ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
(1-1-2006 - 31-12-2006)
Συνάδελφοι,
Η Εξελεγκτική Επιτροπή η οποία εξελέγη από την περυσινή Γενική Συνέλευση θα σας
ενημερώσει αναλυτικά για τα κυριότερα σημεία του Ισολογισμού και της οικονομικής
πραγματικότητας της Ένωσης μας.
Νομίζουμε, ότι έτσι, θα δοθεί σε όλους η δυνατότητα να εκτιμήσουν κατά τον καλύτερο
δυνατό τρόπο, αφ’ενός την σωστή σύννομη και συνετή διαχείριση των οικονομικών της
Ένωσης μας και αφ’ετέρου την βελτίωση αυτών, παρ’ότι οι δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε
ήταν τεράστιες :
Επιπροσθέτως σας γνωρίζουμε τα εξής :
1.

ΕΣΟΔΑ

Τα συνολικά έσοδα της χρήσεως του 2006 ανήλθαν στα 628.785 ευρώ. Το Δ.Σ. πιστεύει
ότι η αύξηση των εσόδων οφείλεται πρώτα στην μαζικοποίηση της Ένωσης μας και στην
ανταπόκριση από τους συναδέλφους Πλοιάρχους πάσης τάξεως μελών της Ένωσής μας.
Πιστεύoυμε τον χρόνο αυτό όλοι οι συνάδελφοι να δείξουν περισσότερη κατανόηση στα
προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σαν Ένωση, αφού η συμμετοχή σας θα πρέπει να
θεωρείται δεδομένη.
Το χρηματικό αποθεματικό ποσό στις 31.12.2006 ήταν 553.379 ευρώ.
Έτσι τόσο η κινητή όσο και η ακίνητη περιουσία, αυξήθηκε και εφέτος όπως κάθε χρόνο.
Βεβαίως, σαν χρήση του έτους 2006 φαίνεται ζημιά 11.251,42 ευρώ. Τούτο οφείλεται στη
συνεισφορά της ΠΕΠΕΝ στο Ταμείο Υποτροφιών (15.000 ευρώ), στις χορηγίες προς όλες
τις Ακαδημίες και πολλά άλλα, διότι, σκοπός της Ένωσης εκτός από τα καθαρά
συνδικαλιστικά, είναι και η ανάπτυξη του κοινωνικού προσώπου της για την ηθική
ενίσχυση δια παντός νομίμου υλικού πόρου, επιμόρφωση των μελών καθώς και των
παιδιών μας ( υποτροφίες – βραβεύσεις κτλ).
Βέβαια μπορεί τα οικονομικά αποτελέσματα να μην είναι μεγάλα, αλλά σίγουρα μπορούμε
να πούμε παρ’όλες τις δυσχέρειες ακολουθούν σταθερή πορεία, παρά τα προβλήματα που
αντιμετωπίζει ο κλάδος γενικότερα ( εν αντιθέσει ακόμα και με τα άλλα ναυτεργατικά
σωματεία τα οποία αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα).
Έτσι το Διοικητικό Συμβούλιο απέδειξε ότι το έργο τους, με αντικειμενικά κριτήρια, αποτελεί
σαφέστατη απόδειξη της χρηστής και σοβαρής διαχείρισης των περιουσιακών στοιχείων
της Ένωσης μας.
Μετά όσων σας ανέφερα το Δ.Σ. της Ένωσης μας ζητά την έγκριση του Οικονομικού
Απολογισμού 2006.
Υποβάλλω στο σώμα λογοδοσία της ταμειακής διαχείρισης καλύπτουσα όλο το παρελθόν
διαχειριστικό έτος. Το έχετε ήδη στα χέρια σας και αποτελεί και αυτή σώμα των πρακτικών.
Ευχαριστώ

