ΚΑΡΙΠΔΙΟΝ ΙΓΡΤΜΑ ΜΔΛΔΣΩΝ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ
ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΣΟΤ 2016
ΔΙΗΓΗΣΙΚΗ ΔΚΘΔΗ
Ο απνινγηζκόο ηνπ Ιδξύκαηνο έηνπο 2016 πεξηιακβάλεη ηα έζνδα θαη ηα έμνδα πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθαλ εληόο ηνπ έηνπο θαη αλαιπηηθά εκθαλίδνληαη ζην ζπλεκκέλν πίλαθα δηαθξηηά
ζε ηέζζαξεο θαηεγνξίεο πνπ νη επηκέξνπο ινγαξηαζκνί αλαπηύζζνληαη θσδηθνπνηεκέλνη
ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Εληαίνπ Εζληθνύ Λνγηζηηθνύ ρεδίνπ.
Α.-ΔΟΓΑ 264.362,92 €
1)Αδηάζεην ππόινηπν πξνεγνύκελεο ρξήζεο
184.463,82 €
2)Είζπξαμε ελνηθίσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ Υαξηνζήκνπ) σο εμήο
Αθίλεην
Μηζζσηήο
Εηήζην Μίζζσκα
νο
α)νδνύ Σζηκηζθή 95 – 2 νξ.
Γξάλεο Δεκνζζέλεο
5.640,00 €
β)νδνύ Σζηκηζθή 93 – 1νο νξ.
Καξαγηάλλε Αλαζηαζία
4.152,00 €
γ)νδνύ Σζηκηζθή 102- 4νο νξ.
Ρόθθνο-Υαιβαηδή-Παινπθίδνπ
8.319,08 €
δ)νδνύ Σζηκηζθή 102- 5νο νξ.
Κνπκπάξνο Απόζηνινο θ ηα ΕΕ
5.283,60 €
ε)νδνύ Σζηκηζθή 97- 2νο & 3νο νξ Κνπκπάξνο Απόζηνινο θ ηα ΕΕ
11.965,80 €
3)Σόθνη θαηαζέζεσλ ινγαξηαζκώλ ηακηεπηεξίνπ ζηελ Σξάπεδα Πεηξαηώο
91,57 €
4)Σόθνη πξνζεζκηαθήο θαηάζεζεο ζηελ Σξάπεδα Πεηξαηώο
430,88 €
5)Τπνρξεώζεηο πξνο πξνκεζεπηέο πνπ ζα πιεξσζνύλ εληόο ηνπ 2017
66,00 €
6)Αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο πνπ δελ πιεξώζεθαλ εληόο ηνπ 2016
(Ι.Κ.Α. Δεθεκβξίνπ θαη Δώξνπ Υξηζηνπγέλλσλ)
450,17 €
7)Πώιεζε αθηλήηνπ ζηε Γεξαθηλή (Αξ. πκβ. 6732/19-6-2016)
43.500,00 €
Β.-ΔΞΟΓΑ 65.207,02 €
Σα ζεκαληηθόηεξα θνλδύιηα εμόδσλ είλαη :
α) ηεο πιεξσκήο ησλ Φόξσλ ηνπ έηνπο πνπ αζξνηζηηθά αλέξρνληαη ζην πνζό ησλ 29.059,44 € θαη
αλαιύεηαη ζηνλ θσδηθό 63. Πξόθεηηαη γηα ην θόξν αθίλεηεο πεξηνπζίαο ΕΝΦΙΑ 2016 (4 από ηηο 5
δόζεηο), ύςνπο 18.770,23 €, ην ππόινηπν (2 δόζεηο) από ην θόξν αθίλεηεο πεξηνπζίαο ΕΝΦΙΑ
2015 ύςνπο 10.258,26 €, θαζώο θαη έλα κηθξό ππόινηπν από ην ΦΑΠ 2011, ύςνπο 30,95 €.
β) ησλ ακνηβώλ ηνπ έκκηζζνπ πξνζσπηθνύ ύςνπο 10.543,91 €, γηα κηζζνύο θαη αζθαιηζηηθέο
εηζθνξέο νη νπνίεο θαη αλαιύνληαη ζηνλ θσδηθό 60 θαζώο επίζεο, νη ακνηβέο ησλ ειεύζεξσλ
επαγγεικαηηώλ πνπ πξνζέθεξαλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζην ίδξπκα θαηά ην 2016, ζπλνιηθνύ ύςνπο
6.067,08 €, νη νπνίεο θαη αλαιύνληαη ζηνλ θσδηθό 61.
γ) απηώλ πνπ αθνξνύλ ηηο επηζθεπέο θαη ηηο ζπληεξήζεηο ηνπ αθηλήηνπ ηεο έδξαο ηνπ ηδξύκαηνο
ζην Παλόξακα θαη ησλ δηακεξηζκάησλ πνπ έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ, ύςνπο 4.791,46 € (θσδηθόο
62.07.01). Επίζεο, ηνπνζεηήζεθε θπζηθό αέξην ζην δηακέξηζκα επί ηεο νδνύ Σζηκηζθή 102 4νο
όξνθνο, ζπλνιηθνύ θόζηνπο 1.029,70 €. Οη παξαπάλσ εξγαζίεο ζπλέβαιιαλ θαζνξηζηηθά ζηελ
ελνηθίαζε ησλ αλσηέξσ αθηλήησλ.
δ) απηώλ ηεο θαζαξηόηεηαο ηνπ ηδξύκαηνο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο ρώξνπ, ε νπνία θαη γίλεηαη ζε
εβδνκαδηαία βάζε, ζπλνιηθνύ ύςνπο 1.574,25 € (θσδηθόο 64.98.04).
ε) ηεο πιεξσκήο ησλ ινγαξηαζκώλ θνηλή σθειείαο (ΔΕΚΟ) ζπλνιηθνύ ύςνπο 9.081,83 €
(θσδηθνί 62.00.00 ΔΕΗ, 62.02.00 ΕΤΑΘ θαη 62.03.00 ΟΣΕ).
δ) απηώλ πνπ αθνξνύλ ηα δηθαζηηθά έλζεκα ύςνπο 101,60 € (θσδηθόο 64.98.02)

ε) ηεο πιεξσκήο ησλ δνπιεπκέλσλ εμόδσλ ηεο πξνεγνύκελεο ρξήζεο ησλ νπνίσλ ε εμόθιεζε
πξαγκαηνπνηήζεθε αξρέο ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο, ζπλνιηθνύ ύςνπο 2.036,23 € (θσδηθόο 56.01)
ζ) ηεο πιεξσκήο ησλ θνηλόρξεζησλ δαπαλώλ πνπ αθνξνύλ ηηο απαξαίηεηεο γηα ηε ιεηηνπξγία, ηε
ζπληήξεζε θαη ηελ απνθαηάζηαζε θζνξώλ ηνπ Ιδξύκαηνο θαη ησλ θελώλ δηακεξηζκάησλ, πνπ
δεκνπξαηήζεθαλ εληόο ηνπ έηνπο 2016, δαπάλεο ζπλνιηθήο αμίαο 784,89 € θαη αλαιύνληαη ζηνλ
θσδηθό 64.98.00.
η) ηεο πιεξσκήο δηαθόξσλ εμόδσλ (ηαρπδξνκηθά, θηινμελία ηζηνζειίδαο, γξαθηθή ύιε,
απξόβιεπηα έμνδα, πξνκήζεηεο ηξαπεδώλ) ζπλνιηθνύ ύςνπο 136,63 € πνπ αλαιύνληαη ζηνπο
ππόινηπνπο θσδηθνύο.
Γ.-ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΙ ΝΔΟΝ 199.155,90 €
Σακεηαθό ππόινηπν ηελ 31-12-2016
ΔΞΟΓΑ ΚΟΠΟΤ ΣΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ 10.606,75 €
Από ηα παξαπάλσ πξνθύπηεη όηη έμνδα γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ ζθνπνύ ηνπ
ηδξύκαηνο είλαη:
α) Κσδηθόο 60.00.00 10.543,91 €
Μηζζνδνζία βηβιηνζεθνλόκνπ
β Κσδηθόο 64.07.03
62,84 €
Γξαθηθή ύιε θαη ινηπά πιηθά γξαθείσλ
Θεζζαινλίθε 31-12-2016
Ο Πξόεδξνο
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