Hráčská asociace logických her a sudoku o.s.
Finanční zpráva za rok 2015
Úvodem mi dovolte, abych poděkoval všem členům, kteří se svými členskými příspěvky podíleli na činnosti
našeho spolku. Valná většina ze zde přítomných se také účastní pravidelně živých turnajů, a za to jim budiž také
dík. Proto stále trvají. Velice si pak vážíme těch z nás, kteří přispěli větším či menším finančním darem. A ještě
více děkuji všem těm, kteří přispěli darem nefinančním, tedy svou prací pro nás pro všechny, autorstvím turnajů
i každodenní online zábavy. Stále je jich málo, i když se objevili další, což vidíme i zde v Praze.
V letošním roce se vlivem různých tunelů a jiných děr nepodařilo získat větší sponzorský dar. Drobnými dary
přispělo 7 členů a jeden člen přispěl na naše konto částkou 2000 Kč.
Všem jim děkuji. A dále jako obvykle

přehled příjmů a výdajů za rok 2015:
Počáteční stav k 1.1.2015
Pokladna (hotovost)
Bankovní účet
Celkem

2 137,00
89 949,38
92 086,38

Konečný stav k 9.12.2015
Pokladna (hotovost)
Bankovní účet
Celkem

283,00
77 342,51
77 625,51

Rozdíl
Kredity hráčů k 11.12.2015
Finanční situace v běžném roce

-14 460,87
-9 000,00
-23 460,87

Příjmy a jejich rozdělení
Členské příspěvky
11 200,00
Startovné členů (vč. kreditů a drobných darů) 14 650,00
Startovné nečlenů
7 200,00
Dary hráčů
2 000,00
Sponzorské dary
0,00
Ostatní příjmy (podíl SČHaK na MČRL)
3 650,00
Celkem
38 700,00
Výdaje a jejich rozdělení
Členský příspěvek WPF
Náklady turnajů – nájmy
Náklady turnajů – režie
Ostatní režie
Příspěvek reprezentantům
Celkem
Rozdíl
Počet členů (z toho s uhrazeným ČP)
Počet účastníků živ. turnajů (člen/nečlen)

11 136,87
4 050,00
17 856,00
1 698,00
18 400,00
53 160,87
- 14 460,87
59 (52)
208 (122/86)

Z výše uvedeného vyplývá následující:
- počet živých turnajů se ustálil na čísle 5, přičemž ani startovné nepokryje jejich režii a tedy nulový zisk
pro provoz spolku a podporu reprezentace
- ostrý pokles členstva se zastavil, zřejmě lze s počtem lehce nad 50 počítat i nadále; k tomuto číslu
dospějeme zřejmě příští rok, kdy vyprší další lhůty neplatících; ke konci letošního roku bude z tohoto
důvodu ukončeno členství dvou členů
- absolutní počet účastníků živých turnajů se zvýšil vlivem MČR a MAČR v sudoku v Brně vlivem masivní
návštěvy juniorů a nováčků, tedy bez finančního efektu pro spolek, přičemž si dovoluji skeptickou
poznámku – nebude to mít vliv na budoucí návštěvnost dalších turnajů; je to ovšem pěkné a morálně
vhodné, navíc nás to nestojí víc, než trochu vyšší náklady na tisk
- další náklady, tedy členství ve WPF, podpora reprezentace a provoz webu jsou tedy hrazeny z členských
příspěvků (které nestačí ani na pokrytí členství ve WPF) a z klesajícího objemu financí ze sponzorských
darů, u kterých předpokládám nadále vysychání. Přesto slibuji za sebe v příštím roce návštěvu u
sponzora a pokus o získání nějaké té vaty.
Vzhledem k výše zmíněným skutečnostem si dovoluji členské schůzi navrhnout zvýšení členského
příspěvku na 300 Kč ročně s tím, že pokud bude v roce 2016 úspěšný lov sponzora, budou následně v roce
2017 opět vráceny na současnou výši.
Závěrem přeji novému výboru, pokud takový dnes bude zvolen, mnoho sil a radosti z dobře vykonané práce. A
nabízím mu své služby pokladníka i nadále, i když již bez výborové funkce.

zpracoval: Kačírek – pokladník
11.12.2015

kontroloval: Suchá – revizor

