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ZARZĄDZENIE NR 91/2013
Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
z dnia 27 listopada 2013 r.
sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej na dzień 31 grudnia 2013r.
§1
Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 1994r. Nr 121, poz.
591 ze zm) zarządzam przeprowadzenie inwentaryzacji rocznej na dzień 31 grudnia 2013r.

§2
Inwentaryzację należy przeprowadzić metodą:
1. spisu z natury w zakresie:
a) środków pieniężnych w kasie – wg stanu na 31 grudnia 2013r.,
b) rzeczowych składników majątku trwałego – wg planu inwentaryzacji ciągłej,
c) środków trwałych i inwestycji rozpoczętych – w terminie od 2 grudnia 2013r. do
20 grudnia 2013r.,
d) druków ścisłego zarachowania – wg stanu na 30 listopada 2013r.
2. uzyskania potwierdzeń prawidłowości stanu wskazanego w księgach w zakresie:
a) środków pieniężnych na rachunkach bankowych – w terminie do 10 stycznia 2014r.,
b) należności – wg stanu na 30 listopada 2013r.,
c) zobowiązań – sukcesywnie, w miarę otrzymywania potwierdzeń sald od kontrahentów,
d) powierzonych własnych składników majątku trwałego – w terminie od 2 grudnia 2013r.
do 15 stycznia 2014r..
3. porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji realnej
wartości w terminie od 2 grudnia 2013r. do 15 stycznia 2014r. w zakresie:
a) wartości niematerialnych i prawnych (WNIP),
b) gruntów i prawa wieczystego użytkowania gruntu (PWUG),
c) należności spornych i wątpliwych,
d) rozrachunków z pracownikami,
e) rozrachunków publiczno-prawnych,
f) rozliczeń międzyokresowych czynnych i biernych (RMK),
g) rozliczeń międzyokresowych przychodów (RMP),
h) kapitałów,
i) rezerw,
j) funduszy specjalnych,
k) pozostałych aktywów i pasywów.
§3
Do przeprowadzenia inwentaryzacji upoważniam: Samodzielną Sekcję Inwentaryzacji, komisje powołane
przez Kanclerza, komórki organizacyjne Kwestury.
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§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Prof. dr hab. Andrzej Gospodarowicz

Otrzymują:
wszystkie jednostki i komórki organizacyjne
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