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1.

Úvod

Nezisková organizácia Otvorené mysle, n. o., so sídlom Volgogradská 18, 080 01 Prešov,
IČO: 45740372, vznikla dňa 01. 02. 2013 na základe rozhodnutia Obvodného úradu
v Prešove, odbor všeobecnej vnútornej správy pod č. OVVS-383/2013-NO podľa ustanovenia
zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné
služby v znení neskorších predpisov.
Dodatkom č. 1 k štatútu neziskovej organizácie od 16. 04. 2014 nastala zmena v názve
neziskovej organizácie.
Starý názov bol: Otvorené mysle, n. o.
Nový názov je: Pierott, n. o.
Pierott, n. o. poskytuje nasledovné všeobecne prospešné služby:
a) tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt;
b) ochrana ľudských práv a základných slobôd;
c) výskum a vývoj.
Dodatkom č. 2 k štatútu neziskovej organizácie nastala zmena od 30. 06. 2014, rozširuje sa
druh všeobecne poskytovaných služieb o
d) poskytovanie zdravotnej starostlivosti;
e) poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť;
f) vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry;
g) tvorba a ochrana životného prostredie a ochrana zdravia obyvateľstva;
h) služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti;
i) zabezpečenie bývania, údržby a obnovy bytového fondu.
Orgánmi neziskovej organizácie sú:
a) správna rada;
b) riaditeľ;
c) revízor.
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2.

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

PROJEKT: PIEROTT DAY 2017 - DEŇ PRE DETI, ICH RODIČOV A PRIATEĽOV
PROJEKT: Pomoc pre Marka
PROJEKT: Vianočná výzva
PROJEKT: Štvorylka
PROJEKT: Telefundraising
Zbierka PIEROTT DMS 2017
Bližšie podrobnosti sú uvedené na stránke www.pierott.com
V rámci činnosti boli poskytnuté dary v celkovej hodnote 6 284,45 €.

3.

Ročná účtovná závierka a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých

V súlade s § 9 ods. 2 písm. c) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších
predpisov, Pierott, n. o. účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.
Účtovná závierka je výsledným produktom účtovnej uzávierky. Príprava a zostavenie
účtovnej závierky sa skladá z 3 etáp:
1.

etapa: prípravné práce: sem patrí zúčtovanie všetkých účtovných prípadov za daný rok do
peňažného denníka, vykonanie inventarizácie majetku a záväzkov a zaúčtovanie
uzávierkových účtovných operácií;

2.

etapa: uzatvorenie účtovných kníh, t. j. účtovná uzávierka;

3.

etapa: zostavenie účtovných výkazov, t. j. účtovná závierka.

Účtovná uzávierka predstavuje sústavu výstupných informácií z bežného účtovníctva. Na
základe účtovnej závierky nezisková organizácia zostavuje Výkaz o majetku a záväzkoch
a Výkaz o príjmoch a výdavkoch. Tieto výkazy tvoria účtovnú závierku v jednoduchom
účtovníctve a sú súčasťou daňového priznania dani z príjmov.
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4.

Výrok audítora k ročnej účtovnej závierke, ak ju audítor overoval

Vzhľadom na skutočnosť, že dotácie zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu štátneho fondu
a z rozpočtu obce neprekročili v roku 2017 sumu 33 193 € a príjmy neziskovej organizácie za
rok 2017 neboli vyššie ako 169 969 €, audit v súlade s § 33 ods. 3 zákona č. 213/1997 Z. z.
o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších
predpisov vykonaný nebol.
5.

Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch

Celkové príjmy boli na úrovni 65 541,45 €,
Celkové výdavky boli na úrovni 50 635,63 €.
6.

Prehľad rozsahu príjmov (výnosov) v členení podľa zdrojov

Dary z verejných zbierok (DMS): 39,56 €
Z podielu zaplatenej dane z príjmov: 2 790,26 €
Z dotácií: 724,- €
Príjem za Štvorylku: 2 300,- €
Príjem za Prešov východu: 1 109,05 €
Dary: 45 809,56 €
Dar cez Zľavomat: 2 784,94 €
Prijatý úver: 10 000,- €.
7.

Stav a pohyb majetku a záväzkov neziskovej organizácie

Stav aktív a pasív k 31. 12. 2017 predstavuje sumu 10 852,36 €.
Z toho majetok vo výške 10 852,36 € pozostáva z:
a) dlhodobého majetku: 0,- €
b) krátkodobého majetku: 10 852,36 €.
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K 31. 12. 2017 predstavoval:
1. finančný majetok čiastku: 10 852,36 € (714,42 € v hotovosti, na účtoch 8 310,79 € +
1 775,27 €; 38,88 € na bankovom účte DMS);
2. obežný majetok čiastku 0,- €;
3. vlastné zdroje krytia majetku čiastku 0,- €;
4. cudzie zdroje krytia majetku - úver: čiastku 8 961,- €;
5. oprávky k dlhodobému hmotnému majetku čiastku 0,- €;
6. oprávky k dlhodobému nehmotnému majetku čiastku 0,- €;
7. dlhodobé záväzky čiastku 0,- €;
8. krátkodobé záväzky čiastku: 4 807,86 €.

8.

Zmeny a nové zloženie orgánov neziskovej organizácie, ku ktorým došlo v priebehu
roka

V roku 2017 nedošlo k žiadnym zmenám.

Mgr. Marián Beliš
riaditeľ n. o.

