
Εισηγητική έκθεση οικονομικού απολογισμού έτους 2014 
 

Κυρίες και κύριοι σύνεδροι, 
 

Με την παρούσα εισηγητική έκθεση επί της διαχείρισης των οικονομικών μεγεθών του 
έτους 2014 θα προσπαθήσω να σας ενημερώσω αναλυτικά για τον τρόπο που 
αντιμετωπίσαμε την οικονομική διαχείριση της κάλυψης των αθλητικών μας αναγκών για 
το παρελθόν έτος.   
Γεγονός είναι πως μέσα σε αυτές τις συνθήκες κρίσης, παρόλο που η ομοσπονδία έχει 
συνεχείς τραγικές απομειώσεις της κρατικής ενίσχυσης, το Ελληνικό παράδοξο εμφανίζεται 
με αύξηση αθλουμένων ιστιοπλόων αλλά δυστυχώς και με απώλειες κάποιων ομίλων, που 
αδυνατούν να συνεχίσουν  με  βασική αιτία τα οικονομικά και την αδυναμία μας να 
προστρέξουμε καθώς και το ελλειπέστατο νομικό σύστημα, που αφορά στις υποδομές και 
στις εγκαταστάσεις.  

Πράγματι οι απίστευτες διακρίσεις των Ελλήνων ιστιοπλόων διαχρονικά που 
βασίζονται , στο Ελληνικό αθλητικό πνεύμα, την παιδεία μας αλλά και στον καταπληκτικό 
τόπο που ζούμε, που μας επιτρέπει πολλές περισσότερες προπονήσεις ίσως από κάθε 
άλλο μέρος της γης, έχουν ως αποτέλεσμα να έρχονται καθημερινά όλο και περισσότεροι 
νέοι στην ιστιοπλοΐα. Η ευθύνη μας λοιπόν είναι μεγαλύτερη από κάθε άλλη περίοδο 
διαχείρισης, γιατί στην πραγματικότητα κατεβήκαμε κατά πολύ από το κρίσιμο οικονομικό 
μέγεθος ενώ έχουμε καθήκον προς το άθλημα και την νεολαία να συνεχίσουμε να 
λειτουργούμε.  

   
Ιστόγραμμα κατανομής Εσόδων 

 
Από τα προαναφερθέντα έσοδα και έξοδα κατά το παρελθόν έτος, παρότι στερηθήκαμε πάσης 

χορηγίας, η συνετή διαχείριση των οικονομικών μεγεθών του έτους 2014 είχε σαν αποτέλεσμα  
ο ισολογισμός μας   να σημειώσει  μικρή θετική  κατάσταση για να αντιμετωπίσουμε οφειλές αλλά 
και την βασική λειτουργία των τεσσάρων πρώτων μηνών του επομένου έτους . Με άλλα λόγια 
τώρα κινούμαστε με ελαχιστότατα χρήματα δηλαδή με ¨υδρατμούς¨ όπως φαίνεται και στους 
πίνακες που ακολουθούν. 
       Σημειωτέον ότι το τρέχον έτος έχει χαρακτηριστεί ως έτος προολυμπιακής προετοιμασίας. 

 
Η εξελεγκτική μας επιτροπή αποτελούμενη από τους Παναγιώτη Γκίρη, Μ.Γκλιάτη και Ε. 

Μιχαήλ, προέβη στον έλεγχο των τιμολογίων και παραστατικών του 2014 κατά την περίοδο 
24/02/2015 έως 27/02/2015  .  

Μετά τον ενδελεχή έλεγχο που πραγματοποίησαν συνέταξαν την έκθεση του οικονομικού 
ελέγχου την οποία θα σας παρουσιάσει εκπρόσωπος της Ε.Ε. 

Ολοκληρώνοντας την εισηγητική μου έκθεση επί των οικονομικών πεπραγμένων του 
παρελθόντος έτους εύχομαι στις Διοικήσεις των Ναυτικών Ομίλων αντοχή και αθλητικές επιτυχίες  
και πολλές διακρίσεις στην προολυμπιακή μας ομάδα. 
 

Ο ΤΑΜΙΑΣ Δ.Σ. 
 

ΜΠΕΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  


