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Hospodárenie Trenčianskej univerzity A.Dubčeka v Trenčíne za rok 2012

1. Úvod

    TnUAD v zmysle zákona o vysokých školách je verejnou vysokou školou. Patrí do skupiny účtov-

    ných jednotiek, ktoré nie sú založené alebo zriadené za účelom podnikania.

    V účtovnom období roka 2012 používala účtovnú osnovu a postupy účtovania v zmysle opatrenia

    MF SR číslo 24342/2007-74 v znení neskorších zmien a riadila sa metodickým usmernením

    MŠVVaŠ SR k analytickému členeniu pri vedení účtovníctva verejnej vysokej školy. Účtovníctvo

    bolo spracovávané v ekonomickom informačnom systéme SAP-SOFIA.

    Ročná účtovná závierka za obdobie od 01.01.2012 do 31.12.2012 nebola overená nezávislým 

    audítorom.

2. Komentár k súvahe

 2.1. Aktíva

   Aktíva TnUAD k 31.12.2012 dosiahli hodnotu 19 693 tis.€. Za sledované obdobie objem v  porovnaní

   s predchádzajúcim rokom vzrástol o 964 tis.€ /nárast o 5,15%/.  

  - Neobežný majetok spolu v hodnote 14 673 tis. € tvorí dlhodobý nehmotný majetok vo výške  331 tis. € 

   /nárastom oproti predchádzajúcemu roku o 68 tis. €/, dlhodobý hmotný majetok vo výške 14 338 tis. € 

   /pokles  oproti predchádzajúcemu obdobiu o 177 tis. €/ a dlhodobý finančný  majetok vo výške 3 tis.€.

   Za rok 2012 došlo v majetku k vyraďovaniu a k obstaraniu software, inventáru, strojov a prístrojov.

   Taktiež v priebehu roka bola robená rekonštrukcia strechy budovy ŠD Záblatie, rekonštrukčné (elekto-

   inštalačné) práce  budovy  - FŠT v Záblatí . Uvedené rekonštrukcie sú v  celkovej výške 92 tis.€ .

 

   - Obežný majetok v hodnote 5 017 tis.€  tvorí finančný majetok t.j. finančné účty a pokladňa

   97,05%. Zvyšnú časť obežného majetku tvoria zásoby materiálu, pohľadávky z obchodného

   styku, daňové pohľadávky a náklady budúcich období vo výške 148 tis.€ čo je 2,95%. V porovnaní 

   s rokom 2011 vzrástol obežný majetok  o 1 079 tis.€ /nárast o 27,39%/. Podstatný podiel na náraste má 

   nárast finančného majetku /nárast oproti roku 2011 o 28,00%/.

 2.2.Pasíva

    Stranu pasív v súvahe tvoria zdroje krytia v členení na vlastné a cudzie zdroje. Z celkového 

    objemu zdrojov tvoria vlastné zdroje  6 688 tis.€ čo je 33,96% a cudzie zdroje 13 005 tis.€ 

    čo je 66,04%.

    Vlastné zdroje krytia pozostávajú výlučne z fondov organizácie tvorené základným imaním,

    fondom reprodukcie a štipendijným fondom.

   Záväzky z obchodného styku v porovnaní s rokom 2011 stúpli o 72 tis.€ a za rok 2012

   sú vo výške 111 tis.€.

   V súlade s postupmi účtovania a metodickým usmernením MŠVVaŠ SR k analytickému členeniu

   pri vedení účtovníctva vykazovala TnUAD na položke výnosy budúcich období stav 11 900 tis.€,

   čo predstavuje finančné vyjadrenie nedočerpanej bežnej dotácie a kapitálovej dotácie z MŠVVaŠ SR

   na obstaranie dlhodobého majetku, ktorá sa do výnosov účtuje v časovej a vecnej súvislosti s účto-

   vaním odpisov  majetku na obstaranie ktorého bola dotácia poskytnutá od doby uvedenia tohto 

   majetku do užívania.



3. Komentár k výkazu ziskov a strát

 3.1.Celkové výnosy univerzity k 31.12.2012 dosiahli hodnotu .....10 640 tis.€, z toho    

      hlavná činnosť................................................................... 10 522 tis.€ 

      podnikateľská činnosť............................................................118 tis.€

     Celkové náklady univerzity k 31.12.2012 dosiahli hodnotu....... 10 496 tis.€, z toho

     hlavná činnosť......................................................................10 360 tis.€

     podnikateľská činnosť.................................................................136 tis.€

 3.2.Vybrané položky výnosov

     dotácie na prevádzku  ..................................................................... 8 201 tis.€  / 77,08% podiel na výnosoch/  

     služby-ubytov.,strav.lístky,ref.prev.nákladov  ................................................   285 tis.€ / 2,68% podiel na výnosoch/

     ostatné-popl.spojené so štúdiom,kurzy,semináre  ................................................. 2 114 tis.€ /19,87% podiel na výnosoch /

 3.3.Vybrané položky nákladov

     spotreba materiálu   ..................................................................                       364 tis.€ / 3,47% z celkových nákladov/

     spotreba energie    ...................................................................     463 tis.€ / 4,41% z celkových nákladov/

     ostatné služby-telefóny,poštovné,prenájmy  .................................  716 tis.€ / 6,82% z celkových nákladov/

     mzdové náklady   ...................................................................... 4 270 tis.€ / 40,68% z celkových nákladov/

1 363 tis.€ /12,99% z celkových nákladov/

     zák.soc.náklady-tvorba SF,príspev.na stravu zam.,odstupné  .......   173 tis.€ / 1,65% z celkových nákladov/

     ostatné náklady-štip.dokt.,poist.,mobilita štud.,projekty-prísp    778 tis.€ / 7,41% z celkových nákladov/

 1 363 tis.€ / 12,99% z celkových nákladov/ 

     tvorba fondov-sociálne a motivačné štipendiá   ............................................814 tis.€  / 7,76% z celkových nákladov/

 3.4.Hospodársky výsledok

     Za sledované obdobie vykazuje TnUAD hospodársky výsledok  vo výške  144 tis €,  čím sa potvrdila

    stabilizácia hospodárenia univerzity.

4. Rozdelenie hospodárskeho výsledku

   Celkový hospodársky výsledok je súčet hospodárskeho výsledku hlavnej činnosti a podnikateľskej

   činnosti po zdanení. Zákon o vysokých školách v §-e 16a ustanovuje, že finančné fondy verejnej

   vysokej školy okrem fondov tvorených podľa osobitných predpisov sa tvoria z kladného hospodárskeho

   výsledku. Keďže TnUAD vykazuje neuhradenú stratu z predchádzajúcich rokov použije zisk vo výške

   144 007,06 € /§16a ods.3/ na tvorbu rezervného fondu, ako zdroj krytia straty z predchádzajúcich období.

5.Tabuľková časť

  Obsah tabuľkovej časti :

1. Príjmy z dotácií verejnej vysokej škole zo štátneho rozpočtu z kapitoly MŠVVaŠ poskytnuté

    v rámci dotačnej zmluvy v roku 2012

2. Príjmy verejnej vysokej školy v roku 2012 majúce charakter dotácie okrem príjmov z dotácii z kapitoly

    MŠVVaŠ a okrem štrukturálnych fondov EÚ

3. Výnosy verejnej vysokej školy v rokoch 2011 a 2012

     zákonné soc.a zdrav.poist  ...................................................... 

     odpisy majetku   ..........................................................................



4. Výnosy verejnej vysokej školy zo školného a z poplatkov spojených so štúdiom v r.2011 a 2012

5. Náklady verejnej vysokej školy v rokoch 2011 a 2012

6. Zamestnanci a náklady na mzdy verejnej vysokej školy v roku 2012

7. Náklady verejnej vysokej školy na štipendia interných doktorandov v roku 2012

8. Údaje o systéme sociálnej podpory-časť sociálne štipendia /§ 96zákona/ za roky 2011 a 2012

9. Údaje o systéme sociálnej podpory-časť výnosy a náklady študentských domovov /bez zmluvných

    zariadení/ za roky 2011 a 2012

10.Údaje o systéme sociálnej podpory-časť výnosy a náklady študentských jedální za roky 2011 a 2012

11.Zdroje verejnej vysokej školy na obstaranie a technické zhodnotenie dlhodobého majetku 

    v rokoch 2011 a 2012

12.Výdavky verejnej vysokej školy na obstaranie a technické zhodnotenie dlhodobého majetku roku 2012

13.Stav a vývoj finančných fondov verejnej vysokej školy v rokoch 2011 a 2012

16.Štruktúra a stav finančných prostriedkov na bankových účtoch verejnej vysokej školy

     k 31.decembru 2012

17.Príjmy VVŠ zo štrukturálnych fondov EÚ a z prostriedkov na ich spolufinancovanie zo ŠR

   z kapitoly MŠVVaŠ SR a z iných kapitol ŠR v roku 2012

18.Príjmy z dotácií verejnej vysokej škole zo štátneho rozpočtu z kapitoly MŠVVaŠ SR poskytnuté

    mimo programu 077 a mimo príjmov z prostriedkov EÚ / zo štrukturálnych fondov/  v roku 2012

19.Štipendiá z vlastných zdrojov podľa § 97 zákona v rokoch 2011 a  2012

20.Motivačné štipendiá v rokoch 2011 a 2012 /v zmysle § 96 zákona/

21.Štruktúra účtu 384 - výnosy budúcich období v rokoch 2011 a  2012

22.Výnosy verejnej vysokej školy v roku 2012 v oblasti sociálnej podpory študentov

23.Náklady verejnej vysokej školy v roku 2012 v oblasti sociálnej podpory študentov

24a.Súvaha  k 31.12.2012 - Strana aktív 1.časť

24b.Súvaha k  31.12.2012 - Strana aktív 2.časť

25.Súvaha k 31.12.2012 - Strana pasív


