Výročná správa NADÁCIA Helpi za rok 2018
Sídlo: Poľná 153/10A, 900 31 Stupava
IČO: 51240564
reg. číslo: 203/Na-2002/1173

1. Nadácia HELPI (ďalej len „Nadácia“) vznikla 20.12.2017 a do Registra nadácií
Ministerstva vnútra SR bola zapísaná 20.12.2017 pod registračným číslom 203/Na2002/1173, IČO: 51240564 a aktuálna hodnota nadačného imania je 10000 EUR.
2. Zmeny v stanovách a v správnom orgáne nadácie v roku 2018
V roku 2018 nadácia nerealizovala žiadne zmeny v stanovách.

3. Finančný stav – ročná účtovná závierka
Stav finančných prostriedkov nadácie k 31. 12. 2018
hotovostný zostatok v pokladni v EUR

12 345,70

stav na bankových účtoch

415,89

Celkom finančných prostriedkov v EUR

6761,59 EUR

4. Prehľad príjmov podľa zdrojov ich pôvodu
Príjem nadácie na finančných prostriedkoch:
-

prijaté príspevky od iných organizácií

15000

-

prijaté príspevky od fyzických osôb nad 332 Eur

1 000

-

prijaté príspevky od fyzických osôb do 332 Eur

860,68

Prehľad o prispievateľoch, u ktorých hodnota príspevkov presiahla 332 EUR:
Právnické osoby:
K. S. I., spol. s r.o.
K. S. I., spol. s r.o.
Spolu:

10000
5000
15000 EUR

Prehľad príspevkov nadácie
-

Detský letný tábor – 1009,06

-

Bobath koncept – fyzio terapia - 1008

-

Poskytnuté potraviny, drogéria sociálne slabým rodinám – 665,80

-

Poskytnutý príspevok na liečebňu Pieštany - 500

Spolu prípevky:

3182,86

Prehľad výdavkov nadácie
-

Telefón, poštovné, internet

186,33

-

Náklady na propagačnú činnosť

14436,81

-

Projektové a administratívne služby pre nadáciu

1941

-

Bankové poplatky

5

-

- Registrácia ochrannej známky

206

Spolu výdavky:

16775,14

Spolu výdavky nadácie

19958 Eur

5. Program nadačných aktivít a jeho realizácia
Zachovaný ostal aj verejnoprospešný účel nadácie, ktorý bol hlavným smerovaním
nadácie aj v roku 2018, pričom boli realizované ciele, uvedené v Nadačnej listine.
Aktivity nadácie boli zamerané na pomoc sociálne slabým rodinám, rodinám s chorými
alebo postihnutými deťmi.
Boli poskytnuté príspevky na liečebné procedúry v Piešťanoch, taktiež bola uhradené
potrebná fyzio terapia formou Bobath konceptu.
V letných mesiacoch bol realizovaný tábor pre deti zo sociálne slabých rodín, alebo deti,
ktoré majú v rodine chorého alebo postihnutého súrodenca.

6. Odmena za správu nadácie
Správca nadácie ani žiadny iný orgán nadácie nedostal za rok 2018 odmenu za výkon svojej
funkcie.

Nadácia nemá založené žiadne nadačné fondy.
Nadácia bola zaregistrovaná na príjem 2% z daní FO a PO za rok 2018.

Na mimoriadnom zasadnutí správnej rady bola jej členmi prerokovaná a následne
odsúhlasená ročná účtovná závierka za rok 2018, stav financií Nadácie Helpi a jednotlivé
body výročnej správy za rok 2018.

Martina Baranová
Správkyňa nadácie

V Bratislave 11.2.2021

