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ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ 15  Τ.Κ 11528  ΑΘΗΝΑ

ΑΦΜ:999802887  ΔΟY: Δ'  ΑΘΗΝΩΝ

ΕΣΟΔΑ

ΕΣΟΔΑ ΑΠO ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 70.000,00 €

Έσοδα από εκκαθαρίσεις εταιρειών που αναλαμβάνουν τη διοργάνωση και την 

την οικονομική διαχείριση επιστημονκών εκδηλώσεων (συνέδρια-ημερίδες-

σεμινάρια) που πραγματοποιούνται από το Ίδρυμα

ΦΠΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 16.800,00 €

Φόρος προστιθέμενης αξίας επί των εσόδων από εκκαθαρίσεις εταιρειών

που αναλαμβάνουν τη διοργάνωση και την οικονομική διαχείριση 

επιστημονικών εκδηλώσεων (συνέδρια-ημερίδες-σεμινάρια) που 

πραγματοποιούνται από το Ίδρυμα

ΔΩΡΕΕΣ ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 120.000,00 €

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 3.000,00 €

ΤΟΚΟΙ 300,00 €

ΣΥΝΟΛΟ 210.100,00 €

ΕΞΟΔΑ

ΕΝΟΙΚΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ-ΕΔΡΑΣ 1.031,88 €

ΕΞΟΔΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 3.000,00 €

ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΟΤΕ & ΛΟΙΠΑ

ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ) 15.013,00 €

ΑΜΟΙΒΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 6.175,20 €

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

υπηρεσιών του ιδίου για υπηρεσίες που παρέχει στο Ίδρυμα

(εκπλήρωση φορολογικών-φοροτεχνικών,εργατικών,ασφαλιστικών και λοιπών

υποχρεώσεων του Ιδρύματος)

ΦΟΡΟΣ ΔΩΡΕΩΝ & ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 700,00 €

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2020
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Φόρος στον οποίο υπόκεινται οι χρηματικές δωρεές προς το ίδρυμα βάσει

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

εισοδήματος φορολογητέων εσόδων βάσει του Ν.4172/2013.

ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ 5‰ ΑΡΘΡΟΥ 65 Ν.4182/2013 5.500,00 €

Παρακράτηση 5 ‰ του άρθρου 65 του Ν.4182/2013 σε βάρος των εσόδων

του Ιδρύματος των ετών 2013,2014,2015,2016,2017,2018 και των προϋπολογιζόμενων

εσόδων του έτους 2019.

ΦΠΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ 16.800,00 €

Φόρος προστιθέμενης αξίας επί των εσόδων από εκκαθαρίσεις εταιρειών

που αναλαμβάνουν τη διοργάνωση και την οικονομική διαχείριση 

επιστημονικών εκδηλώσεων (συνέδρια-ημερίδες-σεμινάρια) που 

πραγματοποιούνται από το Ίδρυμα

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ - ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ 750,00 €

Έξοδα τεχνικής συντήρησης και αναβάθμισης της ιστοσελίδας του 

Ιδρύματος καθώς και τα έξοδα ενημέρωσης και ανανέωσης του περιεχομένου 

της ιστοσελίδας με θέματα ευρέως ενδιαφέροντος γαστρεντερολογικής

και διατροφικής φύσεως καθώς και με τις δράσεις-δραστηριότητες 

του Ιδρύματος

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ 5.000,00 €

Έξοδα για την εκτύπωση εντύπων και φυλλαδίων και κάλυψη διαφοράς

κόστους έκδοσης του επιστημονικού ενημερωτικού περιοδικού 

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

με γαστρεντερολογικά και συναφή θέματα.

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ- ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 3.500,00 €

Έξοδα για τη διεκπαιρέωση της απαραίτητης αλληλογραφίας καθώς

και για την αποστολή των ενημερωτικών φυλλαδίων-εντύπων και του 

επιστημονικού ενημερωτικού περιοδικού "Ευεξία και διατροφή".

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ 70.000,00 €

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 10.000,00 €

Δωρεές σε γαστρεντερολογικές κλινικές διαφόρων νοσοκομειών μηχανημάτων,

αναλωσίμων και λοιπών υλικών
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ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 70.000,00 €

Επιχορηγήσεις του κόστους συμμετοχής,μετάβασης και διαμονής επιστημόνων

υγείας (ιατρικού και παραϊατρικού προσωπικού) για την παρακολούθηση

πανευρωπαϊκών και διεθνών επιστημονικών συνεδρίων

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΠΡΟΚΥΡΗΞΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 1.500,00 €

Έξοδα για τη δημοσίευση των προκυρήξεων των επιστημονικών δράσεων του 

Ιδρύματος καθώς και των λοιπών δρατηριοτήτων του.

ΣΥΝΟΛΟ 208.970,08 €   

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΖΕΤΑΙ ΟΤΙ ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ 31/12/19 275.000,00 €

ΣΥΝ:ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2020 210.100,00 €

ΣΥΝΟΛΟ 485.100,00 €

ΜΕΙΟΝ:ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2020 -208.970,08 €

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΜΕΙΟΥ 31/12/2020 ΒΑΣΕΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 276.129,92 €

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

ΣΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ ΘΑ

ΥΠΑΡΧΕΙ 31/12/2019 ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΕΠΙΔΙΚΕΣ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΥΨΟΥΣ   79.013,30 ΕΥΡΩ.

         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

   Γ. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΑΜΕΙΟΥ


