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ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΠΑΤΡ.ΙΩΑΚΕΙΜ 30  Τ.Κ 10675  ΑΘΗΝΑ

ΑΦΜ:999802887  ΔΟY: Δ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΣΟΔΑ

ΔΩΡΕΕΣ ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 101.500,00 €

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 10.000,00 €

ΤΟΚΟΙ 2.500,00 €

ΣΥΝΟΛΟ 114.000,00 €

ΕΞΟΔΑ

ΕΝΟΙΚΙΑ

ΓΡΑΦΕΙΟΥ 7.567,20 €

ΑΠΟΘΗΚΗΣ 1.989,12 €

ΣΥΝΟΛΟ 9.556,32 €

ΕΞΟΔΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΔΕΗ, ΟΤΕ & ΛΟΙΠΑ 5.800,00 €

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ 1.100,00 €

ΣΥΝΟΛΟ 6.900,00 €

ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ) 22.333,35 €

ΑΜΟΙΒΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 8.265,60 €

Αμοιβή λογιστή (όχι κύρια ασφάλιση από το Ίδρυμα), με αποδείξεις παροχής

υπηρεσιών του ιδίου για υπηρεσίες που παρέχει στο Ίδρυμα

(εκπλήρωση φορολογικών-φοροτεχνικών,εργατικών,ασφαλιστικών και λοιπών

υποχρεώσεων του Ιδρύματος)

ΦΟΡΟΣ ΔΩΡΕΩΝ & ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ 700,00 €

Φόρος στον οποίο υπόκεινται οι χρηματικές δωρεές προς το ίδρυμα

βάσει του Ν.2961/2001 όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν.3842/2010

& λοιποί φόροι
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 4.700,00 €

Ο συγκεκριμένος κωδικός περιλαμβάνει:

α)τα έξοδα συντήρησης,ενημέρωσης και αναβάθμισης του διαδικτυακής

ιστοσελίδας του Ιδρύματος και

β)τη συνολική δαπάνη για τις συνδρομές σε επιστημονικά περιοδικά

του εξωτερικού και του εσωτερικού και την τεχνική υποστήριξη ώστε οι 

γιατροί και λοιπά  μέλη του Ιδρύματος να έχουν τη δυνατότητα on-line

πρόσβασης μέσω της ιστοσελίδας του Ιδρύματος στα εν λόγω περιοδικά.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ 8.000,00 €

Έξοδα για την εκτύπωση εντύπων και φυλλαδίων και κάλυψη διαφοράς

κόστους έκδοσης του επιστημονικού ενημερωτικού τριμηνιαίου περιοδικού 

"Ευεξία και διατροφή" ,για την ενημέρωση των μελών και του κοινού σχετικά

με γαστρεντερολογικά και συναφή θέματα.

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ- ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 5.280,00 €

Έξοδα για τη διεκπαιρέωση της απαραίτητης αλληλογραφίας καθώς

και για την αποστολή των ενημερωτικών φυλλαδίων-εντύπων και του 

επιστημονικού ενημερωτικού τριμηνιαίου περιοδικού "Ευεξία και διατροφή".

ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 7.380,00 €

Έξοδα για την ενημέρωση και προβολή του σκοπού και των δραστηριοτήτων 

του Ιδρύματος στο κοινό, σε επαγγαλματίες και σε εταιρείες με εξειδικευμένο

ανθρώπινο δυναμικό και μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης.

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΚΑΜΠΑΝΙΕΣ 20.000,00 €

Έξοδα για την πραγματοποίηση ενημερωτικών εκδηλώσεων για το κοινό 

καθώς και ενημερωτικών διαφημίσεων -καμπάνιες(έντυπες καταχωρίσεις

σε εφημερίδες και περιοδικά,φυλλάδια,τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά

σποτ στα μέσα μαζικής ενημέρωσης) για θέματα ευρέως ενδιαφέροντος 

γαστρεντερολογικής και διατροφικής φύσεως όπως δυσκοιλιότητα κλπ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ 6.000,00 €

Έξοδα για την πραγματοποίηση γαστρεντερολογικών και λοιπων συναφών  

ερευνών και μελετών(ερευνητικά πρωτόκολλα) από το Ίδρυμα.Τα έξοδα

αυτά περιλαμβάνουν τον απαραίτητο τεχνολογικό εξοπλισμό,τα αναλώσιμα

υλικά και τις αμοιβές του απαραίτητου ανθρώπινου δυναμικού.

ΔΩΡΕΕΣ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ & ΚΛΙΝΙΚΕΣ 14.000,00 €

Δωρεές σε γαστρεντερολογικές κλινικές διαφόρων νοσοκομειών μηχανημάτων,

αναλωσίμων και λοιπών υλικών

ΣΥΝΟΛΟ 113.115,27 €   
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ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΖΕΤΑΙ ΟΤΙ ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ 31/12/13 126.500,00 €

ΣΥΝ:ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2014 114.000,00 €

ΣΥΝΟΛΟ 240.500,00 €

ΜΕΙΟΝ:ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2014 -113.115,27 €

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΜΕΙΟΥ 31/12/2014 ΒΑΣΕΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 127.384,73 €

         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

   Δ.ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΑΜΕΙΟΥ


