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 čl. příspěvky                                  432.000



 mzdy+poj. 65.000

 materiál,dary                                 1.500

 pošt.+telef. 13.000            

 cestovné 20.250

 nájemné                                      22.000

 ostatní služby (reg.vzděl.akcí) 36.500 

 zahr. čl. příspěvky 96.500

 poplatky+daň                                8.000 

 služby členské evidence                 1.250 



 Stav financí k 1.1. 2015 685.000,-

 Výsledek hospodaření              168.000,-

 Výsledek akce (SPK)                 - 46.500,-

 Výsledek hospodaření 2015:  +121.500,-

 Stav financí k 1.1. 2016 806.000,-

výhled 2016 – stabilní 
pokud by chyběly prostředky, řešíme darem  z ČPS 



 Česká psychiatrická společnost, spolek 

 Psychiatrie Praha 2008, spolek



 sjezd ČPS – Brno                       2.411,5 tis.

 sponzoring/dar 891,0 tis.

 dotace MZ (standardy)                    193,5 tis. 

 inzerce                                           43,5 tis.

 kurs PT  (Praha,Olomouc) 238,0 tis.



 náklady konference (Brno)               1.825,0 tis. (+586)

 asoc. managment 567,0 tis. 

 odměna Guarant 41,0 tis. 

 novinářská cena                                   20,0 tis.

 čestná cena     10,0 tis.

 kurs PT náklady  89,0 tis. (+149)

 tiskárna 4,0 tis. 

 poplatek za časopis 40,0 tis.

 mzdové náklady (DPP)                           19,0 tis.

 ostatní náklady 

(bankovní poplatky,služby,překlady..) 3,5 tis.

 daň                                                177,0 tis.



Výnosy  celkem: 3.777,5 tis.

Náklady celkem: 2.795,5 tis.

výsledek 2015 po zdanění            + 982 tis.

2010 +590; 2011 +366; 2012 +322; 2013 -95; 2014 -446; 2015 +982

Vlastní zdroje k  31.12. 2015         4.957 tis.

Stav běžného účtu k 31.12.2015 4.891 tis.



 Zisk roku 2015 je ve výši 34.196 Kč, ale jen díky započítanému
zisku z předchozích let. Očištěný zisk roku 2015 je ve
skutečnosti ztrátou ve výši -16.442 Kč, což je výrazné zlepšení
proti předchozímu roku, kdy reálná ztráta činila Kč 140.630.

Ve srovnání s loňským rokem došlo k významnému nárůstu
příjmů z inzerce a to o 45%.

Příjmy:

 předplatné členů:                294t

 inzerce: 511t

Náklady:

 grafika, sazba 120t

 režie, web, 191t

 tisk 246t

 distribuce 56t

 redakce 205t



 výnosy        237tis. (DPIV)

 náklady       242tis. (Vyskladnění prodaných DP – 183 + fa G za služby 55 + bank.popl. 3,5)

 ztráta            -5tis.                 

 Vlastní zdroje k 1.1. 2016    1.656,5 tis.

 stav účtu k 31.12.2015         1.357,5  tis.

 stav zásob k 31.12.2015         319,5 tis.    

 stav závazků k 31.12.2015       20,5 tis.
 (zůstatek neuhrazený z fa Guarantu po zápočtu)

*doporučené postupy – 288 DP IV na skladě



 PS ČLS 806,0 tis.     

 PP 2008                    1.656,5 tis.

 ČPS                           4.957,0 tis.

Celkem   7.419,5 tis.



 pozitivní bilance PS ČLS

 snad vyrovnaná bilance časopisu

 vyrovnaná nebo ztrátová bilance ČPS

• příjmy ze sponzoringu

• výtěžek z konference

• výdaje na projekty ČPS (reforma, ceny, granty)


