.05. 2021

Vec:
Výročná správa za rok 2020 - predloženie

V prílohe Vám zasielam výročnú správu a výkazy za rok 2020 neziskovej organizácie s názvom
KOMUNIKUJME SPOLU n.o., so sídlom na Kutlíkovej 13/E, 851 02 Bratislava.

Martina Kukumbergová
riaditeľka

Kontakt: t. č. 0905 346 858
Email: komunikujmespolu@gmail.com

I.

Úvod

Nezisková organizácia KOMUNIKUJME SPOLU n.o. so sídlom Kutlíkova13/E, 851 02 Bratislava
vznikla 04.06.
2010 bola zaregistrovaná Obvodným úradom Bratislava pod registračným číslom
OVVS- 17814/326/2010-NO.
Organizácia poskytuje všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a
prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt so zameraním na zvýšenie vedomostnej úrovne, osvetu a
prevenciu obyvateľstva v oblasti podpornej a náhradnej komunikácie prostredníctvom:






organizovania stretnutí, besied, seminárov, školení, prezentácii, odborných konzultácii s cieľom
predchádzať poruchám psychického a sociálneho vývinu,
organizovania výmenných a ozdravných pobytov,
a ďalšie služby v oblasti výskumu, vývoja, vedecko-technických služieb a informačných služieb
so zameraním na informačné služby,
vypracovávanie analýz, rozborov, príprava a realizácia projektov s cieľom získania finančných
prostriedkov z rôznych fondov,
poskytovanie informácii o uvedených aktivitách prostredníctvom internetu.

Správna rada prerokovala a jednohlasne schválila dňa 31.05. 2021 predloženú výročnú správu za rok
2020.

II.

Prehľad činností vykonávaných v kalendárnom roku 2018 s
uvedením vzťahu k účelu založenia neziskovej organizácie.

Nezisková organizácia počas roka 2020 vykonávala nasledovné činnosti:







V spolupráci s kolegom z Holandska sme adaptovali komunikačnú knihu pre pacientov s Covid19 hospitalizovaných v nemocniciach na Slovensko. Komunikačné knihy bolo vytvorené a
poslané do viac ako 15 oddelení infektológie a kliník a tiež sú sprístupnené na
https://www.komunikujmespolu.sk/news-and-events/komunikacia-s-pacientmi-covid-19/
Príprava a distribúcia materiálov na rozvoj komunikačných schopností pomocou AAK pre
klientov aj širokú verejnosť (blog a freebies na https://www.komunikujmespolu.sk, individuálne
zdielanie so stálymi klientmi)
Vzdelávací seminár pre špeciálnu školu v Bytči a odborných zamestnancov ZSS Rosa
Online konzultácie

III. Ročná účtovná závierka a zhodnotenie základných údajov v nej
obsiahnutých.
Tvorí prílohu podľa formy účtovníctva – jednoduché, podvojné.

IV.

Výrok audítora k ročnej účtovnej závierke.

Ročnú účtovnú závierku nebolo potrebné overovať audítorom vzhľadom na objem finančných
prostriedkov.

V.

Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch.

Počiatočný stav na bankovom účte organizácie k 01.01. 2020 12 €.
V pokladni 1 032,17 €.

PRÍJMY
Úroky
Dary
Dotácie
Príjmy z podielu zaplatenej dane
Poskytnuté preddavky – nadácia
SPOLU PRÍJMY
VÝDAVKY
Výdavky na správu (bankové poplatky a ostatné
drobné výdavky)
Výdavky na druh všeobecne prospešných
služieb
(výdavky súvisiace s realizáciou grantových
projektov, predovšetkým materiálne
zabezpečenie, prenájom miestnosti, honoráre,
cestovné náklady )
SPOLU VÝDAVKY

0€
0€
0€
873,56 €
0€
900,88 €
29,56 €
734,91 €

764,47 €

Konečný zostatok na bankovom účte organizácie je k 31.12.2020 381 €.
Konečný zostatok v pokladni organizácie je k 31.12.2020 766,54 €.
Konečný zostatok financií organizácie k 31.12.2020 je 1 147,54 €.

VI.

Prehľad rozsahu príjmov(výnosov) v členení podľa zdrojov.

Prehľad v prílohe k výročnej správe.

VII. Stav a pohyb majetku a záväzkov neziskovej organizácie
KOMUNIKUJME SPOLU n.o. nevlastní žiaden dlhodobý majetok. Majetok pozostáva iba z
prostriedkov na bankovom účte a nemá žiadne záväzky.

VIII. Zmeny a nove zlozenie organov neziskovej organizacie, ku
ktorym doslo v priebehu roka.
V zlozeni organov v uvedenom obdobi nedoslo k ziadnym zmenam.

IX. Daisie udaje urcene spravnou radou.
Spravna rada neurcila ziadne d'alsie udaje na zverejnenie vo vyrocnej sprave.

X.

Vyjadrenie revizora.

Revizor preskumal hospodarenie neziskovej organizacie a nema pripomienky.
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