
Škola používaný účt. systém: TRIMEL
Sledované obdobie 2008 2009 2010 2011 4 strediská: Komenská A+B (bývalá Jesenská),  

CELKOM NÁKLADY po ROKOCH 11 565 11 053 16 171 17 130 mudrochová - personalistika, šeky, banka 240 
Prepočítaný počet vlastných 
zamestnancov školy, ktorí zabezpečujú  
účtovníctvo školy, prípadne podklady pre 
účtovníctvo 1 1 1 1 dohodári: NIE

Mzdové náklady na týchto zamestnancov 
školy 7 140 6 511 6 984 7 646
školenia zamestnancov účtovníctvo 26
Odvody za týchto zamestnancov 2 513 2 292 2 458 2 672
Finančné prostriedky vynaložené na 
zabezpečenie účtovníctva 
prostredníctvom tretej osoby 1 912 2 250 6 729 6 786
majetok 28 nepodstatné
kniha odberateľských faktúr šeky + banka
kniha dodavateľských faktúr 399
pokladňa, príjmové/výdavkové 43 / 313
priemerný počet zamestnancov 42

Informácia o dĺžke zmluvy uzatvorenej s účtovnou firmou od 1.4.2008 do 31.12.2012 - vždy po roku

Analýza pracovnej náplne administratívno-ekonomickej pracovníčky zamestnanej v MŠ na plný pracovný úväzok,
s úplným stredným odborným vzdelaním ekonomického smeru so  42 - ročnou praxou:

Personalistika - príprava pracovných zmlúv v súlade s platnou legislatívou, registrácia príp.odregistrácia zamestnancov
do a z poisťovní, príprava platových dekrétov, evidencia PN,OČR, PV a dovoleniek, evidencia kreditov pedagogických
zamestnancov.
Mzdy - spracovanie dochádzky, výpočet miezd, príprava mzdových zostáv pre účtovníctvo, príprava a zasielanie výkazov
do poisťovní, mesačných prehľadov na Daňový úrad, ročné hlásenie na DÚ, štvrťročné štatistické výkazy P1-04 a P2-04,
ročné zúčtovanie dane zamestnancov, podklady k ELDP, zápočtové listy, mzdové listy, potvrdenia na Úrad práce.
Administratíva - evidencia došlej a odoslanej pošty v členení na elokované pracoviská, evidencia došlých faktúr, realizácia
ich úhrad, úhrady miezd, evidencia pokladne, styk s bankou, s inštitúciami sociálneho zabezpečenia, Daňovým úradom a MsÚ,
analytická evidencia školného, zasielanie upomienok a vratiek, likvidácia cestovných príkazov, odosielanie pošty
Uvedené činnosti sú vykonávané pre počet zamestnancov 42 a počet detí cca 240.
Analýza vykonávaných činností externou účtovnou spoločnosťou - Econit, s.r.o.
Komplexné spracovanie účtovníctva na základe predložených účtovných dokladov - zaúčtovanie pohľadávok a záväzkov, bankových

Podklady k analýze  hospodárnosti vynakladania finančných prostriedkov spojených s vedením účtovníctva škôl

Materská škola Komenského Sereď



výpisov - príjmový rozpočtový účet, výdavkový rozpočtový účet, jedálňový účet, účet sociálneho fondu, príp.depozitu,
zaúčtovanie interných dokladov. Ďalej externá účtovná firma zabezpečuje vyhotovenie štvrťročných závierok a ročnej účtovnej uzávierky
a závierky, výkazníctvo pre zriaďovateľa, daňový úrad, odborné poradenstvo v oblasti ekonomiky a rozpočtovníctva, plánovanie cash-flow,
spracovanie podkladov k tvorbe rozpočtu a vyhodnoteniu čerpania rozpočtu, príprava podkladov ku konsolidácii. Účtovníctvo je spracovávané v 2 okruhoch
 - podvojné účtovníctvo pre rozpočtové organizácie a rozpočtový okruh. Spoločnosť využíva na spracovanie účtovníctva vlastný software a hardware, 
v cene má zahrnuté aj použitie kancelárskych potrieb - kanc.papier, tonery a ostatné potreby. 

V období 2008 a 2009 bola cena za spracovanie účtovníctva externou spoločnosťou stanovená nižšie, nakoľko spoločnosť sa rozhodla
časť nákladov spojených so spracovaním účtovníctva na toto obdobie poskytnúť ako sponzorský dar vzhľadom k upevneniu dobrých
vzťahov s MsÚ a našou rozpočtovou organizáciou a na podporu plynulého prechodu na nové postupy účtovania v rozpočtových organizáciách
platných od roku 2008, zároveň na odstránenie značných nedostatkov účtovníctva vedeného vtedajším nekvalifikovaným personálom.
Pracovníci externej účtovnej spoločnosti sú kvalifikovaní pracovníci s vysokoškolským vzdelaním ekonomického smeru, so špecializáciou
a ukončenými štátnymi záverečnými skúškami zo špecializácie účtovníctvo - audítorstvo a s viacročnými odbornými a praktickými skúsenosťami
v danej oblasti. Zároveň pracovníci pravidelne absolvujú odborné školenia, ktoré spoločnosť hradí zo svojich prostriedkov, pričom naša MŠ 
ušetrí prostriedky, ktoré by musela vynaložiť na doškoľovanie vlastných zamestnancov.

Naša MŠ sa pri rozhodovaní, či si na vedenie účtovníctva zabezpečí vlastný personál alebo externú účtovnú
spoločnosť /nakoľko pre kvalitné plnenie všetkých pracovných úloh a pri dodržaní všetkých zákonných postupov a predpisov, nie je možné, 
aby všetky činnosti vykonával jeden zamestnanec/, už podrobnú analýzu uskutočnila a prišla k nasledovným záverom:

Náklady na zam.plný prac.úväzok - VŠ vzdelanie, 16 rokov prax: tarifný plat 10tr.,6stupeň: 534,50 x 12 = 6414,- eur
odvody do poisťovní, t.č.34,95% 2242,- eur
mzdový náklad spolu: 8656,- eur
/do základného platu nie sú počítané žiadne osobné príplatky a pod./

náklady na stravovanie zamestnanca: koef.priem.počtu prac.dní za mesiac: 21,74 dní
12 mesiacov x 21,74 dní: 261 dní 250
čerpanie dovolenky bez nároku na str.   30 dní
55% stravné hrad.zamestnávateľom 231 dní x 1,54 = 356,- eur

Celkom náklady na zamestnanca: 9012,- eur/ročne
Celkom náklady na externú účtovnú spoločnosť: 6786,- eur/ročne
Úspora - účtovné služby: 2226,- eur/ročne
Úspora - kanc.materiál, školenia, odborná literatúra:   500,- eur/ročne

Z uvedených ekonomických dôvodov sme sa rozhodli zabezpečiť si túto službu externou formou a taktiež dôvodom pre naše rozhodnutie boli aj dobré
referencie na kvalitu vykonávaných služieb účtovnou spoločnosťou a výborné hodnotenie zo strany Daňového úradu.

V Seredi, dňa 17.4.2012
Vypracoval: Bc. Iveta Fraňová



      Podzámska, Murgašova

      detí
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