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Przyszłość inwentaryzacji w Polsce.
Obserwacje tendencji na rynku i potrzeb klienta.

Obecnie na rynku można zaobserwować nowe 
trendy. Zlecająca inwentaryzację firma kupuje 
usługę jednorazową (np. akcja przeprowadzo-
na raz na 4 lata czyli wykonanie spisu i rozli-
czenie z danymi ewidencyjnymi lub księgo-
wymi) ale tak naprawdę klient chce docelowo 
kupić usługę ciągłą , która pozwoli zaoszczę-
dzić siły i środki na działalność podstawową. 
Klient chce wiedzieć co posiada, czyli chce 
kupić usługę rezultatu, bez zaangażowania 
własnych pracowników i zakupu narzędzi czy 
oprogramowania. 

Rodzinna firma, która od lat zajmuje się 
inwentaryzacją przedsiębiorstw z polskiego 
i europejskiego rynku, zbierając przy tym 
pochwały za rzetelność i kompleksowość, 
jest warszawska JKF For Value. Połączenie 
20-letniego doświadczenia z nowatorskim 
podejściem pozwoliło firmie wypracować 
unikalną, autorską Metodykę Inwentaryzacje 
4.0™, umożliwiającą dostosowywanie się do 
indywidualnych potrzeb każdego Klienta.
- Każda firma powinna wiedzieć, co znajduje 
się w jej aktywach, zarówno tych trwałych, jak 
i obrotowych – przekonuje Elżbieta Fedoro-
wicz, prezes zarządu. - Właściciel, dokonując 
zakupów samodzielnie lub przez swoich 
pracowników uważa, że dobrze wie, co ma na 
stanie i co trzeba kupić. Z naszej praktyki wy-
nika jednak, że nie jest to do końca prawdą.

Zatem spróbujmy określić koszty usługi 
inwentaryzacji ciągej. Przeciętna baza ewi-
dencyjna zawiera 10 tys. przedmiotów. Zakup 

oprogramowania = 10 tys + wdrożenie 5 tys. 
Drukarka kodów, etykiety, szkolenie = 3 tys. 
Kolektor danych wraz z oprogramowaniem 
i szkoleniem = 4 tys. Razem 22 tysiące złotych. 
Koszt 1 pracownika 5 tys.*12 m-cy = 60 tys. 
Razem 88 tys. 
Usługa abonamentowa firmy zewnętrznej 
obejmująca podstawowy zakres wynikający 
z harmonogramu inwentaryzacji ciągłej oraz 
oklejania etykietami z kodem to 4 tys/m-c * 12 
m-cy = 48 tys. Wyliczenia bronią się same na ko-
rzyść firmy zewnętrznej jaką jest JKF For Value.

Opracowana przez JKF for Value Metodyka 
Inwentaryzacje 4.0™ to kilkustopniowe pro-
wadzenie procesu inwentaryzacji.
Krok pierwszy Przygotowanie, czyli szczegó-
łowe zapoznanie się z potrzebami, warunkami 
i możliwościami klienta oraz opracowanie 
pełnej dokumentacji, w tym Planu Projektu, 
Instrukcji Inwentaryzacji oraz Harmonogra-
mu Ogólnego i Szczegółowego; Krok drugi 
to Realizacja, czyli spis z natury wedle ściśle 
opracowanego planu, przeprowadzony przez 
doświadczonych specjalistów i na nowocze-
snym sprzęcie; Krok trzeci to Zakończenie, 
czyli rozliczenie wyników spisu do bazy 
klienta, zarówno ilościowe, jak i wartościowe, 
a także przekazanie pełnej, zgodnej z ustawą 
i przepisami dokumentacji władzom inwenta-
ryzowanej firmy. Jednak tym, co najbardziej 
wyróżnia opracowaną przez JKF for Value 
metodykę, jest krok czwarty - Rozwój, czyli 
wsparcie Klienta w szeroko rozumianym 
zarządzaniu majątkiem pomiędzy kolejnymi 
inwentaryzacjami. W ramach tego etapu, 
firma wskazuje swojemu klientowi miejsca do 
poprawy w dotychczasowym ewidencjono-
waniu, przedstawia raporty rekomendacyjne, 
pokazuje obszary do rozwoju, organizuje 
specjalistyczne szkolenia dla pracowników, 
którzy na co dzień zajmują się majątkiem fir-
my, przeprowadza liczne audyty oraz wdraża 
rozwiązania informatyczne, znacząco ułatwia-
jące bieżące zarządzanie majątkiem. 

Utrzymanie porządku w przedsiębiorstwie 
jest niezwykle istotnym elementem prowadze-

nia działalności gospodarczej, gwarantującym 
efektywniejsze zarządzanie oraz kontrolę nad 
rozwojem firmy. W ogólnym rozrachunku 
przekłada się to na większy komfort pracy, za-
równo osób sprawujących nadzór nad przed-
siębiorstwem, jak i jego załogi. W przyszłości 
wartością będzie kompleksowa usługa a nie 
produkt ( kolektory, oprogramowanie, etykie-
ty czy drukarki). Ważny będzie efekt globalny 
tzn. czy wszystko jest policzone i oklejone, 
znajduje się tam gdzie jest potrzebne i przede 
wszystkim pracuje dla przedsiębiorstwa a nie 
zalega w magazynach.

Potwierdzeniem jakości oferowanych przez 
JKF for Value usług jest imponująca lista 
klientów firmy, wśród których znajdują się 
m.in. największe banki w Polsce, dla których 
efektywne gospodarowanie majątkiem jest 
przecież szczególnie ważne. W końcu bank, 
który posiada, dajmy na to, 700 placówek, roz-
lokowanych po całym kraju, dzięki regularnej 
inwentaryzacji i dbaniu o bieżące uzupeł-
nianie ewidencji środków trwałych może 
zaoszczędzić olbrzymie nakłady finansowe. 
JKF for Value przeprowadza inwentaryzacje 
także w sektorze publicznym, w skład którego 
wchodzą duże przedsiębiorstwa państwowe, 
sądy, urzędy czy szkoły. To zaś zapewnia 
firmie szerokie doświadczenie w zarządzaniu 
różnymi strukturami, realizowaniu projektów 
zgodnie z procedurami wewnętrznymi oraz 
rekomendowaniu rozwiązań nisko koszto-
wych.

Wprowadzenie inwentaryzacji ciągłej 
i outsourcingu usług inwentaryzacyjnych to 
przyszłość branży. Tak jak w innych usługach 
np. wynajem samochodów, rowerów czy, me-
bli , tak w branży inwentaryzacyjnej nastąpi 
odejście od „akcyjnego” zainteresowania ma-
jątkiem do powierzania wszystkich czynności 
z tym związanych firmie zewnętrznej. W rok 
2018 JKF For Value wchodzi z rekordowo 
wysokim wynikiem finansowym, co pozwala 
domniemywać, że stosowana przez firmę Me-
todyka Inwentaryzacje 4.0™ sprawdza się i jest 
doceniana przez stale rosnące grono klientów. 

Żyjemy w czasach, gdy inwentaryzacja nie jest  wyłącznie problemem 
księgowości. W nowoczesnych firmach zarządzaniem majątkiem zajmuje 
się z reguły wiele różnych działów, choć często nie zdają sobie one nawet 
z tego sprawy. Na przykład dział IT zarządza sprzętem komputerowym, ad-
ministracja odpowiada za wyposażenie, magazyn gospodaruje towarem, 
a produkcja – surowcami. Odpowiednio zorganizowana kadra pracowni-
cza i właściwie rozłożona odpowiedzialność może sprawić, że obowiąz-
kowa inwentaryzacja przebiegnie sprawnie i bez długiego rozliczania. To 
zaś pozwoli uniknąć wielu żmudnych procesów, zatrzymujących działania 
firmy w miejscu.

Firmy Rodzinne


