Revizní zpráva ČLS za rok 2017
Dne 26.4.2017 byla provedena kontrola hospodaření za rok 2017 na základě předložených
údajů účetnictví České limnologické společnosti.
Byla provedena kontrola hospodaření s finančními prostředky, veškeré finanční kroky byly
prováděny bezhotovostně, společnost nedisponuje žádnou hotovostí. Zdrojem finančních
prostředků za rok 2017 byly zejména členské příspěvky ve výši 49 500,- Kč a dotace Rady
vědeckých společností AV ČR ve výši 8 000,- Kč. V roce 2017 ČLS zaštiťovala pořádání
10. ročníku mezinárodní konference SEFS v Olomouci, která byla ze strany
Olomouckého kraje dotována částkou 100 000,- Kč a částkou 50 000,- Kč od
Statutárního města Olomouc, obě částky přijaty na účet České limnologické společnosti a
následně jimi byly uhrazeny faktury za služby organizační agentury konference firmě
Edukol. Firma Edukol poskytla ČLS finační dar ve výši 63000 Kč, který byl využit na úhradu
faktury ve výši 61350 Kč za tisk Speciálního čísla Limnologických novin.
Finanční prostředky byly čerpány na projekty: „Vydávání periodika Limnologické noviny;
provoz a aktualizace www stránek ČLS“ a „Činnost odborných skupin ČLS a pořádání
pravidelných odborných seminářů“ ( výroba ROLL-UP a pronájem konferenčního sálu pro
determinační kurz, atd..). Další výdaje souvisely v roce 2017 zejména s vydáním speciálního
čísla periodika Limnologické noviny k 50. letému výročí společnosti a to ve výši 71 350,-Kč
a dále v souvislosti se spoluorganizací konference SEFS v Olomouci v červnu 2017. K datu
31.12.2017 ČLS eviduje pohledávku ve výši 5 200,-Kč, tvořenou nezaplacenými členskými
příspěvky od 17 členů ČLS.
Na bankovním účtu České limnologické společnosti byla k 1.1.2017 evidována částka
197 681,- Kč, na konci finančního roku k 31.12.2017 byla na účtu ČLS u České
spořitelny částka 214 107,- Kč. Celkové výdaje za rok 2017 představovaly částku 261
049,- Kč, celkové příjmy byly ve výši 277 474,- Kč.
Při revizi nebyly v hospodaření s finančními prostředky ČLS zjištěny nedostatky, prostředky
byly využívány účelně a hospodárně. Dokumentace k finančnímu hospodaření společnosti
jakož i samotné účetnictví v elektronické formě je vedeno přehledně.
Revizní komise projednala a schválila návrh rozpočtu ČLS na rok 2018
V Praze dne 26.4.2018
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