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ΔΚΘΔΗ  ΔΛΔΓΚΣΙΚΗ  ΔΠΙΣΡΟΠΗ  Δ.Ο.Μ.                                                            
(Γηα ηελ πεξίνδν απφ 1εο  Ιαλνπαξίνπ  κέρξη 31εο  Γεθεκβξίνπ 2019) 

 
 
Οη ππνγξάθνληεο, ζχκθσλα κε ζρεηηθή εληνιή ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο  θαη αίηεκα ηνπ 
παξφληνο Γ.., δηελεξγήζακε  δηαρεηξηζηηθφ έιεγρν ηεο Διιεληθήο Οκνζπνλδίαο 
Μπξηηδ (Δ.Ο.Μ.) γηα ηα πεπξαγκέλα ηνπ Γ.. απφ 1εο  Ιαλνπαξίνπ 2019 κέρξη  31εο  
Γεθεκβξίνπ 2019.  
 
Καηά ηνλ  έιεγρν δηαπηζηψζακε ηα παξαθάησ : 
 

1. Ννκηθή  Μνξθή – Καηαζηαηηθό – Γηνίθεζε 
 
Η Διιεληθή Οκνζπνλδία Μπξηηδ (Δ.Ο.Μ.) απνηειεί κε θεξδνζθνπηθφ 
αζιεηηθφ  νξγαληζκφ πνπ ππάγεηαη ζηελ Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνχ. 
Μέιε ηεο Δ.Ο.Μ. είλαη φια ηα αλεγλσξηζκέλα ζσκαηεία ηνπ bridge ζηελ 
Διιάδα. Ο ηξφπνο  ιεηηνπξγίαο ηεο Δ.Ο.Μ. νξίδεηαη απφ ην Καηαζηαηηθφ ηεο 
(ην νπνίν έρεη ηξνπνπνηεζεί γηα ηειεπηαία θνξά ζηηο 18/10/2003) θαη απφ 
Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ, ν νπνίνο έρεη εγθξηζεί απφ ην Γ.. ζηε ζπλεδξίαζε 
ηεο 15εο Γεθεκβξίνπ 2003. 
 
Η ΔΟΜ δηνηθείηαη απφ  7κειέο Γηνηθεηηθφ πκβνχιην πνπ έρεη εθιεγεί ην 2016. 
H ζχλζεζε ηνπ Γ.. ζήκεξα είλαη ε εμήο: 

ΠΡΟΔΓΡΟ    Αιέμαλδξνο Αζαλαζηάδεο 
ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟ   Λίλα  Μακηδάθε  
ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ   Παλαγηψηεο  Μαξζψλεο 
ΣΑΜΙΑ    Αλαζηάζηνο  Φξάγθνο 
ΔΙΓΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ  Νίθνο Γειεκπαιηαδάθεο 
ΜΔΛΟ   Γεψξγηνο Αιεμαλδξφπνπινο  

 

Υεξεχεη ε ζέζε πνπ θαηείρε ε εθιηπνχζα Λίια Βάζε. 
Δθινγή λένπ Γ.. πξνβιέπεηαη λα γίλεη πξνο ην ηέινο ηνπ 2020. 

2. Υώξνο Δγθαηάζηαζεο θαη Λεηηνπξγίαο 
 
Η  Δ.Ο.Μ. ζηεγάδεηαη ζε ηδηφθηεην δηακέξηζκα / γξαθείν 1νπ νξφθνπ (νδφο 
Φεηδηππίδνπ 30, 11527 Αζήλα). 
Πέξαλ ησλ ηδηφθηεησλ γξαθείσλ ηεο, ε Δ.Ο.Μ. ρξεζηκνπνηεί  ηζφγεηα 
απνζήθε επί ηεο νδνχ Μηραιαθνπνχινπ 181, 115 27 Αζήλα ηελ νπνία 
κηζζψλεη έλαληη κεληαίνπ ηηκήκαηνο 136,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 
ραξηνζήκνπ θαη θφξσλ (εθ’ φζνλ πξνβιέπνληαη).  
 
 

3. Σήξεζε Λνγηζηηθώλ – Φνξνινγηθώλ ππνρξεώζεωλ 
 
χκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο Γ.Γ.Α. (επνπηεχνπζαο αξρήο), ε Δ.Ο.Μ. 
ππνρξενχηαη λα ζπληάζζεη θαη ππνβάιεη ζηελ Γ.Γ.Α. εηήζηα θαηάζηαζε 
ηακεηαθνχ απνινγηζκνχ θαη πξνυπνινγηζκνχ ηνπ επνκέλνπ έηνπο. 

http://maps.google.com/maps?f=q&hl=el&geocode=&q=%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE+%CE%9F%CE%BC%CE%BF%CF%83%CF%80%CE%BF%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%B1+%CE%9C%CF%80%CF%81%CE%B9%CF%84%CE%B6&sll=37.985576,23.765198&sspn=0.006537,0.009656&ie=UTF8&z=17&msa=0&msid=115500863869786440624.000456f16e66b670ddd36
http://goo.gl/maps/acHa
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Δμ άιινπ ε Γ.Γ.Α. δήηεζε πξφζθαηα (ην 2018) απφ ηελ Δ.Ο.Μ. λα ζπληάζζεη 
εηήζην Ιζνινγηζκφ θαη Απνηειέζκαηα Υξήζεο γηα ην πξνεγνχκελν έηνο.  
χκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ εζληθνχ θνξνινγηθνχ  ζπζηήκαηνο, ε  Δ.Ο.Μ. 
ηεξεί κεραλνγξαθεκέλν βηβιίν εζφδσλ - εμφδσλ θαη σο κε θεξδνζθνπηθφο 
νξγαληζκφο δελ εθπίπηεη ην ΦΠΑ νχηε έρεη ζεσξεκέλα ζηνηρεία πψιεζεο 
πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ. Τπνρξενχηαη φκσο (ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
Κ.Φ.Α.. πνπ ηζρχνπλ) ζηελ παξαθξάηεζε θαη θαηαβνιή θφξνπ κηζζσηψλ 
ππεξεζηψλ θαζψο θαη ζηελ ππνβνιή εηήζηαο θνξνινγηθήο δήισζεο θαζψο 
θαη κεληαίαο θαηάζηαζεο πξνκεζεπηψλ (ΜΤΦ). Η Δ.Ο.Μ. έρεη ελεξγνπνηήζεη 
θαη ηε δπλαηφηεηα δηελέξγεηαο ελδνθνηλνηηθψλ ζπλαιιαγψλ (απνθηήζεσλ) γηα 
ηηο νπνίεο θαηαβάιιεη ην ΦΠΑ κε έθηαθηε δήισζε ζηε Γ.Ο.Τ. 
Δπίζεο δηαπηζηψζεθε φηη ε Δ.Ο.Μ. παξαθξαηεί αλειιηπψο, φπσο νθείιεη,  
ηνπο πξνβιεπφκελνπο θφξνπο/ηέιε θαηά ηελ παξνρή ππεξεζηψλ απφ ηξίηνπο 
είηε απηνί είλαη ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο (δηθεγφξνη, ινγηζηέο, εθπαηδεπηέο, 
δηαηηεηέο θ.ιπ.) θαη εθδίδνπλ απφδεημε παξνρήο ππεξεζηψλ (παξαθξάηεζε 
θφξνπ 20%) είηε είλαη θπζηθά πξφζσπα θαη ακείβνληαη απνζπαζκαηηθά κε 
«Σίηιν Κηήζεο» (παξαθξάηεζε θφξνπ 20% θαη ραξηνζήκνπ 3,6 %).  
Η Διεγθηηθή Δπηηξνπή δελ δηαπίζησζε, γηα ηελ εμεηαδφκελε πεξίνδν ηνπ  
έηνπο 2019, θακία απφθιηζε απφ  ηηο ινγηζηηθέο θαη θνξνινγηθέο απαηηήζεηο 
πνπ  επηβάιινπλ ζηελ Δ.Ο.Μ. νη θείκελεο δηαηάμεηο. 
Δπί πιένλ  ησλ παξαπάλσ ππνρξεψζεψλ ηεο, ε Δ.Ο.Μ. ηεξεί νηθεηνζειώο 
κεραλνγξαθηθφ ινγηζηηθφ αξρείν ηακεηαθψλ ζπλαιιαγψλ θαηεγνξηνπνηεκέλν 
γηα ηα έμνδα ζχκθσλα  κε ηνπο θσδηθνχο πνπ επηβάιιεη ε Γ.Γ.Α. γηα ηελ 
εηήζηα ηακεηαθή θαηάζηαζε. Όζνλ αθνξά ζηα έζνδα, ε Δ.Ο.Μ. ηεξεί 
κεραλνγξαθεκέλν αξρείν αλά παξαζηαηηθφ κε αληηζηνίρηζε εθάζηνπ 
παξαζηαηηθνχ εζφδσλ κε ηνλ θνξέα  πνπ πιεξψλεη ην ζπγθεθξηκέλν έζνδν. 
Γηα ηα έμνδα γίλεηαη ε κεραλνγξαθηθή  αληηζηνίρηζε εθάζηνπ παξαζηαηηθνχ 
εμφδσλ κε ηνλ θνξέα πνπ εηζπξάηηεη ην ζπγθεθξηκέλν έζνδν, αλεμάξηεηα εάλ 
ε πιεξσκή γίλεηαη ή δελ γίλεηαη ηελ ίδηα εκεξνκελία κε ηελ έθδνζε ηνπ 
αληίζηνηρνπ παξαζηαηηθνχ (ηηκνινγίνπ ή απφδεημεο επαγγεικαηηθήο 
δαπάλεο).  Δπίζεο ηεξείηαη κεραλνγξαθηθή θαηάζηαζε πιηθψλ απνζήθεο. Γηα 
ηελ ηήξεζε ησλ κεραλνγξαθηθψλ αξρείσλ ρξεζηκνπνηνχληαη  ηα 
πξνγξάκκαηα  «Οξίδνληεο» θαη  «Singularlogic Business ERP» ηνπ νκίινπ  
Singular Logic. 
Σα πξφζζεηα απηά αξρεία δηεπθνιχλνπλ ηελ νηθνλνκηθή παξαθνινχζεζε θαη 
ηνπο εηήζηνπο απνινγηζκνχο. 
 

4. Δηήζηνο Απνινγηζκόο 
 
Γηα ηελ εμεηαδφκελε εηήζηα πεξίνδν (1/1 έσο 31/12/2019), ν πίλαθαο  
νηθνλνκηθνχ απνινγηζκνχ παξαηίζεηαη ζην ζπλεκκέλν Παξάξηεκα  Α’. 
Η ειεγθηηθή επηηξνπή δελ εληφπηζε απνθιίζεηο αλάκεζα ζηνλ πίλαθα απηφλ, 
ζηα πθηζηάκελα παξαζηαηηθά θαη ζηηο κεραλνγξαθηθέο εγγξαθέο. 
 

5. Δηήζηνο Ιζνινγηζκόο θαη Απνηειέζκαηα Υξήζεο  
 
Γηα ηελ εμεηαδφκελε εηήζηα πεξίνδν (1/1 έσο 31/12/2019), ν πίλαθαο  
Ιζνινγηζκνχ θαη Απνηειεζκάησλ Υξήζεο παξαηίζεηαη ζην ζπλεκκέλν 
Παξάξηεκα  Β’.   
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χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ρξήζεο, θαηά ην έηνο 2019 εκθαλίδεηαη 
πεξίζζεπκα χςνπο 6.520,03 € έλαληη ειιείκκαηνο χςνπο  -23.810,04 € πνπ 
εκθαλίζζεθε θαηά ην έηνο 2018. 

Σα θαζαξά έζνδα ην έηνο 2019 (εθηφο απνζεκαηηθνχ θαη ρνξεγηψλ), φπσο 
θαίλνληαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο ήηαλ 386.165,32 € ειαθξά απμεκέλα 
θαηά 0,65 % έλαληη ηνπ έηνπο 2018 (383.660,18 €).  
Δμ άιινπ ηα έμνδα αλήιζαλ θαηά ην έηνο 2019  ζε 385.823,49 € κεησκέλα 
θαηά 7,16 % έλαληη ηνπ έηνπο 2018 (415.563,59 €). εκαληηθή κείσζε 
εκθαλίδεηαη ζηηο  δνηθεηηθέο  δαπάλεο  (θαηά 19,22 %) θαη ζηηο δαπάλεο 
Δζληθψλ Οκάδσλ  (θαηά 68,76 %) ελψ ζεκαληηθή αχμεζε θαηά 31,84 % 
εκθαλίδεηαη ζηηο δαπάλεο αλάπηπμεο ηνπ αζιήκαηνο. 

Η ειεγθηηθή επηηξνπή δελ εληφπηζε απνθιίζεηο αλάκεζα ζηνλ πίλαθα απηφλ, 
ζηα πθηζηάκελα παξαζηαηηθά θαη ζηηο κεραλνγξαθηθέο εγγξαθέο. 
 
 

6. Καηαρώξεζε παξαζηαηηθώλ 
 
Η Διεγθηηθή Δπηηξνπή δηαπίζησζε φηη ηα παξαζηαηηθά εζφδσλ-εμφδσλ 
ηεξνχληαη κε ηαθηηθφ ηξφπν ζε θαθέινπο θαη θαηαρσξνχληαη ζπζηεκαηηθά ζην 
κεραλνγξαθεκέλν βηβιίν εζφδσλ-εμφδσλ θαζψο θαη ζην παξάιιειν πην 
αλαιπηηθφ κεραλνγξαθηθφ ζχζηεκα πνπ πξναλαθέξζεθε.  
Γελ δηαπηζηψζεθαλ απνθιίζεηο ζε ζρέζε κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 
 
 

7. Πιεξωκέο αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ θαη θόξωλ 
 
Η Διεγθηηθή Δπηηξνπή δηαπίζησζε φηη, γηα ηελ εμεηαδφκελε πεξίνδν  (έηνο 
2019), πιεξψζεθαλ θαλνληθά νη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο θαη νη 
πξνβιεπφκελνη θφξνη (ΦΜΤ, παξαθξαηήζεηο θφξσλ ηξίησλ θ.ιπ.). 
 

8. Φνξνινγηθή δήιωζε έηνπο ρξήζεο 2018 
 
Η Διεγθηηθή Δπηηξνπή δηαπίζησζε φηη θαηά ην έηνο 2019 ππνβιήζεθε 
λνκφηππα ζηηο 9/4/2019 ε πξνβιεπφκελε θνξνινγηθή δήισζε εηζνδήκαηνο 
γηα ηελ ρξήζε 2018. Δπίζεο ππνβιήζεθε ηξνπνπνηεηηθή δήισζε ζηηο 
24/12/2019. ηε δήισζε απηή θνξνινγήζεθαλ ε ηδηνρξεζηκνπνίεζε ηνπ 
ηδηφθηεηνπ αθηλήηνπ ηεθκαξηνχ χςνπο 4.322,39 € θαη νη εηζπξάμεηο απφ 
ηφθνπο χςνπο 83,37  €  θαη ν θφξνο πνπ επηβιήζεθε αλήιζε ζε 582,24 € ελψ 
ρξεψζεθε  θαη  ην πνζφλ  553,13 € σο πξνθαηαβνιή θφξνπ επνκέλνπ έηνπο 
θαη επί πιένλ πηζηψζεθε ε πξνθαηαβνιή θφξνπ ηνπ πξνεγνπκέλνπ έηνπο 
χςνπο 459,41 €. Ο θφξνο εηζνδήκαηνο έρεη εμνθιεζεί. 
 

9. ΔΦΑ θαη ΔΝΦΙΑ (θόξνο αθηλήηωλ) 
 
Η Διεγθηηθή Δπηηξνπή δηαπίζησζε φηη θαηά ην έηνο 2019 έρεη γίλεη κεδεληθή 
δήισζε ΔΦΑ (εηδηθφο θφξνο αθηλήησλ) θαη έρεη πιεξσζεί ν θφξνο αθίλεηεο 
πεξηνπζίαο (ΔΝΦΙΑ) χςνπο 1.161,63 € πνπ θαηαινγίζηεθε απφ ην ΣΑΥΙS γηα 
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ην ηδηφθηεην αθίλεην επί ηεο νδνχ Φεηδηππίδνπ 30, ηνπ νπνίνπ ε αληηθεηκεληθή 
αμία εθηηκήζεθε απφ ην TAXIS ζε 119.827,59  €. 

  
 

10. Τπνβνιή Μεληαίωλ Καηαζηάζεωλ Πξνκεζεπηώλ (ΜΤΦ) 
 
Η Διεγθηηθή Δπηηξνπή δηαπίζησζε φηη ππνβάιινληαη έγθαηξα νη  
πξνβιεπφκελεο  απφ ηνλ ΚΦΑ θαηαζηάζεηο  πξνκεζεπηψλ. 
 
 

11. Σήξεζε ηξαπεδηθνύ ινγαξηαζκνύ – Σακείν 

Καηά βεβαίσζε ηνπ Σακία θ. Α. Φξάγθνπ,  ηα δηαζέζηκα ηεο Δ.Ο.Μ. ηελ 31ε  
Γεθεκβξίνπ 2019 αλέξρνληαλ ζε 9.263,01 € έλαληη 11.716,64 ηεο 
31εο/12/2018, 23.594,23 € ηεο 31εο/12/2017 θαη  60.712,04 €  ηεο  
31εο/12/2016. 
Η Δ.Ο.Μ. ηεξεί δχν ινγαξηαζκνχο φςεσο έλαλ ζηελ Δζληθή Σξάπεδα, ν 
νπνίνο ζηηο 31/12/2019 είρε ππφινηπν 4.918,10 € θαη έλαλ ζηελ ALPHA 
Σξάπεδα κε ππφινηπν 3.292,30 € ελψ ην αληίζηνηρν ηακείν ζε κεηξεηά ήηαλ   
1.052,61 €. 

 

12. Σήξεζε Καλνληζκνύ Πξνκεζεηώλ 
 
Η Δ.Ο.Μ. δηαζέηεη Καλνληζκφ Πξνκεζεηψλ, ν νπνίνο έρεη εγθξηζεί κε 
απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο 15εο Γεθεκβξίνπ 2003 σο κέξνο ηνπ Δζσηεξηθνχ ηεο 
Καλνληζκνχ. 
χκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ απηφ, νη δαπάλεο πνπ ππεξβαίλνπλ ηα 500 € 
πξέπεη λα εγθξίλνληαη κε απφθαζε ηνπ Γ.., ελψ γηα ηηο δαπάλεο πνπ 
θπκαίλνληαη κεηαμχ 1.500 € θαη 15.000 € πξέπεη επί πιένλ λα γίλεηαη 
πξφρεηξνο δηαγσληζκφο (ζπιινγή αληαγσληζηηθψλ πξνζθνξψλ). 
Καηά  ηελ εμεηαδφκελε πεξίνδν ηνπ  έηνπο 2019, δελ δηαπηζηψζεθε απφθιηζε 
απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ Πξνκεζεηψλ.  
 

13. Τπαιιειηθό πξνζωπηθό 

Η Δ.Ο.Μ. δηέζεηε θαηά ην έηνο 2019  έκκηζζν πξνζσπηθφ  4 αηφκσλ (έλαληη 5 
αηφκσλ θαηά ην πξνεγνχκελν έηνο). Σα έμνδα κηζζνδνζίαο ππαιιειηθνχ 
πξνζσπηθνχ (ρσξίο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο εξγνδφηε) αλήιζαλ ζε 79.575,51 
€  ζεκαληηθά κεησκέλα θαηά 19,59 %  ζε ζρέζε κε ην έηνο 2018 ελψ  νη 
ζπλνιηθέο εηζθνξέο ζηα ηακεία αζθάιηζεο (γηα πξνζσπηθφ θαη ζπλεξγάηεο 
ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο) αλήιζαλ ζε  21.623,52 €. 

14. Αλαπηπμηαθέο πξνζπάζεηεο 
 
Καηά ην έηνο 2019 εθδφζεθαλ  976 λέα αγσληζηηθά δειηία, έλαληη 961 ηνπ 
έηνπο 2018,  826 ηνπ έηνπο 2017, 841 ηνπ έηνπο 2016, 617 ηνπ έηνπο 2015, 
638 ηνπ 2014, 580 ηνπ 2013 θαη 484 ηνπ 2012. 
Απηφ ζεκαίλεη φηη ε εθζηξαηεία  δηάδνζεο θαηά ηα ηειεπηαία έηε είρε ζε 
ζπλερή βάζε θαιά απνηειέζκαηα.  
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Αμηνζεκείσηνλ είλαη φηη θαηά ην εμεηαδφκελν έηνο 2019 απμήζεθαλ ζεκαληηθά 
νη δαπάλεο αλάπηπμεο θαηά 31,84 %. 
Δλ ηνχηνηο, ε πνιηηηθή ηεο Δ.Ο.Μ. λα επλνεί ηελ δεκηνπξγία λέσλ ζσκαηείσλ 
ζε γεηηνληθέο πεξηνρέο κε ήδε ππάξρνληα ζσκαηεία (κε απψηεξν ζηφρν λα 
απμεζνχλ νη παίθηεο) έρεη δεκηνπξγήζεη έλαλ έληνλν πξνβιεκαηηζκφ ζηα ήδε 
ππάξρνληα ζσκαηεία, ηα νπνία ζεσξνχλ φηη κηα ηέηνηα πνιηηηθή είλαη 
ελδερφκελν, αθ’ ελφο λα θαηαζηήζεη πξνβιεκαηηθά ηα ηζηνξηθά ζσκαηεία πνπ 
πιεξψλνπλ ζπζηεκαηηθά ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πξνο ηελ Δ.Ο.Μ. θαη 
αθ΄εηέξνπ λα δεκηνπξγήζεη κηα νκάδα λέσλ ζσκαηείσλ κηθξήο 
δξαζηεξηφηεηαο, ηα νπνία δελ ζα κπνξνχλ αληηθεηκεληθά λα πιεξψζνπλ ηηο 
ππνρξεψζεηο ηνπο θαη θαηά ζπλεπεηα λα δεκηνπξγείηαη αζέκηηνο 
αληαγσληζκφο. 
Η Διεγθηηθή Δπηηξνπή ζεσξεί φηη κηα αλεμέιεγθηε  έγθξηζε ιεηηνπξγίαο λέσλ 
νκίισλ ζε γεηηνληθέο πεξηνρέο ησλ ήδε ιεηηνπξγνχλησλ νκίισλ είλαη 
ελδερφκελν λα επηδξάζεη αξλεηηθά  ζηελ βησζηκφηεηα ησλ ηζηνξηθψλ νκίισλ 
(νη νπνίνη κπνξεί λα νδεγεζνχλ ζε νηθνλνκηθή αζθπμία) αιιά θαη ζηελ 
βησζηκφηεηα ηεο ίδηαο ηεο Οκνζπνλδίαο (εάλ κεησζνχλ νη εηζθνξέο ιφγσ 
αδπλακίαο πιεξσκψλ ησλ κελ παιαηψλ κεγαιχηεξσλ νκίισλ ιφγσ 
αζθπμίαο, ησλ δε λέσλ κηθξφηεξσλ νκίισλ ιφγσ αλεπαξθνχο κεγέζνπο).  
 

15. Γωξεά  ηεο ΔΒL 
 
Καηά ην έηνο 2019 εηζπξάρζεθε δσξεά χςνπο 1.500 € απφ ηελ Δπξσπατθή 
Οκνζπνλδία Μπξηηδ (ΔΒL) γηα ζπκκεηνρή Διιήλσλ παηθηψλ ζε 
πξνγξάκκαηα λέσλ / παίδσλ.  
 

16. Γωξεέο  Ιδηωηώλ 
 
Καηά ην έηνο 2019 εηζπξάρζεθε απφ δηάθνξνπο ηδηψηεο ζπλνιηθφ πνζφ 
χςνπο 4.152 € σο δσξεά γηα ηε ζπκκεηνρή Διιήλσλ παηθηψλ ζε 
πξνγξάκκαηα λέσλ / παίδσλ.  
 

17. Δηζθνξέο από εηζηηήξηα αγώλωλ 
 
Ο πίλαθαο ζην Παξάξηεκα Γ’ παξνπζηάδεη ηα εηζηηήξηα αγψλσλ θαη ηηο 
εηζθνξέο πνπ πιεξψζεθαλ απφ θάζε  ζσκαηείν bridge θαηά ην εμεηαδφκελν 
έηνο 2019 θαη θαηά ζπλέπεηα ηελ θαηά πξνζέγγηζε  ζρεηηθή δπλακηθφηεηα ησλ 
δηαθφξσλ ζσκαηείσλ. 
 
Μεξηθά ζσκαηεία  παξνπζηάδνπλ κεγάιε θαζπζηέξεζε ζηελ πιεξσκή ησλ 
εηζθνξψλ ηνπο. Οη θαζπζηεξνχκελεο εηζθνξέο  απφ εηζηηήξηα αγψλσλ 
αλήιζαλ ζε 34.586,10 € ζηηο 31/12/2019 (έλαληη 31.245,75 € ζηηο 
31/12/2018, 40.569,62 € ηελ αληίζηνηρε εκεξνκελία ηνπ 2017 θαη 33.533 € 
ηνπ 2016) θαη απνηεινχλ πεξίπνπ ην 17 % ησλ θαηαβιεζεηζψλ εηζθνξψλ γηα 
αγψλεο. 
 
Καηά ζπλέπεηα ηα ρξέε ησλ νκίισλ πξνο ηελ ΔΟΜ εμαθνινπζνχλ λα είλαη 
ζεκαληηθά, θαη απμήζεθαλ πεξίπνπ 10,7 % ζε ζρέζε κε πέξπζη.   
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Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφλ φηη, απφ ηα 73 ζσκαηεία πνπ βξίζθνληαη ζηνλ πίλαθα, 
ηα 15 πξψηα ζσκαηεία εηζθέξνπλ ηα ¾ ησλ ζπλνιηθψλ εηζθνξψλ φισλ ησλ 
ζσκαηείσλ πξν ηεο Δ.Ο.Μ.  
 
Δίλαη επίζεο ραξαθηεξηζηηθφ φηη 20 ζσκαηεία έρνπλ ρξέε πξνο ηελ ΔΟΜ ηα 
νπνία αλέξρνληαη απφ 40 % έσο 300 % ησλ αληίζηνηρσλ πιεξσκψλ πνπ 
έρνπλ δηελεξγήζεη ηα ίδηα ζσκαηεία πξνο ηελ Δ.Ο.Μ. εληφο ηνπ έηνπο 2019. 

Φαίλεηαη θαζαξά φηη, κε ηελ εμαίξεζε ειάρηζησλ νκίισλ πνπ εκθαλίδνληαη λα 
έρνπλ κηα ζρεηηθή νηθνλνκηθή άλεζε, νη ππφινηπνη φκηινη ιεηηνπξγνχλ νξηαθά 
(απφ νηθνλνκηθήο πιεπξάο)  θαη νπνηαδήπνηε ζπγθπξηαθή κεηαβνιή κπνξεί 
λα ηνπο νδεγήζεη ζε νηθνλνκηθφ αδηέμνδν.  
 
Η Διεγθηηθή Δπηηξνπή  πηζηεχεη φηη, πξνθεηκέλνπ λα απνθεχγεηαη αζέκηηνο 
αληαγσληζκφο, εθ’ φζνλ ππάξρνπλ αλείζπξαθηεο εηζθνξέο ησλ σκαηείσλ 
πνπ ππεξβαίλνπλ ην 20% ηεο εηήζηαο δξαζηεξηφηεηάο ηνπο ζα πξέπεη λα 
θαηαβιεζεί θάζε πξνζπάζεηα ψζηε λα εηζπξαρζνχλ. 

18. Βηωζηκόηεηα Οκνζπνλδίαο 

Καηά ην έηνο 2019 εηζπξάρζεθε κία κηθξή  ρνξεγία απφ ηελ Γεληθή 
Γξακκαηεία Αζιεηηζκνχ χςνπο 440 €, ελψ γηα ην 2020 δελ πξνβιέπεηαη πξνο 
ην παξφλ ρνξεγία ηεο Γ.Γ.Α. 
 
Έηζη νη ρνξεγίεο ηεο Γ.Γ.Α. απνηεινχλ εδψ θαη ηξία ρξφληα πνιχ κηθξφ 
πνζνζηφ ησλ εζφδσλ ηεο Δ.Ο.Μ., ε νπνία έρεη πιένλ κηα πιήξε νηθνλνκηθή 
απηνλνκία, νθεηιφκελε θπξίσο ζηε ζπλερή επέθηαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ 
ηεο.  

Όπσο πξναλαθέξζεθε,  απφ ηα απνηειέζκαηα ρξήζεο πξνθχπηεη φηη θαηά  
ην έηνο 2019 εκθαλίδεηαη πεξίζζεπκα χςνπο 6.520,03 € έλαληη ειιείκκαηνο 
χςνπο  -23.810,04 €  πνπ εκθαλίζζεθε ην έηνο 2018. 
 
Σα πεξίζζεπκα νθείιεηαη θπξίσο ζε κείσζε ησλ εμφδσλ.  

Πην ζπγθεθξηκέλα ηα θαζαξά έζνδα θαηά ην έηνο 2019 (εθηφο απνζεκαηηθνχ 
θαη ρνξεγηψλ/δσξεψλ)  ήηαλ ειαθξά απμεκέλα θαηά 0,65 % έλαληη ηνπ έηνπο 
2018. 
 
Δμ άιινπ ηα έμνδα κεηψζεθαλ  θαηά ην έηνο 2019  θαηά 7,16 % έλαληη ηνπ 
έηνπο 2018, κε ζεκαληηθή κείσζε λα εκθαλίδεηαη ζηηο  δηνηθεηηθέο  δαπάλεο  
(θαηά 19,22 %), γεγνλφο πνπ ππνδειψλεη νηθνλνκηθφηεξε δηαρείξηζε θαη είλαη 
ηδηαίηεξα επνηθνδνκεηηθφ γηα ηελ βησζηκφηεηα ηεο Δ.Ο.Μ. 
 
Αληίζεηα, αξλεηηθφ ζηνηρείν βησζηκφηεηαο απνηειεί  ην Απνζεκαηηθφ (Σακείν), 
ην νπνίν κεηψζεθε πεξαηηέξσ εληφο ηνπ 2019 (ζε 9.263,01 € ηελ 31ε/12/2019 
έλαληη 11.716,64 ηεο 31εο/12/2018), είλαη πιένλ πνιχ ρακειφ θαη ζα πξέπεη 
νπσζδήπνηε λα επαλέιζεη ζχληνκα ζε πςειφηεξα επίπεδα.  
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Πξνθεηκέλνπ ην κέιινλ λα εμαθνινπζήζεη λα είλαη  επνίσλν, ζα πξέπεη : 

 λα ζπλερίζεη λα δηεπξχλεηαη  ε κπξηηδηζηηθή νηθνγέλεηα κε λέα κέιε  
(παίθηεο) 

 λα ζπγθξαηεζνχλ πεξαηηέξσ νη δαπάλεο ζε επίπεδα αξθεηά 
κηθξφηεξα ησλ εζφδσλ θαη 

 λα επαλέιζεη ην απνζεκαηηθφ ζε επίπεδα πνπ λα εμαζθαιίδνπλ ηε 
βξαρππξφζεζκε ιεηηνπξγία ηεο Οκνζπνλδίαο ππφ νηεζδήπνηε  
αηθλίδηεο πεξηζηάζεηο 

Κξίζηκν ζηνηρείν γηα ηελ βησζηκφηεηα ηεο ΔΟΜ απνηειεί ε βησζηκφηεηα 
κεγάινπ αξηζκνχ νκίισλ-κειψλ ηεο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε νξηαθέο νηθνλνκηθέο 
ζπλζήθεο.  
 

19. πκπεξάζκαηα 
 
χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ε Διεγθηηθή Δπηηξνπή εμέηαζε αλαιπηηθά ηα 
παξαζηαηηθά θαη ηα ινηπά ζηνηρεία ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηεο ΔΟΜ 
θαηά ηελ εμεηαδφκελε πεξίνδν 1 / 1 – 31 / 12 / 2019 θαη δελ δηαπίζησζε απν-
θιίζεηο ζε ζρέζε κε ηηο  αληίζηνηρεο ππνρξεψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην 
θαηαζηαηηθφ θαη ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.  
 
Καηά ζπλέπεηα πξνθχπηεη φηη ε δηαρείξηζε θαηά  ην έηνο 2019  αζθήζεθε 
από ην Γ.  κε ζύλεζε θαη κε θαιή πίζηε. 
 
ε ζπκπέξαζκα ησλ αλσηέξσ εηζεγνύκεζα ζηε Σαθηηθή  Γεληθή 
πλέιεπζε πνπ αλακέλεηαη λα δηεμαρζεί ηελ 27ε Ινπλίνπ 2020 ή ηελ  4ε  
Ινπιίνπ 2020 ηελ απνδνρή ηωλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεωλ ηνπ έηνπο 
2019 πνπ ππνβάιιεη ην Γ.. ηεο ΔΟΜ θαζώο θαη ηελ απαιιαγή ηωλ 
κειώλ ηνπ Γ.. από θάζε δηαρεηξηζηηθή επζύλε. 

 
Αζήλα,   10  Ινπλίνπ 2020 

       
 

Οη  Διεγθηέο 
   
 
 

Άλλπ                      Θάλνο                         Μαλώιεο 
 Λπδάθε - Καξακαλιή           Παπαλαζηαζίνπ         Μαξαγθνπδάθεο 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  Α’ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  Β’ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  Γ’  

  ΥΔΣΙΚΗ   ΓΤΝΑΜΙΚΟΣΗΣΑ   ΩΜΑΣΔΙΩΝ   BRIDGE 
 

 


