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Úvod

Nezisková organizácia Invencia to je umenie n.o. so sídlom na Trhovej 54, 841 01 
Bratislava; IČO: 50 095 862 vznikla dňa 10.12.2015. Hlavnými cieľmi organizácie sú 
najmä:

• organizácia seminárov, školení, kurzov, prezentácií, stretnutí a ďalšie služby v oblasti 
tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt

• služby v oblasti výskumu, vývoja, vedecko-technických služieb a informačných služieb

• analýzy, rozbory, prieskumy, spracovanie a realizácia projektov

Základné informácie o neziskovej organizácii:

Správna rada prerokovala a jednohlasne schválila predloženú výročnú správu dňa 
15.05.2016.

1. Prehľad činností uskutočnených organizáciou za rok 2015

Nezisková organizácia bola zapísaná do registra neziskových organizácií dňa 10.12.2015. 
Vzhľadom na to, že sa jednalo o záver roka, nezisková organizácia v roku 2015 z 
objektívnych príčin nevykazovala žiadnu činnosť.

2. Ročná účtovná závierka a zhodnotenie základných údajov v 
nej obsiahnutých

Neziskovej organizácii nebolo v roku 2015 pridelené DIČ, nemala založený bankový účet 
ani neviedla pokladňu. Vzhľadom na uvedené neexistovali dostatočné podklady pre 
vykonanie účtovnej závierky.

Registračné číslo: OVVS-104307/475/2015-NO
Sídlo: Trhová 54, 841 01 Bratislava
IČO: 50 095 862
Zakladatelia: Ing. Martin Foltin, PhD.

Jozef Brhel

Štatutárny orgán: Tomáš Ludwig (riaditeľ)
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3. Výrok audítora k ročnej závierke

V roku 2015 nezisková organizácia nemala žiadne príjmy, neprijala žiadne dary ani 
dotácie. Nebolo preto potrebné overovať účtovnú závierku audítorom.

4. Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch

Kumulatívny prehľad príjmov a výdavkov neziskovej organizácie je nasledovný:

5. Prehľad rozsahu príjmov (výnosov) v členení podľa zdrojov 
organizácie 

Nezisková organizácia nemala v roku 2015 žiadne príjmy.

6. Stav a pohyb majetku a záväzkov organizácie

Nezisková organizácia ku dňu 31.12.2015 neeviduje žiadny majetok, ani žiadne záväzky.

7. Zmeny a nové zloženie organizácie

Správna rada neuzniesla žiadne zmeny v štatúte ani zložení orgánov neziskovej 
organizácie.

8. Ďalšie údaje určené správnou radou

Správna rada nemala žiadne ďalšie údaje alebo pripomienky.

Celkové príjmy organizácie za rok 2015: 0 €
Celkové výdavky organizácie za rok 2015: 0 €

Konečný zostatok v pokladni k 31.12.2015: 0 €
Konečný zostatok na účte k 31.12.2015: účet nebol založený
Konečný zostatok spolu k 31.12.2015: 0 €
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Záver

Nezisková organizácia Invencia to je umenie n.o. vznikla pred koncom roka 2015 a preto z 
objektívnych príčin vykonávala iba činnosti súvisiace so zabezpečením chodu organizácie 
a splnením zákonných podmienok a požiadaviek, aby v roku 2016 mohla priniesť posun v 
plnení cieľov neziskovej organizácie.

Tomáš Ludwig
(riaditeľ)
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