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Dne 21. 6. 2022 do Brna na GRAND finále přijelo 12 týmů ze
všech koutů České republiky. Všechny týmy se probojovaly z
jednotlivých základních kol, kde měly možnost si projít
všemi částmi soutěže a věděly tedy, co přesně je čeká. Po
úvodních slovech zakladatelky soutěže Lucky Formanové
jsme soutěž tradičně vykopli řešením případové studie. Po
vyhodnocení týmy, které skončily na 11. a 12. místě, již
nemohly zasáhnout do další fáze soutěže.

Případová studie opět obsahovala 5 agend, avšak náročnost
se od základních kol navýšila. Na soutěžící tak čekalo časové
rozlišení, kurzové rozdíly, účetní odpisy či účtování o
zásobách vlastní výroby.   
 

S případovkou se nejlépe popral tým děvčat z Ostravy, které
ze 125 možných bodů získaly 114. V průměru týmy získaly
100 bodů, což představuje 80% úspěšnost.  
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V semifinále jsme hledali 3 nejlepší týmy v každém koši.
Znovu platilo, že lepší výchozí pozici měly týmy, které se
umístily po případové studii na předních pozicích. 

Výsledky obou semifinálových kol byly takřka přes
"kopírák".  Jak v koši A, tak v koši B si první dva nasazené
týmy pohlídaly svou pozici. Avšak znovu se ukázalo, že se
postup dá vybojovat i z posledního místa, což nám předvedly
týmy z Brna a Holešovic.   
 

Následný los za pomoci zástupců z řad garantů a sponzorů
nám podle pořadí z případové studie vytvořil dva
semifinálové koše. Každé semifinálové kolo bylo tvořeno 5
soutěžními týmy.
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Ze semifinálových kol nám vzešlo TOP 6 týmů, na které
čekalo GRAND finálové kolo v podobě vědomostní soutěže
Riskuj. Tentokrát měli soutěžící na výběr větší počet otázek,
2 bonusy a možnost využití žolíka, který mohl zamíchat
kartami. 

Týmům se otázky odemykaly postupně, kdy ze začátku
měly na výběr jen otázky s nižším bodovým ohodnocením,
které však také uměly potrápit.  Možnost výběru ze všech
otázek přišla až v 5. kole, kdy začal skutečný boj o titul
nejlepšího týmu soutěže Zaúčtuj To! pro rok 2022.     

Absolutním vítězem 1. ročníku se stal soutěžní tým z Ostravy,
který svou kvalitu a vyrovnané výsledky předváděl během
základních kol i GRAND finále.
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Děkujeme všem zúčastněným týmům, vítězům gratulujeme
a těšíme se na další pokračování v příštím školním roce!
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