
ΕΞΕΛΕΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Σ.Α.Σ. 

ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014 

 Σήμερα την 20η Ιανουαρίου 2015 ημέρα Τρίτη, η Ε.Ε. αποτελούμενη από τον Ανδρέα 

Ανδρικόπουλο ως πρόεδρο, τον Γεώργιο Τζανίνη και Αναστάσιο  Σπυρόπουλο ως μέλη, προέβη σε 

τακτικό ετήσιο έλεγχο της Οικονομικής Διαχείρισης του Σ.Α.Σ. για το χρονικό διάστημα από 1-1-2014 μέχρι 

31-12-2014. 

Όλα τα στοιχεία του εν λόγω ελέγχου παρατίθενται κατωτέρω: 
ΕΣΟΔΑ 

 α) Συνδρομές-εγγραφές-ενισχύσεις Σ.Α.Σ………………………………….  25.071,68 € 
 β) Αναμνηστικά διάφορα Σ.Α.Σ. …………………………………………………  90,50 € 
 γ) Στέγη συλλόγου Σ.Α.Σ…………………………………………………………... 60,00 € 
 δ) Αρωγή συλλόγου Σ.Α.Σ…………………………………………………………. 00,00 € 
 ε) Τόκοι καταθέσεων στο σύνολο……………………………………………… 3.944,23 € 
 ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ………………………………………………..29.166,41 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

ΕΞΟΔΑ 
ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ……………………………………………….. 28.638,72€ 

Η διαφορά εσόδων-εξόδων έτους 2014 είναι θετική και ανέρχεται στο ποσό των       527,69 € 
 

ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 
 α)  ΕΤΕ 163940172-51 τρεχούμενος Σ.Α.Σ. με ενημέρωση 31-12-2014 ……131,01 € 
 β)  ΕΤΕ 104/480801-00 νέος λογαριασμός με ενημέρωση 31-12-2014         409,45 €  
 γ) ΕΤΕ 163940168-73 τρεχούμενος αρωγής Σ.Α.Σ. με ενημέρωση   
                 την 31-12-2014……………………………………………………………...    1.816,25 €                                                   
             δ) ΕΤΕ 50008893336 προθεσμιακός Σ.Α.Σ.                                                33.000,00 € 
 και στην λήξη 07–07–2015 ……………………………………………………..33.568,79, € 
 ε) ΤΠ&Δ 0970011769985000015 προθεσμιακός στέγης Σ.Α.Σ  59.098,62 € 
             και στην λήξη 07-07-2015 ………………………  …………………………… 60.329,35 €                                                     
 στ) ΤΠ&Δ 001/1244150 τρεχούμενος στέγης Σ.Α.Σ. με ενημέρωση    
                  την 31-12-2014…………………………………………………………………239,93 €                                                    

Το συνολικό ποσό που ευρίσκεται κατατεθειμένο στα βιβλιάρια του συλλόγου Σ.Α.Σ.  
ανέρχεται στο ποσό των………………………………………………………….96.494,78 € 
Στα χέρια του Ταμία την 31/12/2014 ευρίσκοντο……………………………… 1.161,68 € 
Το συνολικό χρηματικό ποσό του Σ.Α.Σ. ανέρχεται στο ποσό των………….97.656,46 € 
 
Στο σύλλογο υπάρχουν για διάθεση και τα παρακάτω αποθέματα-αναμνηστικά: 

   α) Γραμματόσημα φύλλα 24× 15€/ τεμ……………………………………………... 360 € 
   β) Φ.Π.Η.Κ. τεμ. 323 × 3 €/τεμ……………………………………………………     969 € 
   γ) Λευκώματα τεμ. 130 × 15€/τεμ…………………………………………………..1.950 € 
   Συνολική αξία: ……………………………………………………………………… 3.279 € 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 Κατά τον ετήσιο τακτικό έλεγχο δεν ευρέθησαν οικονομικές διαφορές. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η ΕΕ έχουσα πλήρη ευθύνη των όσων αναφέρονται παραπάνω θέλει να ευχαριστήσει, ενώπιον 

της Γενικής Συνέλευσης, το ΔΣ του Συλλόγου και ιδιαίτερα τον Ταμία κ. Δημήτριο Παναγιώτου για την 

άριστη συνεργασία κατά τους ελέγχους του έτους 2014. 

 Μετά τα ανωτέρω στοιχεία που εκτέθηκαν για το οικονομικό έτος 2014, η ΕΕ προτείνει: 

  α) Την έγκριση του οικονομικού απολογισμού του εν λόγω έτους. 

  β) Την απαλλαγή του Δ.Σ από κάθε ευθύνη για το έτος 2014. 

 

Η ΕΞΕΛΕΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

   Τα μέλη                                                                                         Ο Πρόεδρος 

             Γεώργιος  Τζανίνης      Ανδρέας Ανδρικόπουλος 

      Αναστάσιος Σπυρόπουλος 


