Výročná správa o činnosti a hospodárení
Neziskovej organizácie Voices za rok 2016
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Nezisková organizácia Voices je nezisková organizácia zriadená v súlade so zákonom č. 213/1997
Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších
predpisov. Na Obvodnom úrade v Bratislave bola nezisková organizácia registrovaná dňa
19. februára 2008 pod č. OVVS-10793/248/2008. Po zmene sídla je nezisková organizácia
registrovaná od 7. septembra 2016 na Okresnom úrade v Trenčíne pod č. OVVS/NO/280-14/2016.
Nezisková organizácia Voices je nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt
-

príprava a organizovanie stretnutí, seminárov, besied, kurzov, školení, okrúhlych stolov,
konferencií, seminárov s cieľom ochrany ľudských práv a základných slobôd a rozvoja
občianskej spoločnosti
príprava a spracovanie projektov so zameraním na komunikáciu
a ďalšie služby v oblasti výskumu, vývoja, vedecko-technických služieb a informačných
služieb.

Orgánmi organizácie sú správna rada, riaditeľ a revízor. Správna rada v roku 2016 pracovala
v zložení: predseda Ján Orlovský, Lucie Schweizer a Róbert Slovák. Riaditeľom organizácie bol Ivan
Ježík a revízorom Peter Halák. Správna rada sa v roku 2016 stretla trikrát (riadne 15.3. a 19.10.,
mimoriadne 15.8.). Na zasadnutí 15.8.2016 správna rada schválila zmenu sídla organizácie na
adresu Gen. Viesta 6, 911 01 Trenčín a s ňou súvisiaci Dodatok k štatútu č. 2.
V zložení orgánov neziskovej organizácie nedošlo počas roku 2016 ku žiadnym zmenám. Revízor
Peter Halák po preštudovaní odporučil Správnej rade Neziskovej organizácie Voices schváliť
účtovnú závierku za rok 2016 a výročnú správu o činnosti a hospodárení bez výhrad. Účtovná
závierka a výročná správa boli prerokované a schválené správnou radou na jej zasadnutí
22.3.2017.

a) prehľad činností vykonávaných v roku 2016
Nezisková organizácia Voices podporuje aktívnosť, tvorivosť a otvorené myslenie ľudí na
Slovensku. V roku 2016 sa zamerala na tvorbu, rozvoj, zachovanie a prezentáciu duchovných
a kultúrnych hodnôt prostredníctvom projektov a aktivít zameraných na komunikáciu
a vzdelávanie.
Nezisková organizácia Voices v roku 2016:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
1)

v rámci projektu Train 21 zorganizovala 16 vzdelávacích seminárov v Košiciach,
Bojniciach, Trenčíne, Šali, Žiline a Banskej Štiavnici.
otvorila vlastný priestor na stretnutia a spoluprácu na Sládkovičovej 8 v Trenčíne
a zorganizovala v ňom 18 podujatí a viacero konzultácií
zorganizovala 5. ročník neformálnej konferencie Jump Slovensko 2016
zorganizovala 4 neformálne konferencie Malý Jump pre stredoškolákov v Prešove,
Rimavskej Sobote, Košiciach a Trenčíne.
pripravila 14 diskusných rozhovorov so zaujímavými ľuďmi s názvom Choices
v Bratislave a Trenčíne a 3 neverejné rozhovory, ktoré spracovala formou poznámky na
sociálne siete
zorganizovala ďalších 10 vzdelávacích podujatí

Projekt Train 21

Coworkingové priestory vnímame ako dôležitý prvok rozvoja komunity. Počas jari 2016 sme
v spolupráci s HalmiSpace Košice, Barbar Trenčín, Coworking Šaľa, Coworking Prievidza, Banka
Žilina a Luft Coworking Banská Štiavnica usporiadali spolu osem workshopov zameraných najmä
na rozvoj komunikačných a prezentačných zručností. Uskutočnili sa v tomto poradí:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.

Brandraising, 24.2., Košice
Storytelling, 25.2., Košice
Live Audience, 3.3., Bojnice
Live Audience, 17.3., Trenčín
Storytelling, 9.4., Šaľa
Live Audience, 9.4., Šaľa
Storytelling, 20.4., Žilina
Rozvoj značky pre remeselníkov, 26.4., Banská Štiavnica

Workshopy boli pripravené a vedené Ivanom Ježíkom. Na jeseň pokračovali workshopy
v novozriadenom priestore na Sládkovičovej 8 v Trenčíne a sú uvedené nižšie. Partnerom projektu
je Férová nadácia O2.
2)

Otvorenie vlastného priestoru na Sládkovičovej 8 v Trenčíne

Koncom leta sa Voices presťahovala do Trenčína a otvorila priestor na stretnutia a spoluprácu na
Sládkovičovej 8 so zámerom pripravovať a ponúkať vzdelávacie, kultúrne a iné komunitné
podujatia. Počas jesene sme zorganizovali 18 akcií, poskytli niekoľko konzultácií a privítali viacero
návštev.
i.
ii.

Ako čítať Kafku a nezblázniť sa, 26.9., Peter Michalík
Prezentovanie pred publikom, 29.9., Ivan Ježík

iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.
xi.
xii.
xiii.
xiv.
xv.
xvi.
xvii.
xviii.

Deň otvorených dverí vo Voices, 30.9.
Ako spoznám silný argument?, 6.10., Jakub Kobela
Základy non-line marketingu, 13.10., Michal Stín
Priestor pre Ivicu Ďuricovú, 17.10.
Život vo vlastných rukách, 22.10., Peter Bero
Čo je to dada(izmus)?, 24.10., Peter Michalík
Ako písať texty, ktorým ľudia rozumejú, 27.10., Jakub Mazan
Ako fotiť event?, 3.11., Stanči Karellová
PR pre tvoju značku, 10.11., Blažena Sedrovičová
Dobré rady pre neziskovky, 19.11., Ivan Ježík
Surrealizmus alebo prečo horia žirafy?, 21.11., Peter Michalík
Online pre tvoju značku, 24.11., Peter Šebo
Vianočné pohľadnice s Luckou, 29.11., Lucia Horňáková Černayová
Priestor pre Lukáša Sládkoviča, 5.12.
Vyrob si s nami šperk, 13.12., Ivana Santová
Vianoce s Voices, 19.12., Nina Kohoutová

V priestore sme privítali viacero návštev a poskytli pro bono odborné konzultácie s cieľom podporiť
komunitné aktivity (napr. pre Rotary Club Laugaricio, Centrum environmentálnych aktivít, Stejdž).
3)

Neformálna konferencia Jump Slovensko 2016

Jump je neformálna konferencia o ľuďoch a pre ľudí, ktorý robia niečo pre druhých. Keďže prvé
štyri ročníky znamenali obrovský úspech, Voices sa rozhodla v tradícii pokračovať aj v roku 2016.
Piaty ročník sa konal v Banskej Bystrici v stredu 21. septembra 2016 v Cikkerovej sieni historickej
Radnice. Jump charakterizovala priateľská atmosféra a uvoľnený štýl. Jej hlavným cieľom bolo
prezentovať inšpiratívne a poučné príbehy, vytvoriť priestor na otvorenú diskusiu a ponúknuť
účastníkom možnosť vzájomne sa podeliť o svoje skúsenosti. Na piaty Jump sa prišlo pozrieť asi
150 účastníkov. Asi polovica z nich boli zástupcovia neziskových organizácií a neformálnych
iniciatív, veľkú časť tvorili študenti z banskobystrických gymnázií a stredných škôl.
Program začal sériou štyroch prednášok v podaní Braňa Frka, Edity Bednárovej, Samuela Marca
a Igora Polakoviča. Neskôr mohli účastníci a účastníčky vidieť príbehy, ktoré prezentovali Miroslava
Dudášová a Tony Dúbravec, Ondrej Vrábel, Dana Žilinčíková, Vladimír Randa, Martina Slováková,
Eva Ščepková, Michaela Kučová, Jano Suchal, Jana Hoosová a Martin Cero Cerovský. Počas
konferencie sa k nám cez online priestor pripojili aj študenti niekoľkých stredných a vysokých škôl,
ktorí si na pôde školy zorganizovali tzv. viewing parties.
Jump finančne podporili hlavní partneri Nadácia Orange a Nadácia Slovenskej sporiteľne. Podujatie
tiež podporili Cukru, MeToo.sk, sli.do, Bystrica24.sk, Dobrá škola, Lunter (ALFA BIO s.r.o.),
Denník N, N1 Production, Rádio_FM, StartLab a Študent – Aliancia stredoškolákov. Ľudia, ktorí sa
na konferencii nemohli zúčastniť, mohli sledovať celý program online. Videá z konferencie sú na
stránke internetovej televízie Metoo.sk a na www.youtube.com/jumpslovensko.
4)

Malý Jump pre stredoškolákov

V školských rokoch 2014/2015, 2015/2016 a 2016/2017 Voices užšie spolupracovala s gymnáziami
a strednými školami na Slovensku tak, aby im pútavo a neformálne priblížila, čo je občianska
spoločnosť a čo zaujímavé sa v nej deje. Za podpory Nadácie Orange pripravila 9 poldenných
podujatí s názvom Malý Jump – prvé sa konalo v roku 2014 v Banskej Bystrici, štyri sa konali

v roku 2015 v Trenčíne, Poprade, Bratislave a Košiciach a štyri v roku 2016 v Prešove, Rimavskej
Sobote, Košiciach a Trenčíne.
Stretnutia v roku 2016 boli opäť kombináciou premietania krátkych filmov, prezentácií príbehov
ľudí a diskusií o tom, prečo a ako nebyť ľahostajným. Študenti na nich spoznali rôznych ľudí
a neformálne sa s nimi rozprávali o tom, čo, ako a prečo robia pre druhých.
Na Malom Jumpe v Prešove sme sa 6. apríla stretli so študentmi Súkromného gymnázia. O svoje
príbehy sa podelili Dominik Fotta a Marianna Potanovičová (Kandelaber), Martin Rázus
(Eastcubator Prešov), Peter Vlkovič (OZ Nový film) a Lukáš Kvokačka (OZ Barlička).
Ďalšie podujatie sa konalo 30. mája v Knižnici Mateja Hrebendu v Rimavskej Sobote pre študentov
Gymnázia Ivana Kraska. Pozvanie naň prijali Slavo Sochor (Kino v bazéne), Ivan Siláči (YOUNG
FOLKS LC), Ida Adolfová (Komunitná nadácia Zdravé mesto) a Radovan Ceglédy (Naša Sobota).
Vďaka spolupráci s Karpatskou nadáciou a Nadáciou Ekopolis si 2. júna študenti Gymnázia
Poštová 9, Gymnázia Šrobárova 1 a Evanjelického gymnázia J. A. Komenského vypočuli príbehy
rómskych komunít. Hosťami boli Eva Farkašovská (PROXIMA), Adrián Berky (Komunitné centrum
menšín), Jarmila Holubová (Člověk v tísni) a ďalších.
4. októbra sa konal Malý Jump v Trenčíne pre študentov Gymnázia Ľudovíta Štúra. S príbehmi
vystúpili Jakub Kobela (Slovenská debatná asociácia), Šárka Hurdálková (Luft coworking), Peter
Michalík (Bratislavský knižný festival BRaK) a Joana Detoni (koordinátorka práce s mládežou).
5)

Diskusné rozhovory Choices

Choices sú rozhovory so zaujímavými ľuďmi. V roku 2016 Voices pripravila 14 verejných podujatí
v Bratislave a Trenčíne a 3 neverejné rozhovory, ktoré spracovala formou poznámky na sociálne
siete. Partnerom projektu je NF Telekom pri Nadácii Pontis. Informácie sú na www.choices.sk.
Podujatia sa konali v Impact HUB Bratislava a v Klube Lúč v Trenčíne nasledovne:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.

Choices 49 – Egá ako mrakodrapy. Čo s tým?
Pavel Černák a Vlado Burjan, 9. februára, Bratislava
Choices 50 – Moc chutí. Ako ju skrotiť?
Zuzana Čaputová a Pavel Sybila, 16. februára, Trenčín
Choices 51 – Tradičné motívy v dizajne: sviežo a sebavedome
Michaela Bednárová a Tomáš Kompaník, 8. marca, Trenčín
Choices 52 – Podnikanie neziskoviek: oxymoron alebo príležitosť?
Lukáš Bakoš a Sergej Kára, 15. marca, Bratislava
Choices 53 – Vzdelávací systém: rázne zmeny alebo pokoj?
Saskia Repčíková, Pavol Kováč a Milan Zongor, 5. apríla, Trenčín
Choices 54 – Naštartovali svoje nápady. Čo im najviac pomohlo?
Janka Chytráčková a Michal Molčan, 11. apríl, Bratislava
Choices 55 – Strácame nekonfliktnosťou vlastnú identitu?
Barbora Kuchárová a Andrej Juriga, 10. máj, Bratislava
Choices 56 – Ako odhaliť a poraziť manipuláciu?
Martin Čajko a Michal Šoltés, 17. máj, Trenčín
Choices 57 – Improvizácia ako zábava a cesta
Matej Zeliska a Dan Zach, 13. september, Trenčín

x.
xi.
xii.
xiii.
xiv.

Choices 58 – Chlieb a hry v digitálnej dobe
Jakub Goda a Jakub Tomiš, 27. septembra, Bratislava
Choices 59 – Montessori: predsudky a skutočnosť
Alena Balogová, Veronika Ščepánková a Dodo Dobrík, 11. október, Trenčín
Choices 60 – Rozum, cit a beh cez prekážky
Janette Motlová a Ján Ballx, 19. október, Bratislava
Choices 61 – Digitálne hry a vzdelávanie
Michal Božík a Mirka Kiripolská, 8. november, Bratislava
Choices 62 – Odmena a trest
Marek Pleško a Mária Plešková, 15. november, Trenčín

Novinkou v roku 2016 boli neverejné rozhovory, ktoré Voices spracovala formou poznámky na
sociálne siete a z ktorých sa vyvinula samostatná sekcia Zápisky z Trenčína na www.choices.sk.
i.
ii.
iii.

6)

Rozhovor so Stanči Karellovou
So Stanči o fotení, daždi, náhodách aj Sládkovičovi
Rozhovor s Peťom Šedivým
S Peťom o manažovaní podujatí a komunitách
Rozhovor s Ninou Bohušovou
S Ninou o živote grafickej dizajnérky a TEDxTrenčín

Ďalšie vzdelávacie podujatia

V roku 2016 Voices pripravila a realizovala v Bratislave a Trenčíne 10 ďalších vzdelávacích podujatí
vedených lektorom Ivanom Ježíkom, riaditeľom neziskovej organizácie.
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

Brandraising, 10.2., Bratislava, 2 skupiny
Beseda na Gymnáziu Ľudovíta Štúra v Trenčíne
Storytelling, 16.3., Bratislava, 2 skupiny
Live Audience, 13.4., Bratislava, 2 skupiny
Community Online, 11.5., Bratislava, 2 skupiny
Prezentovanie pred publikom, 28.9., Bratislava

b) ročná účtovná závierka a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých
Nezisková organizácia Voices je nezisková organizácia zriadená v súlade so zákonom č. 213/1997
Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších
predpisov. Na Obvodnom úrade v Bratislave bola nezisková organizácia registrovaná dňa
19. februára 2008 pod č. OVVS-10793/248/2008. Účtovná jednotka vznikla v roku 2008, dátum
schválenia účtovnej závierky za rok 2016 je 22.3.2017. Organizácia vedie podvojné účtovníctvo
v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. Zb. o účtovníctve v platnom znení a ročná účtovná závierka
je zostavená v súlade s Opatrením Ministerstva financií č. č. 24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú
podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnovy pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené
alebo zriadené za účelom podnikania.
Priemerný počet zamestnancov v roku 2016 bol jeden zamestnaný na základe pracovnej zmluvy.
Prácu v neziskovej organizácii vykonávajú prevažne dobrovoľníci, pracovníci na základe obchodnoprávneho vzťahu a pracovníci na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného
pomeru. Počas účtovného obdobia nenastali žiadne zmeny účtovných zásad a účtovných metód.

Súvaha
Aktíva (zaokrúhlené na eurocenty)
Neobežný majetok spolu (Brutto)
Korekcia
Neobežný majetok spolu (Netto)
Obežný majetok spolu
Z toho:Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Časové rozlíšenie
Z toho:Náklady budúcich období
Príjmy budúcich období
Majetok spolu

0€
0€
0€
25 624,73 €
0€
0€
25 624,73 €
0€
0€
0€
25 624,73 €

Pasíva (zaokrúhlené na eurocenty)
Vlastné zdroje krytia majetku
Cudzie zdroje spolu
Z toho:Krátkodobé záväzky
Dlhodobé záväzky
Bankové výpomoci a pôžičky
Časové rozlíšenie spolu
Z toho:Výnosy budúcich období
Výdavky budúcich období
Vlastné a cudzie zdroje spolu

66,38 €
1 104,84 €
959,72 €
145,12 €
0€
24 453,51 €
24 453,51 €
0€
25 624,73 €

Doplňujúce informácie o záväzkoch účtovnej jednotky, výdavkoch a výnosoch budúcich období sú
v časti f) stav a pohyb majetku a záväzkov neziskovej organizácie. Účtovná jednotka nevedie
žiadne údaje na podsúvahových účtoch. Nevlastní prenajatý majetok, nemá majetok v úschove,
odpísané pohľadávky ani iné ďalšie položky, ktoré sa vedú na podsúvahových účtoch. Účtovná
jednotka nie je si vedomá žiadnych budúcich možných peňažných záväzkov ani budúcich možných
nepeňažných záväzkov, ktoré sa nevykazujú v súvahe. Taktiež nemá iné významné položky
ostatných finančných práv ani finančných povinností, ktoré sa nesledujú v účtovníctve
a neuvádzajú sa v súvahe. V správe ani vo vlastníctve nemá žiadne nehnuteľné kultúrne pamiatky.
Výkaz ziskov a strát
Výnosy (zaokrúhlené na eurocenty)
Štruktúra výnosov bola v účtovnom období nasledovná:
Tržby za poskytnuté služby
7 020,72 €
Výnosy z úrokov
0,85 €
Prijaté dary
122,00 €
Osobitné výnosy
0€
Prijaté príspevky – granty
48 808,06 €
Prijaté príspevky od fyzických osôb 3 785,25 €
Prijaté príspevky z 2% dane
5 145,24 €
Dotácie
0€
Výnosy spolu
64 882,12 €

Náklady (zaokrúhlené na eurocenty)
Štruktúra nákladov bola v účtovnom období nasledovná:
Spotreba materiálu
10 643,12 €
Spotreba energie
430,46 €
Cestovné
579,80 €
Náklady na reprezentáciu
0€
Ostatné služby
39 849,94 €
Mzdové náklady
7 204,19 €
Zákonné soc. a zdr. poistenie
2 535,83 €
Zákonné sociálne náklady
18,00 €
Ostatné dane a poplatky
118,39 €
Osobitné náklady
3 407,58 €
Iné ostatné náklady
94,68 €
Náklady spolu
64 881,99 €
Vlastné imanie účtovnej jednotky (v €) je tvorené:
Zložka vlastného imania
Základné imanie
Výsledok hospodárenia
bežného účtovného obdobia
SPOLU

Stav
k 1.1.2016
66,38
0

Prírastky

Úbytky
a presuny

66,38

Stav
k 31.12.2016
66,38
0
66,38

Výpočet výsledku hospodárenia:
Náklady spolu
64 881,99 €
Výnosy spolu
64 882,12 €
Výsledok hospodárenia pred zdanením
0,13 €
Zrážková daň
0,13 €
Organizácia dosiahla po zdanení nulový výsledok hospodárenia.
Nezisková organizácia počas kalendárneho roka 2016 tvorila sociálny fond vo výške 0,6 %
z hrubých miezd vo výške 145,12 €. Záväzky účtovnej jednotky sú v celkovej hodnote 1 104,84 €,
z toho krátkodobé záväzky 959,72 € a dlhodobé záväzky 145,12 €. Účtovná jednotka neeviduje
záväzky po lehote splatnosti.
Počas účtovného obdobia nenastali žiadne zmeny účtovných zásad a účtovných metód. Dlhodobý
majetok sa oceňuje obstarávacou cenou. Pri obstaraní sa určí predpokladaná doba používania
majetku a na základe nej aj doba odpisovania. Finančný majetok, pohľadávky a záväzky sa
oceňujú menovitou hodnotou. Odpisový plán dlhodobého majetku vychádza z predpokladanej doby
používania majetku. Použili sa rovnomerné odpisy. Na obstaranie majetku nebola účtovnej
jednotke poskytnutá žiadna dotácia zo štátneho rozpočtu ani miestnych rozpočtov. Zásoby
organizácia neobstarávala. Pohľadávky, záväzky a časové rozlíšenie boli ocenené menovitou
hodnotou.
c) výrok audítora k ročnej účtovnej uzávierke, ak ju audítor overoval
V roku 2016 nemala účtovná jednotka sumu prijatých podielových daní (2 %) viac ako
33 193,92 €, ročná uzávierka preto nebola overovaná audítorom. Stanovisko revízora je uvedené
v úvode výročnej správy.

d) prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch
Príjmy (údaje zaokrúhlené na eurocenty)
Z vkladu zriaďovateľa alebo zakladateľa
Z majetku
Z darov a príspevkov
Z členských príspevkov
Z podielu zaplatenej dane z príjmov
Z verejných zbierok
Z úverov a pôžičiek
Z dedičstva
Z organizovania podujatí
Z dotácií
Z likvidačného zostatku inej účtovnej jednotky
Z predaja majetku
Z poskytovania služieb a predaja vlastných výrobkov
Fond prevádzky, údržby a opráv
Ostatné
Príjmy celkom

Nezdaňovaná činnosť
0
0
52 715,31
0
5 145,24
0
0
0
0
0
0
0
7 020,72
0
0,85
64 882,12 €

Výdavky (údaje zaokrúhlené na eurocenty)
Zásoby
Služby
Mzdy, poistné a príspevky
Ostatné dane a poplatky
Dary a príspevky iným subjektom
Prevádzková réžia
Osobitné náklady na projekty
Splátky úverov a pôžičiek
Sociálny fond
Ostatné
Výdavky celkom

Nezdaňovaná činnosť
0
39 849,94
9 758,02
118,39
0
11 653,38
3 407,58
0
0
94,68
64 881,99 €

e) prehľad rozsahu príjmov (výnosov) v členení podľa zdrojov
(údaje zaokrúhlené na eurocenty)
Vklady zakladateľov
Príjmy z vlastnej činnosti
Príjmy z podnikateľskej činnosti
Pôžičky, úvery a úroky
Dary od fyzických a právnických osôb
Prijaté dary
Prijaté príspevky od iných organizácií
Príjmy z príspevkov z podielu zaplatenej dane
Osobitné výnosy z projektov
Dotácie z verejných rozpočtov
Spolu

0
7 020,72
0
0,85
3 785,25
122,00
48 808,06
5 145,24
0
0
64 882,12 €

f) stav a pohyb majetku a záväzkov neziskovej organizácie
Dlhodobý hmotný majetok má účtovná jednotka v zostatkovej hodnote 0 €.
Zásoby eviduje účtovná jednotka v hodnote 0 €. Pohľadávky eviduje účtovná jednotka v hodnote
0 €. Krátkodobý finančný majetok je tvorený zostatkom bankového účtu v hodnote 25 538,56 €
a zostatkom pokladne 86,17 €. Prechodné účty aktív (náklady budúcich období) eviduje účtovná
jednotka ku koncu roku v hodnote 0 €.
Účtovná jednotka si nie je vedomá žiadnych budúcich možných peňažných záväzkov ani budúcich
možných nepeňažných záväzkov, ktoré sa nevykazujú v súvahe. Taktiež nemá iné významné
položky ostatných finančných práv ani finančných povinností, ktoré sa nesledujú v účtovníctve
a neuvádzajú sa v súvahe. Nemá v správe ani vo vlastníctve nemá žiadne nehnuteľné kultúrne
pamiatky. Po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, nenastali žiadne významné
skutočnosti, ktoré by mali významný vplyv na hodnotu majetku, záväzkov, vlastného imania alebo
výsledku hospodárenia účtovnej jednotky ku dňu zostavenia účtovnej závierky.
g) zmeny a nové zloženie orgánov neziskovej organizácie
V priebehu roka 2016 nedošlo ku žiadnym zmenám v zložení orgánov neziskovej organizácie.
Zmena sídla organizácie je opísaná v predošlých bodoch.
h) ďalšie údaje určené správnou radou
Správna rada nerozhodla o žiadnych ďalších doplňujúcich údajoch.
Ivan Ježík, riaditeľ, 0905 889 607
Voices, n.o., Gen. Viesta 6, 911 01 Trenčín
e-mail: ivan.jezik@voices.sk, www.voices.sk

