
B I B L I O T E K A  F I N A N S O W O - K S I Ę G O W A

ISBN 978-83-8276-229-7

9 7 8 8 3 8 2 7 6 2 2 9 7

U
O

M
 2

16

Cena brutto 169 zł

Zamknięcie roku
2021

ZA
M

K
N

IĘC
IE R

O
K

U
 2021

W publikacji „Zamknięcie roku 2021” znajdziesz wskazówki niezbędne do pod-
sumowania roku w firmie, bez względu na to czy prowadzisz pełną księgowość, 
czy PKPiR. Dowiesz się z niej także, jak zmienić sposób ewidencji z PKPIR na 
pełne księgi. Autorka bardzo szczegółowo opisuje takie zagadnienia jak inwen-
taryzacja, sporządzenie remanentu, sporządzenie sprawozdania finansowego.  

Dzięki tej publikacji:

 prawidłowo przeprowadzisz inwentaryzację w firmie 

 dowiesz się, jakie zmiany w przepisach należy uwzględnić przy sporządzaniu 
sprawozdania za rok 2021

 poznasz nowe sposoby podpisywania sprawozdania finansowego oraz 

 dowiesz się, jak sporządzić i przesłać sprawozdanie, stosując nową wersję 
aplikacji przygotowanej przez MF

SERWIS  ONLINE  DLA  PROFESJONALNYCH  KSIĘGOWYCH
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Prawidłowo przeprowadzona inwentaryzacja to podstawa do sporządze-
nia rzetelnego sprawozdania finansowego. Przestrzeganie zasad inwentary-
zacji jest też ważne, gdy podatnik prowadzący dotychczas PKPiR rozpoczyna 
prowadzenie ksiąg rachunkowych. Głównym jej celem jest ustalenie rzeczy-
wistego stanu aktywów i pasywów jednostki oraz doprowadzenie danych wy-
nikających z ksiąg rachunkowych do ich zgodności ze stanem faktycznym.

Przeprowadzenie, a następnie wyniki inwentaryzacji należy odpowiednio 
udokumentować i powiązać z zapisami ksiąg handlowych, a ujawnione w toku 
inwentaryzacji różnice trzeba wyjaśnić i rozliczyć w księgach tego roku obro-
towego, na który przypadał termin inwentaryzacji.

Oprócz regulacji ustawy o rachunkowości warto skorzystać z wytycz-
nych zawartych w opublikowanym 28 lipca 2016 r. komunikacie ministra 
finansów dotyczącym ogłoszenia uchwały Komitetu Standardów Rachunko-
wości w sprawie przyjęcia stanowiska Komitetu dotyczącego inwentaryza-
cji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych 
i półproduktów.

Instrukcje inwentaryzacyjne mają stanowić pomoc w organizacji spisu 
i jego przebiegu, doborze właściwych, dostosowanych do warunków czynno-
ści spisowych. Może to być jedna, całościowa instrukcja albo kilka instrukcji 
przeznaczonych:

a)  zestaw 1 – dla członków komisji inwentaryzacyjnej, w której opisuje się 
w szczególności: zasady działania komisji i powoływania zespołów spi-
sowych, ewentualnie kontrolerów spisowych,  zakresy ich odpowiedzial-
ności, podział na pola spisowe, przyjęte w jednostce uproszczenia lub 
szczególne procedury związane z inwentaryzacją drogą spisu z natury, 
opis dokumentacji inwentaryzacyjnej, zasady rozliczania różnic inwen-
taryzacyjnych, sposób przechowywania dokumentów,
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b)  zestaw 2 – dla zespołów spisowych, przy czym często są to instrukcje 
opisujące sposób wykonywania czynności spisowych odrębnie dla po-
szczególnych rodzajów zapasów (np. kątowników, prętów, szyn, blach, 
szyb, tkanin, desek, skór, cegieł, płytek i kształtek betonowych, rur, wę-
gla i koksu, złomu, innych materiałów masowych, których ilości ustala 
się drogą pomiaru szacunkowego).

Częstotliwość, terminy i formy inwentaryzacji 

Z zasady inwentaryzacji dokonuje się co roku.
W niektórych przypadkach możliwe jest rzadsze niż raz na rok przepro-

wadzenie inwentaryzacji drogą spisu z natury, pod warunkiem że zapasy lub 
środki trwałe są na terenie strzeżonym.

Ustawa o rachunkowości nie zawiera definicji takiego terenu – powinna 
być wskazana w instrukcjach obowiązujących w jednostce, najlepiej bezpo-
średnio w instrukcji inwentaryzacyjnej. Przykładowo można tam zapisać, że 
przez teren strzeżony rozumie się zamykane pomieszczenia z zainstalowa-
nym systemem alarmowym lub teren odizolowany ogrodzeniem, zamykany 
bądź chroniony w inny sposób, np. przez dozorcę. Stanowisko KSR wska-
zuje, iż składowisko strzeżone to dozorowane w sposób ciągły, zamknięte 
(zabezpieczone) miejsce przechowywania (składowania, magazynowania) 
zapasów, do którego nie mają dostępu osoby nieuprawnione (postronne).

Nie narusza obowiązku przeprowadzenia spisu na ostatni dzień roku obro-
towego przeprowadzenie go w odniesieniu do (art. 26 ust. 3 ustawy):

a) zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych i półproduktów objętych 
bieżącą ewidencją ilościowo-wartościową i przechowywanych w strzeżonych 
składowiskach (art. 26 ust. 3 pkt 2 ustawy) – w dowolnym dniu w ciągu 2 lat,

b) zapasów towarów i materiałów (opakowań) w punktach obrotu deta-
licznego objętych ewidencją wartościową (art. 26 ust. 3 pkt 4 ustawy) 
– w dowolnym dniu danego roku obrotowego,

c) zapasów drewna w jednostkach prowadzących gospodarkę leśną – w do-
wolnym dniu danego roku obrotowego (art. 26 ust. 3 pkt 5 ustawy).




