
 

 

 

 

Finančno poročilo Združenja Manager za leto 2020 v besedi 

Združenje Manager je v letu 2020 poslovalo na podlagi finančnega načrta, sprejetega na e-Občnem zboru, 

26. 3. 2020. Zaradi pandemije in omejitev se je moralo združenje, tako kot druge organizacije, v letu 2020 

finančno prilagoditi in sprejeti varčevalne ukrepe, kar je razvidno tudi v spodnji tabeli in kar razloži (večja) 

odstopanja. V finančnem načrtu za leto 2020 je bilo predvidenih 849.450,00 evrov prihodkov in 819.333,03 

evrov odhodkov ter 30.116,97 evrov presežka. 

Dosežen poslovni izid  

Prihodki za leto 2020 so znašali 690.311,41 evrov (kar je 19 % manj od načrtovanega), odhodki so 

konec leta znašali 656.958,22 evrov (zmanjšanje za 20 %). Združenje Manager je skozi celo leto 2020 

poslovalo likvidno, redno poravnavalo svoje obveznosti in ni bilo zadolženo. Leto smo zaključili z 

33.353,19 evrov presežka.  

Strukturni prerez  

Prerez prihodkov kaže naslednjo sestavo: največji vir finančnih sredstev pomenijo članarine (48 % vseh 

prihodkov), pokroviteljstva (32 %) in kotizacije (11 %). Največja razlika je nastala pri kotizacijah, ker 

nekateri dogodki žal niso smeli biti izvedeni v živo, zaradi kriterijev NIJZ in tudi preventivnih pravil podjetij  

je bila tudi udeležba na Managerskem kongresu nižja kot običajno. Zardi zaprtja in omejitev delovanja ni 

bilo mogoče izpeljati Managerskega večera v Operi. Pomanjkanje dogodkov v živo in odpoved nekaterih 

je privedel tudi do manjše realizacije prihodkov s strani pokroviteljstev in oglaševanja. Prihodkovnih 

načrtov tako, razumljivo glede na leto, nismo presegli. 

Med odhodki sta največji postavki stroški storitev v višini 312.460,53 evrov, kar predstavlja 48 % vseh 

odhodkov, in stroški dela v višini 319.293,61 evrov, kar predstavlja 49 % vseh odhodkov. V skladu s 

finančnimi rezi smo skupne odhodke zmanjšali za 20 % od načrtovanega.  

Stroški materiala predstavljajo 2 % vseh odhodkov in smo jih realizirali zgolj 25 %. Stroške storitve 

smo realizirali na 74 % in predstavljajo 48 % vseh odhodkov. Poudarki na varčevalnih ukrepih so bili na 

postavkah: organizacija dogodkov, lastno oglaševanje, poštne storitve, izobraževanje, stroški prevoza, 

dnevnic in nočitev. Predvidenih avtorskih del ni bilo v tolikšni meri. Zmanjšali smo tudi stroške dela, in 

sicer realizacija znaša 96 %. Strošek amortizacije je bil za malenkost nižji od načrtovanega. Manjše 

odstopanje je pri postavki drugi poslovni odhodki, predvsem na račun odbitnega deleža, ki je bil v letu 

2020 izračunan kot strošek. 

Presežek 

Združenje Manager deluje v skladu z Zakonom o društvih, po katerem je zavezano neprofitni in širše 

koristni dejavnosti. Pri pripravi finančnega načrta upošteva načelo uravnoteženega finančnega poslovanja, 

ki pomeni skladnost prihodkovne in odhodkovne strani. Ravno tako intenzivno delo, četudi zelo varčevalno 

in preudarno v 2020 je botrovalo, da je bil dosežen večji presežek prihodkov nad odhodki od načrtovanega.  

Dosežen presežek, ki znaša 33.353,19 evrov, je bil za 11 % višji od načrtovanega. Temu ustrezen bo 

tudi davek od dobička.  

Pripravili: 

Petra Juvančič, izvršna direktorica 

Nastja Modec, vodja pisarne in financ 

 

Priloga: 

Podroben razred finančnega poročila za leto 2020 je predstavljen spodaj v tabeli.  



 

2020 stanje 2020 načrt 2020 % od načrta stanje 2019 

PRIHODKI 690.311,41 849.450,00 81% 798.872,33 

članarine 331.493,50 345.000,00 96% 338.319,00 

kotizacije 77.582,52 146.000,00 53% 132.694,83 

pokroviteljstva 221.641,16 287.000,00 77% 295.567,29 

oglaševanje 12.853,30 27.000,00 48% 29.660,24 

sklad za štipendiranje, donacije in podpore 4.918,03 5.000,00 98% 0,00 

donacije in podpore 11.234,99 0,00     

drugi prihodki 30.532,63 39.450,00 77% 23,56 

mednarodni projekti - Progress- vključi vse 55,28 0,00   2.607,41 

ODHODKI -656.958,22 -819.333,03 80% -764.393,29 

stroški materiala -10.779,28 -43.450,00 25% -36.456,40 

stroški materiala pri opravljanju storitev -647,30 -900,00 72% -936,54 

stroški pisarniškega materiala -1.904,36 -1.550,00 123% -1.172,72 

stroški strokovne literature (naročnine) -1.025,32 -6.500,00 16% -6.351,61 

stroški priprave publikacij (tisk, storitve) -6.645,04 -34.000,00 20% -27.682,50 

drugi stroški materiala 0,00 -200,00 0% -36,64 

stroški časopisov -557,26 -300,00 186% -276,39 

stroški storitev -312.460,53 -423.850,00 74% -378.916,66 

organizacija dogodkov -94.921,63 -150.000,00 63% -156.607,05 

lastno oglaševanje -9.319,01 -13.500,00 69% -11.593,58 

avtorsko delo -3.554,86 -25.000,00 14% -4.262,64 

najemnina -18.773,79 -18.800,00 100% -18.664,82 

reprezentanca, poslovna darila -4.707,95 -5.500,00 86% -5.377,83 

poštne storitve -4.759,34 -14.500,00 33% -14.829,14 

stroški informacijske tehnologije in telefona -16.730,28 -16.000,00 105% -15.871,72 

zunanji izvajalci -102.553,40 -105.000,00 98% -91.836,08 

izobraževanje -3.405,54 -8.000,00 43% -8.033,92 

stroški prevoza, dnevnic in nočitev -3.008,24 -13.000,00 23% -10.416,81 

članarine v organizacijah -2.970,16 -2.500,00 119% -3.895,08 

vzdrževanje sredstev -506,48 -1.000,00 51% -881,08 

drugo, raziskave in analize -43.905,94 -48.000,00 91% -33.584,62 

študentski servis -914,03 -2.000,00 46% -1.791,36 

druge storitve -259,49 -250,00 104% -240,00 

vključi.vse - ddv progress -1.288,99 0,00   -266,93 

stroški intelektualnih in osebnih storitev -881,40 -800,00 110% -764,00 

stroški dela -319.293,61 -331.533,03 96% -331.533,03 

amortizacija -4.111,93 -5.500,00 75% -2.786,26 

drugi poslovni odhodki -10.312,87 -15.000,00 69% -14.700,94 

sklad za štipendiranje, donacije -4.157,37 -10.000,00 42% -8.769,00 

odpis terjatev 0,00 -300,00 0% 0,00 

drugo (davčno nepriznani stroški, takse...) -4.911,60 -3.500,00 140% -4.822,36 

stroški finančnih storitev -1.243,90 -1.200,00 104% -1.109,58 

FINANČNI REZULTAT 2020 33.353,19 30.116,97 111% 34.479,04 

 


