Finančné prehľady Nadácie SPP v roku 2020

Nadácii SPP môžu predkladať svoje verejnoprospešné projekty občianske združenia, nadácie,
neinvestičné fondy, neziskové organizácie, štátne organizácie, školy, univerzity, samosprávy i
jednotlivci.
Žiadatelia môžu predkladať svoje verejnoprospešné projekty dvomi spôsobmi:

1. v rámci otvorených grantových programov, ktoré nadácia navrhuje a verejne vyhlasuje. Do
grantových programov sa môže prihlásiť každý, kto spĺňa zverejnené kritériá programu.

2. priamo v podobe partnerských projektov, sú to projekty iných organizácií, pri ktorých sa
Nadácia SPP stotožňuje s verejnoprospešnou myšlienkou projektu. Projekty majú
celoslovenskú pôsobnosť, prípadne modelový charakter vo svojom regióne, celospoločenský
dosah, prinášajú konkrétne výsledky a zmenu v kvalite života ľudí.
Partnerom Nadácie SPP, v jej napĺňaní vízie a pri výkone aktivít, je nezisková organizácia Centrum pre
filantropiu, n.o. CpF poskytuje Nadácii poradenstvo v oblasti výberu tém a priorít, pomáha účinne a
prehľadne rozdeľovať financie v rámci jednotlivých programov, spravuje celý grantový proces a
prezentuje výsledky a prínos nadácie. Centrum pre filantropiu, n.o. sa stalo partnerom Nadácie SPP na
základe výberového konania v júni 2004.
Náklady na administráciu Nadácie za toto obdobie predstavovali sumu 89 620,00 EUR.
Účtovníctvo Nadácie vedie firma CONSULTAX, k. s. Náklady na účtovníctvo boli v celkovej sume
6 836,75 EUR. Nadácia má zo zákona povinnosť realizovať nezávislý audit. Audit Nadácie SPP za rok
2019 vykonala spoločnosť Deloitte Audit, spol. s.r.o. Výdavky spojené s auditom boli vo výške 5 472,00
EUR.
Nadácia SPP mala aj ďalšie výdaje v podobe poštových poplatkov, bankových poplatkov a množstva
drobných administračných výdajov. Celkovo administratívne náklady Nadácie za toto obdobie
predstavovali 2 716,90 EUR. Správca ani členovia iného orgánu Nadácie SPP nepoberali odmeny za
výkon funkcie.
Finančné prehľady - prehľad príjmov Nadácie SPP v roku 2020:
príjmy z asignácie materskej firmy: 0 EUR
príjmy z darov materskej firmy: 0 EUR
príjmy z asignácie od iných subjektov (vrátane Nafta a.s.): 116 719,58 EUR
príjmy z darov od iných subjektov: 15 000 EUR
SPOLU: 131 719,58 EUR
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príjmy z asignácie od iných subjektov (vrátane Nafta a.s.): 116 719,58 eur
príjmy z darov od iných subjektov: 15 000 eur

Finančné prehľady - prehľad výdavkov v roku 2020:
výdavky na verejno-prospešný účel (granty, operačné programy): 3 234 312,98 EUR
výdavky na administratívne náklady: 96 456,75 EUR
výdavky na medializáciu a komunikáciu: 326,10 EUR
SPOLU: 3 331 095,83 EUR
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výdavky na verejno-prospešný účel (granty, operačné programy): 3 234 312,98 EUR
výdavky na administratívne náklady: 96 456,75 EUR
výdavky na medializáciu a komunikáciu: 326,10 EUR

Finančná podpora podľa oblastí podpory v roku 2020:
Vzdelávanie: 253 230,18 €
Zachovanie kultúrnych hodnôt: 654 900,00 €
Podpora znevýhodnených skupín obyvateľstva: 394 607,00 €
Ochrana zdravia: 678 136,18 €, 271 projektov
Podpora charitatívnych a filantropických aktivít: 102 738,80 €
Komunitný rozvoj: 387 467,00 €
Životné prostredie: 229 700,00 €
Podpora a rozvoj telesnej kultúry: 474 400,00 €

Finančná podpora projektov podľa oblastí

Vzdelávanie: 8%
Zachovanie kultúrnych hodnôt: 20,6%
Podpora znevýhodnených skupín obyvateľstva: 12,4%
Ochrana zdravia: 21,4%
Podpora charitatívnych a filantropických aktivít: 3,2%
Komunitný rozvoj: 12,2%
Životné prostredie: 7,2%
Podpora a rozvoj telesnej kultúry: 14,9%

Nadácia SPP, Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, tel. č.: +421 907 987 981, e-mail:
projekty@nadaciaspp.sk, www.nadaciaspp.sk

