Hráčská asociace logických her a sudoku z.s.
Finanční zpráva za rok 2020
Zpráva pokladníka spolku v roce, který se odlišil ode všech předchozích, by mohla být velmi jednoduchá. Není to
ale úplně pravda. Úvodem děkuji všem členům, kteří svými členskými příspěvky pomohli dále držet poměrně
vyrovnaný rozpočet spolku. Vzhledem k tomu, že jedinou „živou“ soutěžní akcí, kterou se v mezeře mezi vlnami
podařilo uskutečnit, bylo Mistrovství ČR v sudoku, zdálo by se, že členské poplatky za rok 2020 nebyly potřeba.
Na toto téma také proběhla ve výboru diskuze.
Pravdou je, hlavním posláním výběru členských poplatků je trvalá schopnost hradit spolkem členský poplatek ve
WPF. Naopak vždy bylo snahou, aby „dospělácké“ turnaje fungovaly s vyrovnaným rozpočtem a přebytek
z členských poplatků a různé menší dary (například GIVT) byly používány na pořádání mládežnických turnajů.
V případě letošního MČRS se to tedy rozhodně nepodařilo, a při výběru startovného přes 5000Kč byly náklady
téměř 10000Kč. Náklady na režii provozu a startovné samozřejmě trvají dál.
Z tohoto důvodu, a naopak vzhledem k velkému omezení živých turnajů navrhuje výbor, aby členské poplatky za
rok 2020 byly dobrovolné. Ti z členů, kteří již poplatky uhradili, se mohou e-mailem pokladníkovi rozhodnout, že
použijí poplatek pro uhrazení roku 2021. Pokud nebudou reagovat, bude jejich poplatek považován za
dobrovolné uhrazení roku 2020. Bez výjimky všichni členové budou mít pro rok 2020 přístup k archivu. Noví
členové v roce 2020 budou mít přístup do archivu z let 2019-2021 a noví členové v roce 2021 budou mít přístup
pro léta 2020 a 2021. Pro rok 2021 bude v každém případě členský příspěvek nadále povinný jako tomu bylo
vždy.
Další důležitá věc se doposud nepodařila. Je to řádné ukončení činnosti Pobočného spolku a převod výsledku
pořádání MS2018 na účet Halas. Jak si dovedeme hbitě vypočítat, uběhly 2 roky. Nyní čeká pokladnu Halas
značné vydání. Samozřejmě pokud ho členové v hlasování podpoří. Jde o již probíhající přepracování webu FEDsudoku v souvislosti s ukončenou podporou Flash všemi prohlížeči. Vzhledem k tomu, že naše komunita
prakticky vznikla okolo tohoto webu, a že valná většina z nás tam denně hraje a nejen my, ale i mnoho hráčů
světové špičky. Já osobně bych považoval ztrátu této možnosti za velmi bolestnou. A samozřejmě odmítám
předpokládat, že Aleš a Ankora investují peníze do nevýdělečného webu. A jde o desítky tisíc. Na úspěšném
průběhu MS2018 se mnoho z nás podílelo a investici tamtéž za naší pomoci vzniklých prostředků považuji za
samozřejmou. Navíc bude třeba zapracovat konečně i na webu Halas – sudokualogika.cz. Pokud potrvá
pandemický stav i v příštím roce, bude třeba uspořádat více online turnajů a opět – nelze očekávat, že všechno
bude zdarma. První taková vlaštovka (MAČR) ukázala, že je to dobrá možnost i pro rozšíření základny hráčů nad
rámec klasických úloh. Ale stejně jako záchrana FEDu, ani zde není možné počítat s tím, že si pro nás Karel Tesař
najde čas, kdykoli si zamaneme. Je proto i zde třeba počítat s finanční rezervou.
Abych se tedy vrátil k začátku minulého odstavce – očekávám, že bude řádně dle zákona ukončena činnost
Pobočného spolku a převeden zbytek finančních prostředků.
A nyní již k běžné agendě. V letošním roce se podpora z oblastí mimo členstvo omezila na velmi pěkný projekt
GIVT, jehož používání nikoho nic nestojí a vřele ho všem doporučuji. Celkem jsme takto získali zatím darem
4.667 Kč a nepochybně ještě pro letošek další prostředky přijdou vzhledem k závěru roku a pandemii. Ale je to
na nás všech. Nezapomínejte. Nainstalujte do prohlížečů doplněk, který vás při vstupu na e-shop, který s GIVT
spolupracuje upozorní a přihlásí. A jejich opravdu hodně. Dále nám tyto peníze budou pomáhat při pořádání
turnajů pro děti a mládež.
Následující tabulkou s rozborem příjmů a výdajů se s vámi pro letošní rok loučím. Mnoho zdraví a štěstí v roce
příštím.
Pěkné Vánoce všem přeje pokladník a paní revizorka.

přehled příjmů a výdajů za rok 2020:
Počáteční stav k 1.1.2020
Pokladna

9 353,00

Bankovní účet

86 262,74

Celkem

95 615,74

Kredity k 1.1.2020

12 400,00

Finanční situace

83 215,74

Konečný stav k 13.12.2020
Pokladna

3 474,00

Bankovní účet

95 723,35

Celkem

99 197,35

Kredity k 13.12.2020

12 975,00

Finanční situace

86 222,35

příjmy v roce

31 483,07

výdaje v roce

27 901,46

rozdíl

3 581,61

Rozbor
výdaje
režie turnajů nájmy

2 000,00

režie turnajů občerstvení

4 397,00

turnajové ceny

1 053,00

turnaje tisk, copy, papír

3 259,00

režie běžná

1 204,65

příspěvky WPF

5 377,81

ostatní výdaje

10 610,00

přenosy

0,00

podpora repre

0,00

dkp nákupy

0,00

nepeněžní plnění
náklady na ČP
cestovné - servis turnajů
celkem

0,00
27 901,46

příjmy
startovné členů

5 550,00

startovné nečlenů

1 004,43

dary organizací

4 667,00

drobné dary hráčů

33,00

nepeněžní plnění
přenosy
členské příspěvky
ostatní příjmy
celkem
rozdíl
Stav kreditu hráčů

zpracoval: Kačírek – pokladník
13.12.2020

0,00
12 500,00
7 728,64
31 483,07
3 581,61
12 975,00

kontroloval: Macháčková – revizor

