
Hráčská asociace logických her a sudoku z.s. 

Finanční zpráva za rok 2016 

Úvodem děkuji všem členům, kteří se svými členskými příspěvky podíleli na činnosti našeho spolku. Nadále se 

daří udržet poměrně vyrovnaný rozpočet a udržovat tak dříve vzniklý finanční stav pro léta horší, která sice 

pomalu, zato ale stále přicházejí. Pokud už se nesejde obvyklý počet účastníků ani na mistrovství republiky, či na 

závěrečném pražském turnaji, je to zpráva nedobrá. Valná většina ze zde přítomných se účastní pravidelně 

živých turnajů, a za to jim budiž dík. 

V  letošním roce se nepodařilo získat větší sponzorský dar. Drobnými dary přispělo 7 členů a jeden člen přispěl 

na naše konto částkou 2000 Kč. K udržení rozpočtu přispívá také sponzorský tisk pro pražské turnaje od firmy 

Kropáček legal a množstevní slevy pro turnaje ostatní od firmy Plánotisk. Také nízké či mnohdy nulové nájmy za 

sály, za které děkujeme především poděbradskému gymnáziu a zdejší základní škole, pomáhají. Dalším drobným 

příjmem je sponzorská aktivita organizace GIVT, kde je možná nákupem v určitých e-shopech podpořit HALAS 

bez vlastního cenového poškození. Více na našem webu. 

V následující tabulce by mohla zaskočit obrovská jednorázová částka na straně příjmu a vydání. Pro vysvětlení – 

z organizačních důvodů bylo třeba provést platbu za účastníky mistrovství světa hromadně a tak pokladník přijal 

částku celkem takřka čtvrtmilionu na účet a následně ji v hrůze z nějaké chyby celou zaslal na Slovensko. Povedlo 

se. A stálo to zato!   

přehled příjmů a výdajů za rok 2016:

Počáteční stav k 1.1.2016 

Pokladna 1 833,00 

Bankovní účet 76 494,31 

Celkem 78 327,31 

Kredity k 1.1.2016 10 180,00 

Finanční situace 68 147,31 

Konečný stav k 8.12.2016 

Pokladna 3 753,50 

Bankovní účet 73 609,91 

Celkem 77 363,41 

Kredity k 8.12.2016 8 505,00 

Finanční situace 68 858,41 

kontrola 

příjmy v roce 294 495,72 294 495,72 

výdaje v roce 295 459,62 295 459,62 

rozdíl -963,90 -963,90 

Rozbor 
výdaje 

režie turnajů nájmy 7 650,00 

režie turnajů ostatní 9 577,40 

režie běžná 267 202,24 

příspěvky WPF 11 029,98 

přenosy 0,00 

podpora repre 0,00 

celkem 295 459,62 

příjmy 

platby členů 25 200,00 z toho ČP 15 500,00 

platby nečlenů 5 200,00 

sponzoring 3 254,00 



drobné dary hráčů 1 026,18   

přenosy 0,00   

ostatní příjmy 259 815,54   

celkem 294 495,72   

    

rozdíl -963,90   

 

 

Počet členů (z toho s uhrazeným ČP) 59 (51) 

Počet účastníků živ. turnajů (člen/nečlen) 173 (118/55) 

 

 

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; ke konci letošního 

roku podávám návrh na vyloučení členky Halas Štýbnarové pro neuhrazené příspěvky za 2 roky; dalších 

zřejmě 3-5 bude následovat, takže cca 50 členů bude asi strop 

- loňský nárůst účastníků živých turnajů, který se zvýšil vlivem MČR a MAČR v sudoku v Brně vlivem 

masivní návštěvy juniorů a nováčků, se opět propadl na hanebných celkem 173 kusů včetně děcek 

- další náklady, tedy členství ve WPF, podpora reprezentace a provoz webu jsou tedy hrazeny 

z členských příspěvků a bohužel zatím nemohu jako pokladník navrhnout snížení členského příspěvku, 

což ode mě, jak předpokládám, ani nikdo nečekal, takže naopak je to dobrá zpráva – nechci ho zvýšit; 

za sebe slibuji, že se sponzorem budu jednat (i když jsem to sliboval už loni, tentokrát činím postupné 

kroky k přilákání oběti, což, jak myslivci mezi vámi jistě vědí, je věc křehká) 

Pěkné Vánoce všem přeje pokladník a paní revizorka.  

 

zpracoval: Kačírek – pokladník      kontroloval: Suchá – revizor 

 

8.12.2016 

 


