HARMONOGRAM SZKOLENIA

NAJCZĘSTSZE NIEPRAWIDŁOWOŚCI WE WŁAŚCIWYM
ZORGANIZOWANIU, PRZEPROWADZENIU
I UDOKUMENTOWANIU INWENTARYZACJI
1. Odpowiedzialność za przeprowadzenie i rozliczenie wyników inwentaryzacji.
2. Odpowiedzialność za zorganizowanie, przeprowadzenie i rozliczenie wyników inwentaryzacji w
przypadku wspólnej obsługi.
3. Uregulowania wewnętrzne w zakresie inwentaryzacji – najczęstsze nieprawidłowości
(w tym w zakresie opracowania uregulowań wewnętrznych jednostki obsługiwanej).
4. Najczęstsze nieprawidłowości w zakresie:
 przeprowadzenia inwentaryzacji drogą spisu z natury, wyceny, porównania wartości
z danymi ksiąg rachunkowych oraz wyjaśnienia i rozliczenia ewentualnych różnic,
 przeprowadzenia inwentaryzacji drogą otrzymania od banków i uzyskania od kontrahentów
potwierdzeń prawidłowości wykazanego w księgach rachunkowych jednostki stanu tych aktywów
oraz wyjaśnienia i rozliczenia ewentualnych różnic,
 przeprowadzenia inwentaryzacji drogą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi
dokumentami i weryfikacji wartości tych składników,
 terminu i częstotliwości inwentaryzacji.
5. Panel pytań i odpowiedzi.
Podstawy prawne:











ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z późn. zm.),
ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.
U. z 2021 r. poz. 289 z późn. zm.),
ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.),
ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 13762 z późn. zm.), (oraz
odpowiednio ustawa o samorządzie województwa, ustawa o samorządzie powiatowym),
komunikat Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej
dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF z 2009 r. Nr 15, poz. 84),
rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz
planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek
budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz
państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
komunikat Nr 2 Ministra Finansów z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia uchwały Komitetu
Standardów Rachunkowości w sprawie przyjęcia stanowiska Komitetu w sprawie inwentaryzacji drogą
spisu z natury zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych i półproduktów (Dz. Urz. MF z 2016 r.
poz. 55),
komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia uchwały Komitetu
Standardów Rachunkowości w sprawie przyjęcia Krajowego Standardu Rachunkowości Nr 11 "Środki
trwałe" (Dz. Urz. MRiF z 2017 r. poz. 105).
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