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WPROWADZENIE 

 Weryfikacja i potwierdzenie sald to metody inwentaryzacji, w 

przeprowadzaniu których kontrole wykazują najwięcej błędów – od całkowitego 

zaniechania ich przeprowadzenia, przez nieprawidłowe udokumentowanie, po 

nierozliczenie ich wyników. W dużej części wynika to z tego, że inwentaryzacja 

zarówno w powszechnym rozumieniu, jak i wśród kierowników jednostek czy 

głównych księgowych kojarzy się wyłącznie ze spisem z natury środków trwałych 

i obrotowych (np. materiałów, towarów). Przedstawiamy więc praktyczne sposoby 

przeprowadzenia uzgadniania i weryfikacji sald, odnosząc się po kolei do 

przykładów poszczególnych kategorii aktywów i pasywów występujących w 

jednostkach sektora publicznego.  
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 Ostatnia, wymieniona w art. 26 ust. 1 pkt 3, metoda inwentaryzacji 

polega na porównaniu zapisów dokonanych w księgach rachunkowych jednostki 

z odpowiednimi dokumentami źródłowymi i weryfikacji wartości tych 

składników. Jednostki ustalają wielkość ich poszczególnych składników 

aktywów i pasywów wynikającą z różnorodnych dokumentów źródłowych i 

porównują je z danymi ujętymi w księgach rachunkowych – przy czym stan 

wynikający z dokumentacji uznaje się za stan rzeczywisty (przyjmuje się 

domniemanie, że dowody księgowe są rzetelne, czyli zgodne z 

rzeczywistością). Metodę tę stosuje się w przypadku składników aktywów i 

pasywów, które ze względów technicznych nie mogą być zinwentaryzowane 

metodą spisu z natury albo uzgodnienia salda, ponieważ byłoby to niewykonalne 
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 (np. inwentaryzacja budowli podziemnych czy inwentaryzacja należności i 

zobowiązań od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej). 

Metodę tę stosuje się także jako metodę zastępczą w tych przypadkach, gdy dany 

składnik aktywów podlega inwentaryzacji metodą spisu z natury lub 

uzgodnienia sald z kontrahentami, ale z uzasadnionych przyczyn zastosowanie 

tych metod w danym przypadku jest niewykonalne. Dzięki temu metoda 

weryfikacji sald zapewnia przeprowadzenie w sposób pełny inwentaryzacji 

okresowej wszystkich aktywów i pasywów jednostki 
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Przygotowanie do weryfikacji sald 
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Podobnie jak w przypadku spisu z natury i uzgodnienia sald z 

kontrahentami przeprowadzenie inwentaryzacji metodą weryfikacji sald 

wymaga specjalnych przygotowań. 

Oprócz ogólnych przygotowań, omówionych w rozdziale dotyczącym 

uzgadniania sald z kontrahentami, pracownicy prowadzący 

poszczególne konta powinni wytypować salda analityczne, które 

będą podlegały weryfikacji na poszczególnych kontach 

syntetycznych 

(ze względu na to, że na niektórych kontach ewidencjonowane są 

wyłącznie składniki aktywów i pasywów podlegające weryfikacji, a na 

niektórych także takie, które inwentaryzowane są metodami spisu z 

natury i uzgodnienia z kontrahentami). 



ZESPÓŁ „0” – KONTO 011 środki trwałe 
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PYTANIA… ??? 

Pytania uczestników 

webinarium  

????  
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