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ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΠΠΙΕΔ
ΘΕΜΑ: «Έγκριση επί της έκθεσης ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων ΠΠΙΕΔ χρήσεως
2016»
Σήμερα στις 15/04/2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.00, συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο
του Π.Π.Ι.Ε.Δ. Δ. ΝΦ - ΝX. σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 116/2021
πρόσκληση του κ. Προέδρου που δόθηκε σε όλα τα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/10,
για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης.
Επίσης, έχοντας υπόψη τα άρθ. 234 & 240 του Ν. 3463/06 και το άρθ. 67, παρ. 5 του Ν.
3852/10, όπως συμπληρώθηκε με το άρθ. 184, παρ. 1 του Ν. 4635/19, η συνεδρίαση του Δ.Σ. του
ΠΠΙΕΔ πραγματοποιήθηκε δια περιφοράς
Διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, καθώς παρευρέθησαν εννέα από τα έντεκα μέλη. (Το Δ.Σ.
είναι ενδεκαμελές συμπεριλαμβανομένου ενός εκπροσώπου των εργαζομένων του Ιδρύματος). Τα
πρακτικά κατέγραψε η πρακτικογράφος του Δ.Σ. και μόνιμη υπάλληλος του Π.Π.Ι.Ε.Δ., Λευκοθέα
Στεργίου, κλάδου ΠΕ Διοικητικού, βαθμού Α'.
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ΘΕΜΑ 1ο
Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. αναφερόμενος στο 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη
των μελών τα εξής:
Κρίνεται απαραίτητη η έγκριση της Έκθεσης Ελέγχου των Οικονομικών Καταστάσεων της
χρήσης 2016, καθώς και της Αναλυτικής Έκθεσης Ελέγχου της χρήσης 2016, η οποία διενεργήθηκε
και παραδόθηκε στο Ίδρυμα από την εταιρεία ορκωτών ελεγκτών λογιστών “Grant Thornton” μετά το
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πέρας του ελέγχου της χρήσης 2016 και της πιστοποίησης της απογραφής έναρξης της 1/1/2016 του
ΠΠΙΕΔ.
Συνολικά, η αναλυτική έκθεση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2016 του
ΠΠΙΕΔ, όπως αποτυπώθηκε και παραδόθηκε στο ΠΠΙΕΔ από την ανωτέρω εταιρεία έχει ως εξής:
ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας
η
για τη 2 δημοτική χρήση (01.01.2016 – 31.12.2016)
1. ΓΕΝΙΚΑ
Το 2016 ήταν μία ακόμα σημαντική χρονιά για την εξέλιξη των οικονομικών του ΝΠΔΔ
Παγκόσμιο Πολιτιστικό Ίδρυμα Ελληνισμού της Διασποράς "ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ". Πέρα από
τα βασικά οικονομικά στοιχεία τα οποία αναλύονται στις παραγράφους που ακολουθούν, η χρονιά
που πέρασε ήταν η 2η χρονιά από την εγκατάσταση του Διπλογραφικού Λογιστικού Συστήματος στο
ΝΠΔΔ, επιτρέποντας τη παρακολούθηση της πορείας των οικονομικών στοιχείων του.
2. ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Τα συνολικά οργανικά έσοδα του ΝΠΔΔ της χρήσεως 2016 ανήλθαν στο ποσό των 111.240,00
Ευρώ.
Στο παραπάνω ποσό αν προστεθούν και τα έκτακτα και ανόργανα έσοδα ποσού 707,40
Ευρώ, τα συνολικά έσοδα του ΝΠΔΔ οργανικά και ανόργανα ανήλθαν στο ποσό των 111.947,40
Ευρώ.
3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Η ανάλυση των εσόδων της χρήσεως 2016 έχει ως εξής:
74

Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες

Ευρώ

105.000,00

75

Έσοδα από παρεπόμενες ασχολίες και από δωρεές

»

6.240,00

Σύνολο Οργανικών εσόδων

»

111.240,00

Έσοδα προηγούμενων χρήσεων

»

707,40

Σύνολο Έκτακτων και Ανόργανων εσόδων
Γενικό Σύνολο

»
»

707,40
111.947,40

82

4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ
Η ανάλυση των εξόδων της χρήσεως 2016 έχει ως εξής:
60
61
62
64
65
66

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
Αμοιβές και έξοδα αιρετών αρχόντων και τρίτων
Παροχές τρίτων
Διάφορα έξοδα
Τόκοι και έξοδα χρηματοδοτήσεως
Αποσβέσεις παγίων
Σύνολο Οργανικών εξόδων

Ευρώ
»
»
»
»
»
»

5. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ
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77.094,04
5.092,50
16.491,43
4.501,23
43,50
1.647,25
104.869,95

Το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους Δημότες ανήλθε στο ποσό των
75.578,38 Ευρώ.
Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας του ΝΠΔΔ (αφορά έξοδα λειτουργίας οικονομικών –
διοικητικών υπηρεσιών και διοίκησης του ΝΠΔΔ) ανήλθαν στο ποσό των 28.302,58 Ευρώ, τα
έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων ανήλθαν στο ποσό των 945,49 Ευρώ και τα
χρηματοοικονομικά έξοδα ανήλθαν στο ποσό των 43,50 Ευρώ (αφορά προμήθειες τραπεζών).
Το συνολικό κόστος παροχής υπηρεσιών, διοίκησης,
χρηματοοικονομικών, ανήλθε στο ποσό των 104.869,95 Ευρώ.

δημοσίων

σχέσεων

και

Η διαφορά μεταξύ των συνολικών εσόδων της χρήσεως 2016 ποσού 111.947,40 Ευρώ μείον
τα συνολικά έξοδα της χρήσεως 2016 ποσού 104.869,95 Ευρώ αποτελεί το πλεόνασμα της
χρήσεως 2016 το οποίο ανέρχεται σε 7.077,45 Ευρώ.
6. ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Όπως προκύπτει από τον Ισολογισμό του ΝΠΔΔ της 31.12.2016 με τις προσαρμογές που
αναφέρονται ανα λογαριασμό στο προσάρτημα στην παρ.16 και 19 τα πάγια στοιχεία ανέρχονται
στο ποσό των 8.188,00 Ευρώ και αφαιρουμένων των σωρευμένων αποσβέσεων ποσού 5.949,56
Ευρώ, η αναπόσβεστη αξία τους ανέρχεται στο ποσό των 2.238,44 Ευρώ.
7. ΔΑΝΕΙΑ
Δεν υπάρχουν.
8. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του ΝΠΔΔ ανέρχεται στο ποσό των 175,67
Ευρώ, ενώ αντίστοιχες απαιτήσεις δεν υπάρχουν.
9. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
Τα διαθέσιμα του νομικού προσώπου την 31/12/2016 αναλύονται σε καταθέσεις όψεως στην
τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ ποσού 29.290,16 Ευρώ και αναλύονται ως κάτωθι:
Τράπεζα
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Σύνολο

Αριθμός Λογαριασμού
5058-070007-092

Ποσό
29.205,49

5058-070007-157

84,67
29.290,16

Συμφωνία Ταμείου:
Η συμφωνία ανάμεσα στο χρηματικό υπόλοιπο (όπως αυτό προκύπτει από τα επίσημα βιβλία του
νομικού προσώπου και στα χρηματικά διαθέσιμα που είχε το νομικό πρόσωπο στην τράπεζα κατά
τις 31/12/2016 έχει ως ακολούθως:
Χρηματικό Υπόλοιπο 31/12/2016 (βάσει απολογισμού)
Πλέον Ανεξόφλητες Επιταγές
Σύνολο
Χρηματικά Διαθέσιμα 31/12/201Χ (βάσει extrait τραπέζης)

29.290,10
0,06
29.290,16
29.290,16

Διαφορά Ελέγχου

0,00
3

10. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Όπως προκύπτει από τις οικονομικές καταστάσεις του νομικού προσώπου, οι οποίες
αποτελούνται από:
-

Τον Ισολογισμό της Χρήσεως.
Την Κατάσταση του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως
Τον Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων.
Την Κατάσταση του Λογαριασμού Γενικής Εκμετάλλευσης.
Το Προσάρτημα των Οικονομικών Καταστάσεων.
η

κατά τη 2 διαχειριστική χρήση (1 Ιανουαρίου 2016 - 31 Δεκεμβρίου 2016) η οικονομική
κατάσταση του νομικού προσώπου διαμορφώθηκε στα εξής:

Τα συνολικά οργανικά έσοδα της χρήσης 2016 ανήλθαν σε 111.240,00€ έναντι 104.372,00 €
της χρήσης 2015 και παρουσίασαν ποσοστιαία αύξηση 6,58%. Αντίστοιχα τα έξοδα της χρήσης
2016 ανήλθαν σε 104.869,95€ έναντι 95.192,68 € στη χρήση 2015 και παρουσίασαν ποσοστιαία
αύξηση 10,17%. Τα έκτακτα και ανόργανα έσοδα στην χρήση 2016 ανήλθαν σε 707,40 € έναντι
0,00€ της χρήσης 2015 .
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι είχαμε μια αύξηση ύψους 89,22% στο πάγιο ενεργητικό (αξία
κτήσης χρήσης 2016 8.187,95 € έναντι 4.327,15 € στη χρήση 2015) και οι συνολικές υποχρεώσεις
του νομικού προσώπου παρουσίασαν μείωση ύψους 44,62% (υπόλοιπο χρήσης 2016 175,67 €
έναντι υπόλοιπου 317,21€ στη χρήση 2015).
Τέλος αναφέρουμε ότι στο προσάρτημα, το οποίο επίσης σας έχει διανεμηθεί μαζί με τον
Ισολογισμό περιλαμβάνονται όλες οι πληροφορίες για την κατανόηση των οικονομικών
καταστάσεων.
Μετά το τέλος της εισήγησης και της διαλογικής συζήτησης που ακολούθησε, ο Αντιπρόεδρος
κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού μελέτησε προσεκτικά τα παραπάνω:
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την Έκθεση Ελέγχου των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2016 καθώς και την
Αναλυτική Έκθεση Ελέγχου της χρήσης 2016, η οποία διενεργήθηκε και παραδόθηκε στο Ίδρυμα
από την εταιρεία ορκωτών ελεγκτών λογιστών “Grant Thornton”, μετά το πέρας του ελέγχου της
χρήσης 2016 και της πιστοποίησης της απογραφής έναρξης της 1/1/2016 του ΠΠΙΕΔ.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 10/21.
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Π.Ι.Ε.Δ.
"ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ"

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ
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