
Hráčská asociace logických her a sudoku o.s. 

Finanční zpráva za rok 2014 
zpracoval: Kačírek – pokladník    kontroloval: Suchá – revizor 

Úvodem mi dovolte, abych poděkoval všem členům, kteří se svými členskými příspěvky podíleli na činnosti 

našeho, nyní již zakrátko, spolku. Nade vše si pak vážíme těch z nás, kteří přispěli větším či menším finančním 

darem. Vzhledem k náplni této zprávy nehovořím o těch z nás, kteří přispěli darem nefinančním, tedy svou prací 

pro nás pro všechny, abychom si mohli stále užívat radost ze soutěžení živě i na webu. 

Jmenovitě pak děkuji našemu jedinému letošnímu sponzorovi, firmě Spedrapid, která nám prostřednictvím 

našeho člena Lumíra Witoszka zaslala poslední z plateb sponzorské smlouvy ve výši 18.000 Kč právě včera. 

Dále se již budeme pohybovat jen v číslech. 

Následuje tedy přehled příjmů a výdajů za rok 2014: 

Počáteční stav k 1.1.2014 

Pokladna (hotovost) 38,70 

Bankovní účet 79 943,38 

Celkem 79 982,08 

Kredity hráčů -6 900,00 

 

Konečný stav k 12.12.2014 

Pokladna (hotovost) 3 129,70 

Bankovní účet 90 229,38 

Celkem 93 359,08 

 

Rozdíl 13 377,00 

Kredity hráčů -8 150,00 

Finanční situace v běžném roce + 5 227,00 

 

Příjmy a jejich rozdělení 

Členské příspěvky 10 400,00 

Startovné členů 14 900,00 

Startovné nečlenů 5 550,00 

Ostatní platby hráčů (drobné dary, kredity) 2 550,00 

Drobné dary hráčů 1 900,00 

Sponzorské dary 18 000,00 

Ostatní příjmy (podíl SČHaK na MČRL, oprava) 7 566,00 

Celkem 60 866,00 

 

Výdaje a jejich rozdělení 

Členský příspěvek WPF 0,00 

Náklady turnajů – nájmy 4 050,00 

Náklady turnajů – režie 15 991,00 

Ostatní režie 5 948,00 

Příspěvek na dopravu reprezentantům 21 500,00 



Celkem 47 489,00 

 

Rozdíl  + 13 377,00 (vč. kreditu hráčů 8 150 Kč na příští platby) 

 

Počet členů (z toho s uhrazeným ČP) 66 (51) 

Počet účastníků živ. turnajů (člen/nečlen) 172 (125/47) 

 

Z výše uvedeného vyplývá následující: 

- klesá počet živých turnajů, které nelze provozovat vzhledem ke stále se snižujícímu počtu účastníků, a 

přesto se dostalo jejich financování na hranici rentability – tedy prakticky na nulový zisk pro provoz a 

další aktivity 

- klesá počet členů, neboť členové dlouhodobě neplatící jsou pouze papírovými členy a nijak se nepodílejí 

na činnosti, tím samozřejmě klesá také objem vybraných členských příspěvků 

- absolutní počet účastníků živých turnajů poklesl o čtvrtinu, přičemž především se pro ostudu na tomto 

poklesu účastní přímo členové spolku – opět, jako v bodě jedna, tedy tyto akce negenerují zisk 

použitelný pro další aktivity, naopak se blíží ztrátě 

- 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 předpokládáme naprosté vyschnutí. 

 

Činnost je zajišťována nasazením několika málo jednotlivců, přičemž zbytek členstva se veze, aniž by jakkoli 

spolupracovalo. Přesto vidíme denně tyto hráče na online webech, jejichž provoz ve značné míře opět 

zajišťuje těch několik výše zmíněných obětavých. 

 

 

zpracoval: Kačírek 

12.12.2014 

 


