Zprávy sborového pokladníka
Pokladní zpráva
Zůstatek v pokladně k 1. 1. 2021 byl 37 560 Kč, na konci roku k 31. 12. 2021 to bylo 35 950 Kč.
Pokladna je určena na běžné příjmy a výdaje v hotovosti. Z příjmů se jedná nejčastěji o nedělní sbírky,
účastnické poplatky z akcí, část církevních příspěvků, dary ze schránky na faře, příjmy z prodeje knih.
Z výdajů se jedná hlavně o běžné nákupy na účtenku. Pohyby v hotovosti od začátku pandemie
covidu výrazně poklesly.
V minulých letech jsme 1x měsíčně prováděli na shromážděních sbírku na naše běžné potřeby, ale
kvůli lockdownu a mimořádným událostem se loni konala jen 4x (celkem se vybralo 9 974 Kč, což je
velmi nízká částka). Proběhly mimořádné sbírky na škody způsobené tornádem, na pobyt Simony na
sborové dovolené, Vánoční charitativní sbírka pro malého Davídka a obvyklé celocírkevní sbírky
(Velikonoční, Letniční, na sociální fond a FMIE). Sbírka v besídkách na podporu Benieho Carsona
z Keni probíhala až na podzim, ale děti si peníze připravily doma a všechno dohonily a předhonily Beniemu jsme nakonec poslali i malý přebytek 308 Kč.
Finanční dary je možné vhodit kdykoli do schránky u modlitebny, loni jsme tak dostali 15 405 Kč
(částka také poklesla).
Pro organizátory akcí a aktivit:
Větší výdaje se mnou nutně předem domluvte. Pokud možno neplaťte účtenky svou platební kartou,
můžeme se dohodnout, že to uhradím ze sborového účtu, nebo vám mohu dát zálohu.
Před plánováním rozpočtu akce mě informujte a finance se mnou rámcově proberte (zvláště před
stanovením účastnických poplatků).
Potřebu vytvoření jakékoli přihlášky na akci mi hlaste kvůli GDPR.
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Finanční zpráva
Stav účtů a pokladny k 31. 12. 2021:
běžný účet Fio
běžný účet Era
spořící účet ERA
pokladna

542 168 Kč
45 882 Kč
27 923 Kč
35 950 Kč

účet na nový sborový dům (Fio)
1 135 593 Kč
uloženo v FUB na ústředí
74 414 Kč
(z FUB nám až v lednu 2022 převedli vyzvednutou částku na nový kotel, takže vklad je tam nyní jen
40 808 Kč)

Hospodářský výsledek podle účetní uzávěrky:
Náklady:
1 282 343 Kč
Výnosy:
965 204 Kč
Celková bilance:
+ 317 139 Kč
Komentář k financím:
•

•

•

•
•

•
•

•

Výrazný zisk je jen zdánlivý, protože ho způsobují dvě mimořádné věci:
o Přišel dar z partnerského sboru McEachern 70 tis Kč.
o Ušetřili jsme za plat kazatele, protože jsme téměř celý rok byli pod administrací na
0,25 úvazku a odvedli jsme jen 138 tis Kč. Kdybychom odváděli plnou částku (v r.
2021 by to bylo 512 tis Kč), zaplatili bychom o 373 tis Kč víc.
o deficit, který mohl nastat, ale předchozí body nás před ním ochránily: – 125 tis Kč
Fond na nový kostel:
o Celkový stav sbírky na nový kostel na konci roku byl 1 137 593 Kč (ne vše jsem mohla
do konce roku převést na zvláštní účet). Měli jsme dva pravidelné dárce v částkách
300 a 1000 Kč měsíčně.
o Příjmy pro nový kostel v roce 2021 byly 17 600 Kč. Jedná se o dary členů a přátel
sboru, nekonal se Vánoční bazar. Úroky byly jen 722 Kč (nízká sazba v bance).
o Na základě rozhodnutí loňské farní konference jsme na účet pro nový kostel převedli
100 000 Kč z volných sborových prostředků.
Církevní příspěvky („desátky“) poklesly z 872 tis Kč na 800 tis Kč. Jsme vděčni v těžké době za
každý dar. Řadě z nás ale i nyní rostly příjmy - pokud máte více let nastavený trvalý příkaz na
příspěvek do sboru, zkuste s modlitbou zkontrolovat, jestli odpovídá vaší nové situaci.
Moc děkuji Aničce Balkov, která jako svůj dar uklízí zdarma na faře, dokud nebude mít práci.
Údržba fary nás loni vyšla na 24 tis Kč (malování, technické prohlídky kotele a komína,…).
Částka by mohla být nižší, pokud by se našli dobrovolníci na brigádní pomoc, ale to je čím dál
větší problém.
Nový kotel byl pořízen s dotací 40 tis Kč ze správy budov na ústředí. Zbývajících 33 tis Kč jsme
si vyzvedli z úspor sboru ve Fondu údržby budov.
Finanční výsledky našich akcí a aktivit:
o Řada aktivit byla zrušena, což se promítlo do příjmů i výdajů. Nekonala se angličtina,
Klubík (proběhla jen podzimní burza v omezeném rozsahu), DOŽ. Z Fusionu se konal
jen camp a koncert, pak soubor přešel pod církev Slovo života, která od nás
odkoupila stupínky.
o Vyrovnané finance měl tábor, který se zázrakem mohl konat.
o Dotovali jsme sborovou dovolenou a prodej knih, které částečně využíváme jako
dárky.
Royal pořídil na faru novou barevnou tiskárnu, což nám pomohlo vyřešil potíže s tiskem. Sbor
přispěl polovinou částky, děkujeme Royalu za aktivní přístup.
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