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Финансијски план Фондације Гимназије „Вељко Петровић“ Сомбор за 2020. годину
У документу који следи дате су уводне претпоставке за израду финансијског плана,
детаљан опис прилива и одлива средстава и сама структура Финансијског плана Фондације
Гимназије „Вељко Петровић“ Сомбор (у даљем тексту: Фондација) за пословну 2020.
годину.

1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ
Финансијски план Фонације за 2020. годину израђен је на бази следећих докумената и
претпоставки, и то:
o
o
o
o
o
o
o
o

Релевантних позитивно – правних прописа
Уговора о оснивању Фондације
Статута Фондације
Програма рада Фондације за 2020. годину
Постојећих општих и појединачних аката фондације
Очекиваних потреба и средстава за функционисање Фондације током 2020. године
Планираних инвестиција у 2020. години
Степена реализације Финансијског плана за 2020. годину.

Кључни подаци и главне анализе истраживања филантропских организација1 указују да
локална индивидуална и корпоративна доброчинства указују на неколико карактеристика:
o
o

o

o
o

У погледу географског распореда давања по регионима, Београд са 30,33% и
Шумадија и Западна Србија са 24,67%, имају више од Војводине са 22,90% акција
Допринос пословног сектора кроз маркетинг са друштвеним циљем, указује на три
водеће области улагања, и то: подршка маргинализованим групама са 27,4%,
образовање 21% и здравство са 20%
Водеће области акција масовног давања су оне где су организатори значајно
допринели својим ентузијазмом и посвећеношћу, а то су: здравство са 43,8%,
подршка маргинализованим групама 23,4% и смањење сиромаштва са 11,8%
Примарни примаоци су појединци/породице са 40,4%, институције са 27,8% и
непрофитне организације са 26,2%.
Дијапазон кључних области за које се давало је: здравство 32,3%, подршка
маргинализованим групама 25,2%, смањење сиромаштва 10,8%, образовање 13,2%
и остало 18,5%.

Донаторска средства, не само да су ограничена него се морају тражити на различитим
адресама и користити под условима који захтевају допунска знања и обуке. При томе,
успостављена је традиција израде мапе потенцијалних донатора, који представљају
друштвене партнере који реализују своје филантропске иницијативе и активности кроз
фондације, мала и средња предузећа, институције, као и масовно давање грађана.
Финансијски план који је израђен на бази датих уводних напомена и уз претпоставке
наведене у наредном делу текста указују на претежно идентификаторски карактер у
локалном окружењу, и на одређени начин представља почетак процеса инвестирања у
знање у наредном периоду функционисања Фондације.
База података „Србија дарује“ (део базе Giving Balkans) као најпоузданији извор података о
добротворним давањима, при чему Catalyst Balkans користи алтернативне начине прикупљања
података, медијске извештаје и доступне изворе података.
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2. ИЗВОРИ ПРИХОДА
Кључне карактеристике Финансијског плана за 2020. годину, указују да су планирани укупни
бруто приходи за 2020. годину на нивоу 1.924.500,00 РСД, те да се њима покривају
оперативни трошкови програмских активности које ће Фондација реализовати током 2020.
године.
Табела 1. Структура планираних прихода у 2020. години
Приход средстава Планирани приходи
Р.б.
Извор прихода
(у%)
(у РСД)
1.
Масовна давања
40
669.600
2.
Пословни сектор
30
502.200
3.
Институције
15
251.100
4.
Фондације
10
167.400
5.
Појединци
5
83.700
У К У П Н О:
1.674.000

Планирани приходи
(у €)2
5.580
4.185
2.092,50
1.395
697,50

13.950

Разлика између прихода и расхода током 2019. године износила је 250.590 РСД, која
представља обавезе по основу стипендија и планираних донација током 2020. године.
Реализација планираних програмских активности одвијаће се у зависности од динамике
прилива новчаних средстава на текуће рачуне Фондације.

3. РАСХОДИ
Предмет појединих програмских активности подразумева обезбеђивање средстава
ученицима и Гимназији, набавку потребне опреме за реализацију пројеката – најчешће у
погледу организовања уметничких и активности организовања других манифестација,
набавку потребних добара, услуга и радова – што подразумева трошкове штампања,
горива, маркетинг комуникација, нематеријалне трошкове и слично.
Табела 2. Програмске активности и средства за њихову реализацију
Р.б.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Програмска активности
Стипендирање младих талената – ученика и/или студената
Средства за набавку опреме за Гимназију
Реализација пројеката са Фондацијом Ана и Владе Дивац
Издавачка делатност Фондације
Трошкови организације и управљања програмским активностима
Активности у области сарадње
Организациони развој Фондације
Резерве

У К У П Н О:

Износ
(у РСД)
370.000
232.500
775.000
150.000
50.000
50.000
104.550
192.450

1.924.500

Планирани износ средстава за програмске активности је умањен за 1% средстава резерве.
Укупни планирани расходи Фондације за 2020. годину износе 1.924.500,00 РСД, при чему
су планирани оперативни расходи 99%.

2

Процена при курсу: 1 €=120 РСД
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Табела 3. Структура планираних расхода у 2020. години
Р.б.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Врста расхода - трошка
Трошак стипендирања ученика и/или студента
Набавка материјала и енергије
Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи
Нематеријални трошкови
Трошкови производних услуга
Трошкови платног промета
Трошкови репрезентације
Трошкови резервисања

У К У П Н О:

Износ
(у РСД)
370.000
1.165.000
100.000
30.000
30.000
20.000
17.050
192.450

1.924.500

Током 2020. године не планира се запошљавање у Фондацији.
Ставка Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи се односи на накнаде
носиоцима појединих пројеката са порезима и доприносима по уговору о делу.
Остали људски ресурси за реализацију програмских активности ће се обезбеђивати на
волонтерској бази.

4. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА:
Програмски концепт циљева Фондације утемељен је на равнотежи реализације
програмских активности, динамике прилива новчаних средстава и планираних расхода
приликом њихове реализације.
Планирани укупни приходи у бруто износу су на нивоу од 1.924.500,00 РСД, док су расходи
планирани на нивоу од 1.732.050 РСД, уз очување 1% средстава резерви.
Финансијски план Фондације омогућава несметано функционисање Фондације током 2020.
године, а пажљиво праћење реализације Финансијског плана намеће потребу
континуираног уравнотеженог испуњења, принципа очувања ликвидности и солвентности,
у циљу позитивног финансијског пословања Фондације.
Кључни елеменат стварања подстицајног окружења подразумева повећање
информисаности потенцијалних домаћих и иностраних донатора постојећим најбољим
праксама,
унапред
дефинисаним
програмским
активностима
и
повећањем
транспарентности у току процеса реализације програмских активности, уз квалитет
повратних информација.
Сагледавање пословног и филантропског амбијента подразумева развој ресурса, алата,
континуитет и пуну посвећеност ширег круга учесника, актера и носилаца активности у
наредним годинама функционисања Фондације.
Председник
Управног одбора,
др Ладислав Фекете
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