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Vec:

VÝročná správa za rok 2015 - predloženie

V prílohe ukladáme výročnúsprávu a výkazy za rok 2015 neziskovej organizácie s názvom od
emócií k poznaniu, n.o., so sídlom Sibírska 62 83102 Bratislava,
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t. (lvoo
Nezisková organizácia Od emócii k poznaniu, n.o. so sídlom Sibírska 62 v Bratislave vznikla I4.L2.2OL5
bola zaregistrovaná Okresným úradom Bratislava pod registračným číslomOWS-105437/478/2OI5-NO.
Nezisková organizácia bude poskytovaťvšeobecne prospešnéslužby v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany,

obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnót:
- služby organizovania kultúrnych, spoločenských podujatí, výstav, prezentácií, osvetových podujatía
stretnutÍ,

školenía kurzov s cieíom zvýšenia vedomostnej úrovne obyvateťstva a d'alšie
služby v oblastivýskumu, vlívoja, vedecko-technických služieb a informačných služieb so zameraním na
informačnéslužby:
- analýzy, rozbory, prieskumy, spracovanie a realizácia projektov,
- informačnésl užby prostred níctvom i nte rnetu.
- organizovanie seminárov,

Správna rada prerokovala a jednohlasne schválila dňa 30.06.2016 predloženúvýročnúsprávu za rok
2o15.

2. ?REHLAD ŮNNosrí lJsKuToětteNÝc+l oRGANt7ÁaoU -A F<oK
2oa5 s UVEDENíM V7ŤAHU K ÚfuLu zALožENlA NEztsKovEJ
oRQANl7ÁaÉ.
Nezisková organizácia počas roka 2015 vykonávala nasledovné činnosti:
- prípravu služieb organizovania kultúrnych, spoločenských podujatí, výstav, prezentácií, osvetových

podujatí a stretnutí,
- prípravu a návrh tém na organizovanie seminárov, školenía kurzov s cieíom zvýšenia vedomostnej
úrovne obyvatel'stva a d'alšie služby v oblasti výskumu, vývoja, vedecko-technických služieb a
informačných služieb so zameraním na informačnéslužby:
- základné prípravy na spracovanie a realizáciu projektov,
- prípravu webového sídla na informačnéslužby prostredníctvom internetu.

3. RoěNÁ

úěrovNÁ zÁueaKA A zHoDNoTENtÉ zÁruaoNÝcu

úoatov v NEJ oBstAHNuTÝal

V súlade s § 4 ods. 2 zákona č.431,12002 Z. z. o účtovníctvev platnom znení Nezisková organizácia
bude účtovaťodroku 2OL6 v sústavejednoduchého účtovníctva.

4. vÝRoK AIDíTIRJA K RzčNÉJúěrovuEJ

zÁvÉRKE

Vzhíadom na skutočnos{ že organizácia bola založená až v decembri v roku 2015, nemala žiadne
prúmy, nečerpala dotácie zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu štátneho fondu a z rozpočtu obce, audit
v súlade s § 33 ods. 3 Zákona vykonaný nebol.
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5. ?REH|:AD

o ?EŇAžrtÝcu ?RíJMooH A vÝpavrov

Nezisková organizácia bola zaregistrovaná pred koncom roka a nemala žiadne prljmy za rok2OI5.
1. Výdavky na správu - Nezisková organizácia bola založená ku koncu roka a preto nemala v roku
2015 žiadne výdavky na správu.
2. Výdavky podla druhu všeobecne prospešných služieb - Nezisková organizácia bola založená ku
koncu roka a preto nemala v roku 201_5 žiadne výdavky na správu.
3, Výdavky spolu v roku 20].5 boli - 0€
J., Konečný zostatok v pokladni k31,.12,2015 - 0€
2, Konečný zostatok na účtek 3t,I2,2015 - 0€
3, Konečný zostatok spolu k 31.12.2015 - 0€

6. ?REH|:AD RozsAHU ?RÍJMov(vÝNosoV)

zDRoJov.

v Ů-rNgNÍ popua,

Nezisková organizácia v roku 2015 neprijala žiaden dar (rozpis v prílohe č.1) a nemala žiaden príjem
a ani výnos.

7. sTAv

A ?ŽHYB MAJETKU A zÁvAzrov oRQANIzÁaE

Nezisková organizácia nemá žiaden majetok ku 31.12.20]-5.
Nezisková organizácia v roku 2015 nenadobudla žiaden majetok. Finančnéprostriedky v pokladnici
k31,,12.2015 boli0€. Nezisková organizácia vzhíadom na registráciu pred koncom roka nemala
založený bankový účetv roku 2015.
Nezisková organizácia nemá žiadne závázky k 31_.1_2.2015.

s. ztv|g1,1Y

A

NovÉ zt-ožENlE oRQANtaÁaE

V roku 201-5 nedošlo k zmene a ani k zmene v zloženíorgánov neziskovej organizácie.

q. Ďaušp úDAJE uRfuNÉ sraÁvNou e-ADIu
Správna rada neurčila žiadne d'alšie údaje na zverejnenie vo výročnej správe
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ao. vY J ADF<EN l Ép<E\/í7oRA
Revízor preskúmal hospodárenie neziskovej organizácie a nemá pripomienky.

V Bratislave, 29.06,20'J,6

T"";""",,.",;
skoveJ organlzacle
.

.r-D+G:,---'-__---4
Revízor

da správnej rady
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? rl"o1l,a,

ř,1,1-:

? re,l,,Jhj,

Názov: Od emócii

o- d.aq.at-lrw, ?trO<,r>l*]<"ot

lrw

za, rokl 207-5

k poznaniu, n.o., so sídlom: Sibírska 62,8gI 02 Bratislava, lČo: 5oo 988 29

ZrJroi

P.č.

Spolu
V Bratislave

ln a, WOjvwot

Dar

Príspevok

Príiem

0

0

0

-0€

-0€

Pozn.

-0€

dňa 28.06.2016
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