Nadácia SPP
Poznámky k účtovnej závierke
k 31. decembru 2018
(údaje v tabuľkách sú uvedené v eurách, ak nie je uvedené inak)
Poznámka:
Všetky údaje a informácie uvedené v týchto poznámkach vychádzajú z účtovníctva a nadväzujú
na účtovné výkazy. Hodnotové údaje sú uvedené v eurách (pokiaľ nie je uvedené inak). Čísla uvedené
za položkou v zátvorkách alebo v stĺpcoch sú odvolávky na riadok alebo stĺpec príslušného výkazu (súvaha
alebo výkaz ziskov a strát).

I.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

1.

Základné údaje o nadácii
Názov nadácie
Dátum založenia nadácie
Dátum vzniku nadácie
Identifikačné číslo organizácie (IČO)
Zakladateľ nadácie

Nadácia SPP
19. novembra 2002
12. decembra 2002 zápis do registra nadácii MV SR pod registračným
číslom: 203/Na-2002/689
31 818 625
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (ďalej „SPP“)
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Nadácia SPP (ďalej len „nadácia“), IČO 31818625, so sídlom Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava bola
založená dňa 19. novembra 2002 a zaregistrovaná dňa 12. decembra 2002 do registra nadácií Ministerstva
vnútra SR ako Nadácia SPP pod registračným číslom 203/Na-2002/689.
Účel nadácie:
a) ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a
sociálnych služieb,
b) podpora a rozvoj telesnej kultúry,
c) poskytovanie sociálnej pomoci,
d) zachovanie kultúrnych hodnôt,
e) podpora vzdelávania,
f) ochrana ľudských práv,
g) ochrana a tvorba životného prostredia,
h) veda a výskum,
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti
Nadácia v zdaňovacom období roku 2018 mala len príjmy, ktoré nie sú predmetom dane podľa §12 ZDP
ods.7 písm. a. Za zdaňovacie obdobie roku 2018 nadácii v súlade s ustanovením § 41 ZDP nevzniká
povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb.
2.

Zamestnanci

Nadácia zastúpená správcom nadácie k 31. decembru 2018 nemala žiadnych zamestnancov. Členovia
správnej rady, správca nadácie a členovia dozornej rady nedostávajú za svoje služby poskytované nadácii
plat.
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného
obdobia: 0.
3.

Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Táto účtovná závierka je riadna účtovná závierka Nadácie SPP. Bola zostavená za účtovné obdobie
od 1. januára do 31. decembra 2018 podľa slovenských právnych predpisov, a to zákona
č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a postupov účtovania a účtovej osnovy
pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené za účelom podnikania v súlade s Opatrením MF
SR č. MF/24342/2007-74.
4.

Schválenie účtovnej závierky za rok 2017

Účtovnú závierku Nadácie SPP za rok 2017 schválila správna rada nadácie dňa 18. apríla 2018.
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5.

Členovia orgánov nadácie

Orgán
Správna rada

Funkcia
predseda
člen

Správca nadácie
Dozorná rada

predseda
člen

Meno
MUDr. Jozef Dolinský
Ing. Michal Ďurkovič
JUDr. Marián Valko
Ing. Štefan Šabík
Mgr. Ondrej Šebesta
Ing. Rudolf Slezák
Ing. Milan Hargaš
Ing. Ján Szalay

II.

POUŽITÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A ÚČTOVNÉ METÓDY

1.

Nadácia uplatňuje účtovné princípy a postupy účtovania v súlade so zákonom o účtovníctve
a s postupmi účtovania pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené za účelom
podnikania. Účtovníctvo sa vedie v peňažných jednotkách slovenskej meny, t. j. v eurách.

2.

Účtovná závierka za rok 2018 bola spracovaná za predpokladu nepretržitého pokračovania činnosti.

3.

Účtovníctvo sa vedie na základe dodržania časovej a vecnej súvislosti nákladov a výnosov. Za základ
sa berú všetky náklady a výnosy, ktoré sa vzťahujú na účtovné obdobie bez ohľadu na dátum ich
platenia.

4.

Dary získané z podielu zaplatenej dane tretích strán a aj ostatné získané dary nevyužité v priebehu
roka sú k 31. decembru prezentované v súvahe ako výnosy budúcich období.

5.

Príspevky poskytnuté tretím stranám sú vykázané ako náklad vo výkaze ziskov a strát.

6.

Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku: Ocenenie majetku sa upraví opravnými
položkami, ak existuje opodstatnený predpoklad zníženia hodnoty majetku pod jeho účtovnú
hodnotu. Opravné položky sa zrušia alebo sa zmení ich výška, ak nastane zmena predpokladu
zníženia hodnoty.

6.

Spôsob ocenenia jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

Pri obstaraní majetku sa uplatňuje princíp obstarávacích cien (t. j. historických cien).
a)

Nadácia v roku 2017 a 2018 nenadobudla dlhodobý hmotný a nehmotný majetok.

b)

Nadácia v roku 2017 a 2018 nenadobudla zásoby.

c)

Pohľadávky sa oceňujú v menovitej hodnote. V roku 2017 a 2018 nadácia neúčtovala o opravnej
položke k pohľadávkam. Informácia o výške tvorby, zníženia a zúčtovania opravných položiek
k dlhodobému finančnému majetku a opis dôvodu ich tvorby, zníženia a zúčtovania.

d)

Peňažné prostriedky sa oceňujú v menovitej hodnote.

e)

Záväzky sa účtujú v menovitej hodnote.

f)

Rezervy sa oceňujú v očakávanej výške záväzku.

g)

Nadácia v roku 2017 a 2018 neúčtovala o dlhopisoch, pôžičkách a úveroch.

h)

Prechodné účty aktív a prechodné účty pasív súvahy sa oceňujú očakávanou menovitou hodnotou.
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7.

Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok

Nadácia v roku 2017 a 2018 nenadobudla dlhodobý hmotný a nehmotný majetok.
8.

Prepočet údajov v cudzích menách na slovenskú menu

Transakcie v cudzej mene prepočítavajú na eurá referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia
účtovného prípadu.
Peňažné aktíva a pasíva vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú kurzom platným ku dňu zostavenia
účtovnej závierky. Vzniknuté kurzové rozdiely sa vykazujú vo výkaze ziskov a strát.
Kúpa a predaj cudzej meny sa prepočítava na euro kurzom, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo
predané.

III.

DOPLŇUJÚCE ÚDAJE K SÚVAHE

ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE AKTÍV SÚVAHY
1.

Krátkodobé pohľadávky (r. 042 súvahy)
Krátkodobé
pohľadávky k
31. december 2017
31. december 2018

2.

Do lehoty
splatnosti

< 30
dní

1 000,00
-

< 90
dní
-

Po lehote splatnosti
< 180
< 360
dní
dní
-

Celkom

> 360
dní
-

1 000,00
-

Finančný majetok (r. 051 súvahy)

K 31. decembru 2017 a 31. decembru 2018
Položka
Peňažné prostriedky
Pokladnica
Bankové účty bežné
Spolu

2018
15,25
1 220 020,50
1 220 035,75

2017
30,43
1 970 130,14
1 970 160,57

ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE PASÍV SÚVAHY
3.

Vlastné zdroje krytia stálych a obežných aktív (r. 061 súvahy)

Hodnota nadačného imania je 298 522,29 Eur. Predmet nadačného imania tvoria peňažné prostriedky,
ktoré vložil do nadačného imania zakladateľ vo výške 6 638,78 Eur, Nadačný fond SPPoločne vo výške
175,84 Eur, Nadačný fond Municipality vo výške 5,25 Eur a výsledky hospodárenia minulých rokov vo
výške 291 702,42 Eur.
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Charakteristika rezervy
Imanie a peňažné fondy
Základné imanie
z toho:
Nadačné imanie v nadácii
Vklady zakladateľov
Prioritný majetok
Fondy tvorené podľa osobitného
predpisu
Fond reprodukcie
Oceňovacie rozdiely z precenenia
majetku a záväzkov
Oceňovacie rozdiely z precenenia
kapitálových účastín
Fondy zo zisku
Rezervný fond
Fondy tvorené zo zisku
Ostatné fondy
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia
minulých rokov
Výsledok hospodárenia za účtovné
obdobie
Spolu

Stav
na začiatku
účtovného
obdobia

Prírastky

Úbytky

Stav na konci
účtovného
obdobia

Presuny

6 819,87

-

-

-

6 819,87

6 638,78
-

-

-

-

6 638,78
-

181,09
-

-

-

-

181,09
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

291 702,42

-

-

-

291 702,42

-

-

-

298 522,29

-

-

-

298 522,29

Dotácie do nadačného fondu prijaté od iných subjektov sa účtujú v prospech účtu 412 - Fondy tvorené
podľa osobitných predpisov a na ťarchu účtov 211 – Pokladnica, 221 – Bankové účty. Tvorba nadačného
fondu z vlastných prostriedkov sa účtuje na ťarchu účtu 556 – Tvorba fondov a súčasne v prospech účtu
412.
Po schválení príspevku správnou radou sa účtuje v prospech príslušného záväzkového účtu 479 respektíve
325 a na ťarchu účtu 412. Pri vyplatení príspevku sa účtuje na ťarchu účtu 412 so súvzťažným zápisom v
prospech účtu 221 respektíve 211.
Rozdelenie zisku za rok 2017
Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie
0,-

Názov položky
Účtovný zisk
Rozdelenie účtovného zisku
Prídel do základného imania
Prídel do fondu tvoreného podľa osobitného predpisu
Prídel do fondu reprodukcie
Prídel do rezervného fondu
Prídel do fondu tvoreného zo zisku
Prídel do ostatných fondov
Úhrada straty minulých období
Prevod do sociálneho fondu
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov
Iné

4.

-

Zákonné rezervy (r. 075 súvahy)

Charakteristika rezervy
Audit, účtovná závierka
Spolu

Stav
k 1. 1. 2018
2 050,00
2 050,00

826,00

1 992,43

57,57

Stav
k 31. 12. 2018
826,00

826,00

1 992,43

57,57

826,00

Tvorba

Použitie

Zrušenie

Nadácia predpokladá použitie rezerv v roku 2019.
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5.

Záväzky (r. 087, r. 079 súvahy)
Stav na konci
bezprostredne
predchádzajúceho
účtovného obdobia
-

Druh záväzkov

bežného účtovného
obdobia

Záväzky po lehote splatnosti
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou
splatnosti do jedného roka
Krátkodobé záväzky spolu

94 124,00
94 124,00

80 700,00
80 700,00

-

-

-

-

94 124,00

80 700,00

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do
piatich rokov vrátane
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť
rokov
Dlhodobé záväzky spolu
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu

6.

Časové rozlíšenie (r. 101 súvahy)

Pohyby časového rozlíšenia počas roku 2018:
Položka
Položky výnosov budúcich období z dôvodu:
bezodplatne nadobudnutého dlhodobého
majetku
dlhodobého majetku obstaraného z dotácie
dlhodobého majetku obstaraného
z finančného daru
dotácie zo štátneho rozpočtu alebo
z prostriedkov Európskej únie
dotácie z rozpočtu obce alebo z rozpočtu
vyššieho územného celku
grantu
z podielu zaplatenej dane
z prostriedkov získaných na základe zmluvy
o spolupráci
Z prostriedkov získaných na základe
darovacej zmluvy
dlhodobého majetku obstaraného z podielu
zaplatenej dane

K 1.1.2018

Prírastky

Úbytky

k 31. 12. 2018

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

589 950,10

573 506,23

(589 950,10)

573 506,23

1 000 000,00

-

1 000 000,00

-

-

253 119,05

-

253 119,05

-

-

-

-

Výnosy budúcich období predstavujú prijaté príspevky z podielu zaplatenej dane. Podľa postupov účtovania
platných
pre
nadácie
sa
nevyužitý
príspevok
z
podielu
zaplatenej
dane
k 31. decembru prezentuje od 1. januára 2005 v súvahe ako výnosy budúcich období. Nadácia
predpokladá, že uvedené príspevky budú spotrebované formou príspevkov nadácie v nasledujúcom období.
Hodnota nevyužitého príspevku z podielu zaplatenej dane k 31. decembru 2018 predstavuje 573 506,23
Eur. Okrem prijatých príspevkov z podielu zaplatenej dane Nadácia SPP účtuje o výnosoch budúcich období
aj o finančných prostriedkov získaných na základe darovacej zmluvy. Prostriedky budú poskytnuté na
jednotlivé granty v roku 2019.
Účel a výška použitia podielu zaplatenej dane

Účel použitia podielu zaplatenej dane

Použitá suma
z bezprostredne
predchádzajúceho
účtovného obdobia

Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
a fyzickým osobám
Ostatné
Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia

589 950,10

Použitá suma
bežného účtovného
obdobia
858 497,02
60 297,43
573 506,23
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DOPLŇUJÚCE ÚDAJE K VÝKAZU ZISKOV A STRÁT
VÝNOSY
7.

Prijaté príspevky (r. 071 až 073 výkazu ziskov a strát)
Položka
Prijaté príspevky
v tom: dotácie zo ŠR
príspevky z podielu zaplatenej dane
prijaté príspevky od iných organizácií
Spolu

Riadok
73
71
68

2018

2017

1 508 744,55
2 214 488,00
3 723 232,55

831 919,17
831 919,17

Prehľad dotácií a grantov, ktoré účtovná jednotka prijala v priebehu bežného účtovného obdobia
Štruktúra príspevkov z podielu zaplatenej dane je nasledovná:
Prijatá asignácia 2% dane z príjmov právn. a fyz. osôb
Použitie asignácie z predchádzajúceho roka
Nevyužitý príspevok z podielu zaplatenej dane vykázaný ako výnos
budúcich období
Spolu prijaté príspevky vykázané vo výkaze ziskov a strát
Dotácie zo štátneho rozpočtu
Vrátená časť dotácie / Prijatá dotácia
Spolu

8.

2018
1 492 300,68
589 950,10

2017
884 047,15
537 822,12

(573 506,23)
1 508 744,55

(589 950,10)
831 919,17

2018
73

2017
-

-

Výnosy z finančnej činnosti (r. 050 až 058 výkazu ziskov a strát)
Položka
Výnosové úroky
v tom:
úroky z termínových vkladov a bežného účtu
iné ostatné výnosy
Spolu

Riadok
53
58

2018

2017
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

2018
3 662 935,12

2017
692 577,00

3 589 538,59
73 396,53
3 662 935,12

637 377,00
55 200,00
692 577,00

NÁKLADY
1.

Poskytnuté príspevky (r. 034 až 036 výkazu ziskov a strát)
Položka
Poskytnuté príspevky
v tom:
poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
poskytnuté príspevky fyzickým osobám
Spolu

Riadok
34
35

Štruktúra poskytnutých príspevkov podľa jednotlivých činností nadácie:
Grantové programy
Mimograntové programy
Dar fyzickej osobe – mimo 2 %
Spolu

Nadačný fond Municipality
Spolu

2018
570 886,12
3 092 049,00
3 662 935,12

2017
221 220,00
471 357,00
692 577,00

-

367 750,00
367 750,00

V rámci mimograntových programov bolo v roku 2018 poskytnutých celkovo 128 príspevkov v celkovej
sume 3 092 049,00 Eur.
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Poskytnuté príspevky v rámci grantových programov v roku 2018 predstavujú nasledovné oblasti podpory:
Oblasť podpory

Ochrana a podpora zdravia,
podpora a rozvoj telesnej
kultúry, poskytovanie
sociálnej pomoci, zachovanie
kultúrnych hodnôt, podpora
vzdelávania, ochrana a tvorba
životného prostredia,
organizovanie
a sprostredkovanie
dobrovoľníckej činnosti
Spolu

Názov programu
Zamestnanecký grantový program
Program O krok vpred
Program Opora
Program Municipality
Grantový program SPPravmeTo
Grantový program Regióny

Počet
podporených
v programoch
32
43
74
36
45
47

Výška
poskytnutých
prostriedkov
20 000,00
44 500,00
40 000,00
247 560,00
40 000,00
40 000,00

277

432 060,00

Poskytnuté príspevky v rámci Ceny Pamiatka roka - Fénix v roku 2018 predstavujú nasledovné oblasti
podpory:
Oblasť podpory

Názov programu

Rozvoj a ochrana kultúrnych
hodnôt
Spolu

Cena Pamiatka roka - Fénix

Počet
podporených
v programoch
4

Výška
poskytnutých
prostriedkov
33 200,00

4

33 200,00

Počet
podporených
v programoch
8

Výška
poskytnutých
prostriedkov
76 126,12

8

76 126,12

Počet
podporených
v programoch
5

Výška
poskytnutých
prostriedkov
29 500,00

5

29 500,00

Poskytnuté príspevky v rámci darov SPP-Distribúcie v roku 2018:
Oblasť podpory

Názov programu

podpora a rozvoj telesnej
kultúry, poskytovanie
sociálnej pomoci, ochrana a
podpora zdravia, ochrana a
tvorba životného prostredia,
podpora vzdelávania
Spolu

Spolupráca so samosprávami

Poskytnuté príspevky v rámci darov spoločnosti Eustream v roku 2018:

2.

Oblasť podpory

Názov programu

podpora a rozvoj telesnej
kultúry, zachovanie
kultúrnych hodnôt, podpora
vzdelávania
Spolu

Dary Eustream

Hospodárske náklady
Položka
Cestovné
Náklady na reprezentáciu
Ostatné služby
v tom:
náklady na propagáciu a medializáciu gran. programov
filantropia a správa nadácie
účtovníctvo, výročná správa a audit
Tvorba web stránky
Iné služby
Ostatné prevádzkové náklady a kurzové straty
Iné ostatné náklady

Riadok
05
06
07

15,20
24

2018

2017

60 292,43

49 337,17

121,00
52 200,00
7 250,35
647,40
73,68
5,00

121,00
41 840,00
7 317,15
59,02
5,00
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Spolu

60 297,43

49 342,17

Náklady vynaložených v súvislosti s auditom účtovnej závierky
Jednotlivé druhy nákladov za rok 2018
Overenie účtovnej závierky
Uisťovacie audítorské služby okrem overenia účtovnej závierky
Súvisiace audítorské služby
Daňové poradenstvo
Ostatné neaudítorské služby
Spolu

IV.

Suma
1 224,00
1 224,00

DAŇ Z PRÍJMOV

Sadzba dane z príjmov pre rok 2018 je 21 %. Nadácia v zdaňovacom období roku 2018 mala iba príjmy
z podielu zaplatenej dane. Nadácia nemala príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou podľa § 43 zákona č.
595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
1.

Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 078 výkazu ziskov a strát)
Položka
Výsledok hospodárenia pred zdanením
Daň z príjmov
Výsledok hospodárenia po zdanení

V.

Riadok
75
76
78

2018

2017
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

PRENAJATÝ MAJETOK A MAJETOK ZACHYTENÝ NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH

Nadácia v roku 2018 neúčtovala na podsúvahových účtoch v účtových skupinách 97 až 99.

VI.

PRÍPADNE ĎALŠIE ZÁVÄZKY

Nadácia v roku 2018 neeviduje žiadne budúce možné záväzky nevykázané v súvahe vyplývajúce
zo súdnych rozhodnutí, poskytnutých záruk, zo všeobecne záväzných právnych predpisov, zo zmlúv
o podriadenom záväzku, z ručenia v členení podľa jednotlivých druhov ručenia.

VII. OSTATNÉ FINANČNÉ POVINNOSTI
Nadácia v roku 2018 neeviduje žiadne položky ostatných finančných povinností, ktoré sa nesledujú
v účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe.

VIII. INFORMÁCIE

O PRÍJMOCH
A VÝHODÁCH
ČLENOV
ŠTATUTÁRNYCH
DOZORNÝCH ORGÁNOV A INÝCH ORGÁNOV ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

ORGÁNOV,

Členovia štatutárnych orgánov Nadácie nepoberajú príjem za ich činnosť pre Nadáciu.

IX.

INFORMÁCIE O EKONOMICKÝCH VZŤAHOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH
OSÔB

Nadácia neuskutočnila v priebehu účtovného obdobia významné transakcie so spriaznenými osobami.

X.

INFORMÁCIE O SKUTOČNOSTIACH, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE
ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA, DO DŇA ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

V čase odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, do dňa zostavenia účtovnej závierky nevznikli
ďalšie skutočnosti, ktoré by mali významný vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom
účtovníctva.
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Zostavené dňa:

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za vedenie
účtovníctva:

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za zostavenie
účtovnej závierky:

Podpisový záznam
štatutárneho orgánu alebo
člena štatutárneho orgánu
účtovnej jednotky:

30. januára 2019

Mgr. Šebesta Ondrej

Mgr. Šebesta Ondrej

Mgr. Šebesta Ondrej
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