Na podlagi določil 3. odstavka 40. člena Zakona o računovodstvu (Ur.l. RS št. 23/99 114/2006)
ter v skladu s 303. b členom Statuta Univerze v Mariboru (Ur. l. RS št. 65/2007 – Statut UM UPB4)
je rektor Univerze v Mariboru sprejel

NAVODILO
O RAZMEJEVANJU ČASOVNIH RAZMEJITEV, PRIHODKOV IN ODHODKOV UNIVERZE V MARIBORU
št. N35/2007-621 JSB
SPLOŠNA DOLOČILA
1. člen
S tem navodilom se na Univerzi v Mariboru ureja razmejevanje aktivnih in pasivnih časovnih
razmejitev, prihodkov in odhodkov.
Univerza je avtonomna ustanova in pravna oseba javnega prava, ki vključuje rektorat,
članice in druge članice, ki v skladu s statutom univerze sestavljajo univerzo kot zavod s
posebnim položajem.
Pojem univerza oziroma enota univerze za potrebe tega navodila pomeni splošni pojem, ki
vključuje in se nanaša na rektorat, vse članice in druge članice univerze.
Odgovorna oseba Univerze v Mariboru je, skladno z določili Statuta UM, rektor. Odgovorne
osebe za posamezne enote univerze pa so:
za članice UM dekani,
za druge članice UM direktor oziroma ravnatelj,
za rektorat glavni tajnik UM.
KRATKOROČNE ČASOVNE RAZMEJITVE
2. člen
Aktivne kratkoročne časovne razmejitve se izkazujejo na aktivni strani bilance stanja, pasivne
kratkoročne časovne razmejitve pa na pasivni strani bilance stanja.
Časovne razmejitve se oblikujejo za obdobje največ do enega leta in se ne smejo
vračunavati v večjih zneskih, kot so dejanski prihodki oz. stroški.
3. člen
Med aktivnimi časovnimi razmejitvami se izkazujejo:
vrednotnice (znamke, koleki in podobno) po nabavni vrednosti in druge aktivne
časovne razmejitve,
največ 12 mesecev vnaprej plačani stroški oz. kratkoročno odloženi odhodki (npr.
najemnine poslovnih prostorov, celoletne naročnine časopisov in revij, zavarovalnine)
prehodno nezaračunani prihodki, ki niso mogli biti zaračunani v obračunskem obdobju,
na katero se nanašajo.
4. člen
Med pasivnimi časovnimi razmejitvami se izkazujejo:
največ za 12 mesecev vnaprej vračunane stroške oz. odhodke (stroški oz. odhodki se
nanašajo na obračunsko obdobje, za katero se sestavlja bilanca stanja, vendar zanje še
nismo prejeli računov),

-

kratkoročno odložene prihodke, ki se nanašajo na naslednje obračunsko obdobje
(prejeti oz. zaračunani zneski se nanašajo na prihodke, vendar stroški oz. odhodki, katerih
pokrivanju so ti prihodki namenjeni, v obračunskem obdobju, za katero se sestavlja
bilanca stanja, še niso nastali).
5. člen

Univerza v Mariboru in njene članice na postavkah pasivnih časovnih razmejitev najpogosteje
razmejujejo
in
evidentirajo:

1.

Prihodke od šolnin izrednega dodiplomskega in podiplomskega študija

Zaračunane šolnine se lahko nanašajo tudi na naslednje obračunsko obdobje in so
namenjene pokritju stroškov oz. odhodkov, ki bodo nastali v naslednjem obračunskem
obdobju.
Pri razmejevanju prihodkov in odhodkov zaračunanih šolnin članice izhajajo iz kalkulacije
cene šolnine.
Celotni stroški izvajanja izrednega študija v celotnem študijskem letu zajemajo dejansko
uresničene neposredne in posredne stroške za izredni študij v obdobju od 1.10. do 31.12. in
načrtovane neposredne in posredne stroške izrednega študija za obdobje od 1.1. do 30.09.
naslednjega leta, ki izhajajo iz kalkulacije šolnine. Pri oceni in razmejevanju stroškov se
upošteva tudi dinamika izvedbe izrednega študija glede na posamezne študijske programe.
Celotni prihodki izvajanja izrednega študija v celotnem študijskem letu zajemajo realizirane
prihodke za izredni študij v obdobju od 1.10. do 31.12. in na osnovi vpisanega števila izrednih
študentov načrtovane prihodke v obdobju od 1.1. do 30.09. naslednjega leta.
Tako izračunani celotni prihodki izrednega študija za določeno študijsko leto, se razmejijo na
obračunski obdobji od 1.10. do 31.12. preteklega leta in od 1.1. do 30.09. naslednjega leta v
enakem razmerju kot dejansko uresničeni stroški izrednega študija v obdobju od 1.10. do
31.12. in načrtovani stroški izrednega študija za obdobje od 1.1. do 30.09..
Izračun in razmejitev prihodkov in odhodkov šolnin izrednega študija pripravijo računovodje
enot UM ob sodelovanju s pristojnimi službami enot UM, potrdi pa ga poslovodni odbor vsake
enote
UM.

2.

Namenski prihodki izvedbe raziskovalnega procesa v času financiranja oz. trajanja
posameznega projekta, programske skupine, raziskovalne naloge, usposabljanja mladih
raziskovalcev

Namenske prihodke raziskovalnega procesa pridobiva Univerza in njene članica na podlagi
sklenjenih pogodb in na njihovi osnovi izstavljenih zahtevkov. Celotna pogodbena vrednost
se nakazuje v obrokih (mesečnih, posebna dinamika) ves čas trajanja posameznega
projekta ali usposabljanja mladih raziskovalcev, vendar dinamika pridobivanja sredstev ni
usklajena z dinamiko porabe sredstev. Konec obračunskega obdobja (leta) ostanek oz.
primanjkljaj sredstev ne pomeni finančnega rezultata projekta. Finančni rezultat projekta se
ugotavlja šele ob zaključku financiranja oz. ob prenehanju veljavnosti pogodbe.
Pri razmejevanju prihodkov pridobljenih na podlagi izstavljenih zahtevkov članice uporabijo
naslednje osnove oz. merila:





v posamezno obračunsko obdobje se evidentirajo prihodki v višini stroškov oz. odhodkov
povezanih s posameznim projektom, programom, usposabljanjem mladih raziskovalcev,
presežek prihodkov nad odhodki se prenese v naslednje obračunsko obdobje in se
uporabi namensko za pokritje stroškov v naslednjem obračunskem obdobju,
v primeru presežka stroškov oz. odhodkov se prihodek (npr. izstavljen zahtevek) razmeji
preko kontov terjatev v tekoče obračunsko obdobje.
6. člen

To navodilo se objavi na spletnih straneh Univerze v Mariboru in začne veljati z dnem objave
in se upošteva pri izdelavi zaključnega računa za leto 2007.

Maribor, 20.12.2007
Rektor Univerze v Mariboru:
prof. dr. Ivan Rozman

