
Εισηγητική έκθεση οικονομικού απολογισμού έτους 2009 
 

Κυρίες και κύριοι σύνεδροι, 
 
Με την παρούσα εισηγητική έκθεση επί της διαχείρισης των οικονομικών μεγεθών του έτους 2009 θα 
προσπαθήσω να σας ενημερώσω αναλυτικά για τον τρόπο που αντιμετωπίσαμε την οικονομική διαχείριση 
της κάλυψης των αθλητικών μας αναγκών για το παρελθόν έτος καθώς και την προετοιμασία και αποστολή 
της Ολυμπιακής μας ομάδας το 2010 στους προολυμπιακούς του Λονδίνου για τη μεταφορά των σκαφών 
και υλικών καθώς και των αεροπορικών εισιτηρίων, διαμονής και διατροφής και λοιπών εξόδων. 
 
Στο οικονομικό έτος 2009 η τακτική επιχορήγηση που ενέκρινε η Γ.Γ.Α. και εισπράξαμε εξ ολοκλήρου έως 
την 31/12/2009 ανήλθε σε 1.830.000 €. 
 
Πλέον της τακτικής επιχορήγησης εισπράξαμε από την Ε.Ο.Ε. το ποσό των 505.000 € για την προετοιμασία 
της ολυμπιακής μας ομάδας για το 2012 στο Λονδίνο και την αγορά δύο σκαφών ολυμπιακής κατηγορίας.  
Αγοράσαμε το νέου τύπου 3θέσιο σκάφος ELIOT που αντικατέστησε για τους Ολυμπιακούς του 2012 το 
σκάφος YNGLING με το οποίο θα συμμετάσχει στην Ολυμπιάδα του Λονδίνου το 2012 η Σοφία 
Μπεκατώρου με το πλήρωμά της και ένα σκάφος τύπου Σταρ για τον Αιμίλιο Παπαθανασίου ο οποίος 
μεταπήδησε από την κατηγορία Finn στη κατηγορία του διθέσιου Σταρ. 
Η δαπάνη για την αγορά και των δύο καινούργιων σκαφών ανήλθε στο ύψος των 97.000 € ποσό που βαρύνει 
την επιχορήγηση της Ε.Ο.Ε. για την προετοιμασία της Ολυμπιακής μας ομάδας. 
Επίσης από διάφορα έσοδα (τόκοι καταθέσεων, entry fee, ΕΑΘ κλπ) εισπράξαμε 223.141,73€. 
 
Οι εργασίες για τη λειτουργία και την οργάνωση του Γυμναστηρίου μας στοίχισαν το ποσό των 46.000 € 
όπου οι αθλητές μας εξυπηρετούνται αποφεύγοντας πλέον τα ιδιωτικά γυμναστήρια που προκαλούσαν 
υπέρογκες δαπάνες στον απολογισμό μας. 
 
Μετά τα παραπάνω συνυπολογίζοντας και το θετικό υπόλοιπο του προηγούμενου έτους, που ανήλθε σε 
98.890,02 €, το σύνολο των εσόδων κατά το έτος 2009 ανήλθε στο ύψος των 2.657.031,75 €. 
 
Από όλα τα προαναφερθέντα έσοδα και έξοδα κατά το παρελθόν έτος, παρότι στερηθήκαμε πάσης χορηγίας, 
η συνετή διαχείριση των οικονομικών μεγεθών του έτους 2009 απέδωσε το θετικό αποτέλεσμα στον 
ισολογισμό μας ύψους 93.305,82 €. 
 
Προς ενημέρωσή σας για τις προοπτικές του ύψους έγκρισης της Τ.Ε. του τρέχοντος έτους, από 
πληροφορίες αναμένεται η μείωση  του ύψους της περσινής μας επιχορήγησης κατά 10% - 15% παρότι η 
Γ.Γ. Αθλητισμού έχει εντάξει την Ομοσπονδία μας στις 5 πρώτες Ομοσπονδίες από πλευράς αθλητικών 
επιτυχιών.  Σημειωτέον ότι το τρέχον έτος έχει χαρακτηριστεί ως έτος προολυμπιακής προετοιμασίας. 
 
Η εξελεγκτική μας επιτροπή αποτελούμενη από τους Παναγιώτη Γκίρη, Ελένη Σιάγκρη και Ε. Μιχαήλ, 
προέβη στον έλεγχο των τιμολογίων και παραστατικών του 2009 κατά τις περιόδους  7-11/12/2009, 21-
23/12/2009 και από 1 έως 2/2/2010.  
 
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 αθλητικές επιτυχίες με πολλές διακρίσεις στον θαλάσσιο 
στίβο. 
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