiedzialnej,
b) członkÓw zespołu spisowego;
7) numer kolejny pozycji arkusza spisu;
B) szczegółowe okreŚlenie składnika majątku;
9)jednostkę miary, ilośÓ i cenę.

s 20.1. Wynik spisu ujmuje się w arkuszu spisu
cienkopisem, pismem maszynowym.
2. W arkuszach spisu

w sposób trwały długopisem,

z natury niedopuszczalne jest:

) pozostawianie niewypełnionych wierszy;
2) korygowanie błędnych zapisow przezzamazywanie, wycieranie lub przerabianie
dokonanych zapisów.
'l

3. Poprawianie błędnego zapisu polega na skreśleniu zapisu nieprawidłowego w taki
sposób, zeby pierwotna treŚc była czytelna i wpisaniu poprawnego zapisu ' Przy
kazdym poprawionym zapisie powinien być zamieszczony podpis członka zespołu
spisowego i osoby materialnie odpowiedzialnej.
21.1 . Dla zapewnienia rzetelnościi prawidłowościspisu z natury przewodniCząCy
komisji inwentaryzacyjnej dokonuje wyrywkowej kontroli spisu.

s

2. W toku kontroli naleŻy zbadać, Czy zespoły spisowe działają zgodnie
z obowiązującymi przepisami i ustaleniami, a zwłaszcza czy została zapewniona
kompletnośÓ spisu
z natury.

z

natury oraz czy prawidłowo zostały wypełnione arkusze spisu

3. Kontrolujący zobowiązany jest do:

1)umieszczenia na arkuszach spisu adnotacji - podpisu przy skontrolowanych

pozycjach;
2) sporządzenia protokołu z przebiegu kontroli.

z natury i dokonaniu ostatniego zapisu w arkuszach
natury zespół spisowy powinien zamieścićna tym arkuszu adnotację
o następującej treści,, spis zakończono na pozycji ....''.

s

22.1. Po zakończeniu spisu

z

spisu

2. Prawidłowo Wypełnione arkusze spisu z natury podpisują członkowie zespołu
spisowego, osoba materialnie odpowiedzialna.
3. Zespół spisowy po zakończeniu czynności spisowych:

1)pobiera

od osoby

materialnie odpowiedzialnej oświad'czenie końcowe

co do przebiegu dokonanego spisu i zawierające stwierdzenie, czy wnosi lub nie
zastrzeŻenia do przeprowadzonego spisu z natury;
2) sporządza pisemne Sprawozdanie o przebiegu spisu z natury;
3) przekazuje wszystkie arkusze spisu z natury zarówno wypełnione jak
i niewykorzystane przewodniczącemu komisji inwentaryzacyjnej.
$ 23. Przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej po zgromadzeniu wszystkich
wypełnionych arkuszy spisu z natury i sprawdzeniu ich kompletności przekazu1e je
do działu księgowościw celu dokonania Wyceny i ustaleniu roŻnic inwentaryzacyjnych.

s 24.1. Po otrzymaniu arkuszy spisu znatury pracownik działu księgowości dokonuje
Wyceny spisanych składnikow majątkowych oraz porownuje iloŚci i wartości
z ewidencją księgową.
2, Przy wycenie spisanych składników majątku stosuje
w ustawie o rachunkowości.

się zasady okreŚlone

3. Jezeli stan rzeczywisty ustalony w drodze spisu z natury jest nizszy od stanu
ewidencyjnego wynikającego z prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych

powstaje niedobór, a w sytuacji odwrotnej powstaje nadwyzka.

4. Róznice inwentaryzacyjne ujmuje się w zestawieniu roŻnic inwentaryzacyjnych
w sposób umozliwiający:
'l) ustalenie łącznej sumy roŻnic inwentaryzacyjnych z podziałem według
poszczegóInych kont syntetycznych przewidzianych w planie kont oraz według
osob materialnie odpowiedzialnych
2) powiązanie poszczególnych pozycji zestawienia roŻnic z pozyĄami arkuszy spisu z
;

natury.

s25.1.Wyniki Wyceny

i

rozliczenia spisu

z natury W

formiezestawień roŻnic

inwentaryzacyjnych przekazuje się przewodniczącemu komisji inwentaryzacyjnej"

2. W celu ustalenia przyczyn powstania roŻnic inwentaryzacyjnych przewodnicząCy
kom isj i przep rowadza postępowa n ie weryfikacyj ne.
3.

W trakcie prac weryfikacyjnych komisja ma prawo Żądac od osoby

materialnie

odpowiedzialnej złoŻenia pisemnych wyjaŚnień dotyczących przyczyn powstania
r

oŻnic nwe nta ryzacyj nych.
i

4. Komisja inwentaryzacyjna przy weryfikacji roŻnic moŻe korzystać z pomocy
rzeczoznawców z danej dziedziny'

5. Rezultatem zakończonego postępowania weryfikacyjnego powinien byÓ protokoł
w ktorym komisja inwentaryzacyjna przedstawia umotywowane wnioski co do sposobu
r ozliczenla n ied obo rów i n adwyze k nwe nta ryzacyj nych'
i

6. Protokoł weryfikacji zatwierdza Burmistrz.

s26.1.Ujawnione W toku inwentaryzacji róznice między stanem rzeczywistym,
a stanem W księgach rachunkowych naleŻy wyjaśnió i rozliczyc księgach
rachunkowych tego roku obrotowego, na który przypadał termin inwentaryzacji'

Rozliczenie roŻnic inwentaryzacyjnych W księgach rachunkowych następuje
na podstawie zatwierdzonego przez Burmistrza protokołu weryfikacji roŻnic

2.

inwentaryzacyjnych.

Rozdział Vll
inwentaryzacja w drodze uzgodnienia sald
Art' 26 ust.1 pkt.2 ustawy o rachunkowości
s 27.1. W drodze uzgodnienia sald inwentaryzuje się aktywa i pasywa jak:
'1)środki pienięzne zgromadzone na rachunkach bankowych, poprzez potwierdzenie
przez bank stanu środkow;
2) poŻyczki i kredyty równiez poprzez potwierdzenie przez bank;
3) nalezności i zobowiązania, z wyjątkiem nalezności spornych i wątpliwych,
naleznościwobec pracownikow i z tytułow publiczno-prawnych - poprzez przesłanie
wykazów sald figurujących w księgach rachunkowych do kontrahentow, ktorzy
potwierdzają lub zgłaszajązastrzeŻenia na piśmie.Przedmiotowy wykaz sporządza
się w dwóch wykonaniach. Na potwierdzeniu winna byÓ pieczątka firmy oraz
podpisy osób upowaznionych do reprezentowania jednostki. Powstałe roznice
naleŻy wyjaśnićz kontrahentem. Ustawa o rachunkowości nie przewiduje tzw.
,,milczącego potwierdzenia salda'', co oznacza, ze nie mozha nie udanej proby
uzgodnienia salda uznać za jego uzgodnienie. Jeśliwystąpi sytuacja, Że na
przesłanie potwierdzenia salda kontrahent nie odpowiedział, saldo mozna uzgodnić
telefonicznie sporządzając na tę okolicznoŚc notatkę. Jezeli nie udało się rowniez
salda uzgodnić telefonicznie, wówczas takie saldo podlega weryfikacji;
4) powierzone kontrahentom własne składniki majątkowe.
2. Roczną inwentaryzację rozrachunków naleŻy przeprowadzic na ostatni dzień
kazdego roku obrotowego z tym, ze inwentaryzację moŻna rozpocząc w ciągu lV
kwartału i zakończyć do 15 stycznia roku następnego.
3. Nie wymagają pisemnego uzgodnienia sald.
1) naleznoŚci sporne iwątpliwe;
2) nalezności i zobowiązania wobec kontrahentów, w tym osob fizycznych, ktorzy nie
mają obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych;
3) rozrachunkow z pracownikami;
4) drobnych naleznościi zobowiązań, w przypadku ktÓrych koszty uzgodnienia
przekraczałyby związane z tym korzyści;
5) rozrachunków publiczno-prawnych.

4. lnwentaryzaĄi w drodze uzgadniania dokonuje dział księgowości.

5. Formy uzgodnienia sald mogą byc:
1) pisemne - przy wykorzystaniu:
a) formularzy dostępnych w punktach sprzedaŻy druków akcydensowych,
b) fo rm u la rzy opracowa nych przez jed n ostkę _ wykazy,
c) wydrukow komputerowych;
2) telefoniczne _ dokonując uzgodnienia sald z kontrahentem drogą telefoniczną
sporządzĄąc j ed n ocześn ie krotką notatkę z przepr owadzo nych uzg od n ień.

Rozdział Vlll
lnwentaryzacja w drodze weryfikacji sald
Art'.26 ust'1 pkt.3 ustawy o rachunkowości
2B.1. Aktywa i pasywa, które nie mogą byÓ zinwentaryzowane W drodze spisu z
natury lub uzgodnieniu sald podlegają inwentaryzacji w drodze weryfikacji sald.

s

2. Drogą weryfikacji sald inwentaryzuje się aktywa i pasywa takie jak:
1) gruntow i środkow trwałych trudno dostępnych oglądowi;
2) wańości niematerialnych i prawnych;
3) nalezności spornych i wątpliwych wynika1ące z rozrachunkowz kontrahenlamiz
tytułu dostaw i usług inwentaryzuje się obligatoryjnie na ostatni dzien kazdego roku
obrotowego. lnwentaryzaĄa tych aktywów polega na Sprawdzeniu wszystkich
tytułow naleznoŚci i roszczeń dochodzonych w drodze powodztwa cywilneg o oraz
tych, co do których kontrahenci złoŻyli odmowę zapłaty.PowyŻsze sprawy naleŻy
uzgodnić z radcą prawnym. lnwentaryzując naleznościsporne i wątpliwe naleŻy
wziąć pod uwagę przepisy ań. 3 ustawy o rachunkowości,zgodnie z ktorymi
nalezności przedawnione, nieŚciągalne i umorzone zalicza się do pozostałych
kosztów operacyjnych;
4) naleznosci izobowiązan z pracownikami;
5) nalezności i zobowiązań publiczo-prawnych;
6) rozliczeń międzyokresowych kosztÓw;
7) funduszy ikapitałow, rezerw iprzychodow przyszłych okresÓw;
8) rezerw i przychod ow przyszłych okresÓw;
9) innych aktywow i pasywÓw nie podlegających spisowi znatury i uzgodnieniu sald.
3. Celem inwentaryzacji w drodze weryfikacji sald jest stwierdzenie, czy rzeczywiście
posiadane dokumenty potwierdzają istnienie określonego salda oraz Czy jest ono
realne
i prawidłowo wycenione.
4. lnwentaryzaĄi w drodze weryfikacji sald dokonuje dział księgowości we wspÓłpracy
z właściwymipracownikami Urzędu. Weryfikację przeprowadza się na ostatni dzień
roku obrotowego, z tym Że mozna rozpocząC W ciągu lV kwańału
i zakonczyc do 'l5 stycznia następnego roku'
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6. Ujawnione W toku weryfikacji sald roznice między stanem rzeczywistym a stanem
wynikającym z ksiąg rachunkowych nalezy wyjaŚnić i rozliczyc w księgach tego roku
obrotowego, na ktory przypadał termin inwentaryzacji'

Rozdział lX
Postanowienia końcowe
s 29. 1. Termin i częstotliwośćinwentaryzacji przyjmuje się za dotrzymane,
jezeli inwentaryzację:
1) aktywow pienięznych, papierow wartoŚciowych i materiałóW przeprowadza się na
ostatni dzien roku obrotowego;
2) składników majątku rozpoczęto trzy miesiące przed końcem roku obrotowego,
a zakończono do 15 dnia następnego roku, zaśustalenie śtanunastąpiło przez
dopisanie lub odpisanie od stanu stwierdzonego drogą spisu z natury lub
potwierdzenia salda przychodow i rozchodow, jakie nastąpiły między datą spisu,
a dniem ustalenia stanu wynikającego z ksiąg rachunkowych, przy czym stan
wynikający z ksiąg nie moze być ustalony po dniu bilansowym;
3) Środkow trwałych znajdujących się na terenie strzezonym przeprowadzono raz
w ciągu 4 lat.
Przez teren strzezony naleŻy rozumieó takie miejsce składowania składnikow
majątkowych, które jest zabezpieczone przed dostępem osob nieuprawnionych np.
posiadające ogrodzenie uniemozliwiające przedostanie się osób nieupowaznionych
oraz dozorowanie stałe lub przez wynajętą w tym celu firmę zajmu1ącą się ochroną
mienia.

2. Sprawy nie uregulowane niniejszą instrukcją podlegają unormowaniu w drodze
b ezących zarządzen wewn ętrz n yc h B u rm strza.
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