Nowe podejście do inwentaryzacji – inwentaryzacja
rozproszona

Inwentaryzacja jest jednym z istotniejszych procesów ﬁrm i instytucji sektora publicznego, a jej
złożoność daje o sobie znać w czasie corocznego zamknięcia ksiąg rachunkowych. Ponieważ jest
procesem pracochłonnych jej przeprowadzenie nie wzbudza zazwyczaj entuzjazmu wśród pracowników.
Powstaje w takim razie pytanie: jak przeprowadzić inwentaryzację w sposób kompletny i wiarygodny,
najlepiej w krótkim czasie? Na to pytanie ma odpowiedzieć niniejszy artkuł, przy czym szczególnym
zagadnieniem, które tu omówimy jest inwentaryzacja środków trwałych i wyposażenia. Korzystając z
nowych technologii informatycznych, wykorzystujących różnorodne formy znakowania składników,
chcemy zaproponować całkowicie nowe podejście do inwentaryzacji – inwentaryzację rozproszoną.
Z deﬁnicji, inwentaryzacja to ogół czynności zmierzających do ustalenia rzeczywistego stanu majątku
organizacji na oznaczony moment, a obowiązek jej przeprowadzania wynika z Ustawy o Rachunkowości
(art. 4 ust. 3). Ponieważ zapisy ustawy są w zakresie inwentaryzacji dość ogólne, każda organizacja
samodzielnie określa politykę rachunkowości, uwzględniającą dopuszczone ustawami zasady wyceny
aktywów i pasywów oraz reguły znakowania i kwaliﬁkowania majątku. Takim kompendium wiedzy w
organizacji jest instrukcja inwentaryzacyjna, która najczęściej reguluje min. następujące elementy:
•
•
•
•

Cel inwentaryzacji oraz terminy jej przeprowadzania,
Kompetencje organów i osób powołanych do wykonania czynności,
Techniki inwentaryzacyjne i ich zakres,
Zasady przeprowadzenia inwentaryzacji i rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych

Zdeﬁniowane w instrukcji zasady inwentaryzacji przestrzegane są zarówno ze względu na Ustawę o
Rachunkowości, jak też powszechnie obowiązujące praktyki gospodarcze opisane np. w Encyklopedii
Zarządzania. Ten ostatni element dla sposobu podejścia do inwentaryzacji i zarządzania majątkiem jest jak
miecz obosieczny: z jednej strony upraszcza stosowanie wypracowanej metodyki inwentaryzacyjnej, ale z
drugiej usztywnia możliwość jej modyﬁkacji. To między innymi jest przyczyną, dla której większość
organizacji konserwatywnie trzyma się rozwiązań stosowanych od dziesięcioleci i bardzo wyraźne
rozdziela proces inwentaryzacji, za który odpowiada księgowość od procesów operacyjnych związanych z
utrzymaniem majątkiem, za które odpowiadają różne zespoły utrzymania ruchu czy administracji.
W tradycyjnym modelu inwentaryzacja prowadzona jest przez dedykowaną i zaufaną komisję
spisową, której wyniki pracy analizowane są przez komisję inwentaryzacyjną. W przedsiębiorstwach o
znacznym majątku, dodatkowo rozporoszonym w przestrzeni, jego spis znacząco rozciąga się w czasie
(inwentaryzacja ciągła). Takie podejście nie tylko zaciera rzeczywisty obraz majątku, ale też generuje
ponadstandardowe koszty tego procesu. To co proponujemy w naszym podejściu, to zmianę metodyki i
odejście od tradycyjnej struktury zespołów spisowych, w których ze względu na zasady komisyjności czy
ograniczonego zaufania nie mogą znajdować się osoby odpowiedzialne lub blisko powiązane z majątkiem
podlegającym spisowi. Co więcej, ze względu na zasadę fachowości komisji spisowej, skład zespołu
spisowego był zazwyczaj wąski – ograniczony do fachowców od inwentaryzacji. Czy tak musi być?
Współczesne podejście do zarządzania majątkiem kształtowane przez normę ISO 55000 jest
odpowiedzią na szybko zmieniające się otoczenie biznesowe przedsiębiorstw i instytucji publicznych.
Dodatkowo, nakłada się na to rozwój technologii informatycznych i teleinformatycznych, który wytycza
całkowicie nowe kierunki sposobu realizacji działań na rzecz inwentaryzacji. Mam tu na myśli nowoczesne
metody znakowania składników majątku z wykorzystaniem kodów kreskowych czy tagów RFID. Kolejnym
elementem – rozwijającym techniki inwentaryzacyjne - jest powszechność technologii mobilnych tj.
zwykłych smar�onów i specjalizowanych urządzeń do odczytu kodów, połączonych on-line z Internetem i
siecią komputerową organizacji.
Współczesne smar�ony posiadają moc obliczeniową porównywalną z komputerem PC. Wyposażone są w
szereg przydatnych w procesie inwentaryzacji urządzeń, takich jak: aparat fotograﬁczny czy geolokalizator
GPS.
Użycie odpowiednich aplikacji informatycznych działających zarówno na serwerze jak i urządzeniach
mobilnych, pozwala rozproszyć proces spisowy - w przypadku idealnym na wszystkich pracowników
organizacji odpowiedzialnych za majątek. Z ich użyciem, inwentaryzacja może być zainicjowana centralnie
i wykonana w dowolnym momencie w dowolnej lokalizacji. Spis oznakowanego majątku będzie tak prosty,
jak odczyt kodu kreskowego czy zrobienie zdjęcia składnika podlegającego inwentaryzacji. Zastosowanie
algorytmów, które powiążą identyﬁkator składnika z osobą wykonującą czynności spisowe, wzbogacone o
zdjęcie składnika i odczytaną pozycją GPS jego lokalizacji pozwala w dużym stopniu zwiększyć
wiarygodność danych i rzetelność dochowania zasad prowadzenia inwentaryzacji określonych w
Encyklopedii Zarządzania. Co więcej, wiarygodność ta może być wyższa, niż w sytuacji korzystania z
tradycyjnych metod papierowych. Takie podejście gwarantuje spełnienie zasady dokładności, tj.
rzetelnego obrazu i kolejnej bardzo wymagającej zasady wymienionej w Encyklopedii Zarządzania zamkniętych drzwi.
Inwentaryzacja jest znaczącym procesem zarządzania majątkiem organizacji (Enterprise Assets
Management) i w chwili obecnej staje się jednym z najszybciej rozwijanych obszarów w biznesie.
Podstawową przyczyną, dla której zarządzanie majątkiem uzyskuje należną mu rangę, jest coraz bardziej
dynamiczny sposób prowadzenia biznesu, wymagający dużej elastyczności w odpowiedzi na potrzeby
otoczenia biznesowego. Wsparciem jakościowym dla EAM jest opublikowany w 2014 roku standard ISO
55000.

Zaproponowane podejście - w formule inwentaryzacji rozproszonej - pozwala komisji inwentaryzacyjnej
na planowanie i wyzwolenie inwentaryzacji w dowolnym momencie, a zespół spisowy – w skrajnym
wypadku obejmujący wszystkich użytkowników majątku – może na to wyzwanie odpowiedzieć praktycznie
natychmiast. Taka wizja spisu majątku - dla wielu dziś jest jeszcze bardzo abstrakcyjna - w najbliższym
czasie będzie nieunikniona. Będzie konsekwencją rozwoju technologii, ale też potrzeb otoczenia
biznesowego przedsiębiorstw i transparentności instytucji publicznych.
Istotą zaproponowanej metody jest zwiększenie zaufania do pracowników odpowiedzialnych za majątek.
Nowe technologie pozwalają, aby to oni w głównej mierze wzięli na siebie obowiązek za sporządzenie
spisu z natury, a nie jak wcześniej wspomniano, osoby powoływane z innych komórek organizacyjnych.
Uwzględnienie w instrukcji inwentaryzacyjnej wspomnianych technologii sprawia, że w trakcie procesu
inwentaryzacji będzie zachowana zasada rzetelności. W tej sytuacji ustawodawca może dopuścić
stosowanie uproszczeń, których skutkiem jest oszczędność czasu i wzrost efektywności użycia majątku.
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