ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Επί των Εσόδων – Εξόδων περιόδου
1.1.2013 – 31.12.2013
Του ΜΑΡΙΟΛΟΠΟΥΛΕΙΟΥ – ΚΑΝΑΓΚΙΝΕΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Το Μαριολοπούλειο – Καναγκίνειο Ίδρυμα Επιστημών Περιβάλλοντος συνεστήθη με
Προεδρικό Διάταγμα που δημοσιεύθηκε στο υπ’αριθμό 283 τεύχος Β/26.4.93 ΦΕΚ.
Ο Απολογισμός Εσόδων – Εξόδων που υποβάλλεται προς έγκριση αφορά στην δεκάτη ενάτη
διαχειριστική περίοδο από 1.1.2013 μέχρι 31.12.2013.
ΕΣΟΔΑ
Ως προς τα Έσοδα υπολογίσθηκε το κεφάλαιο (οι καταθέσεις στις Τράπεζες και τα ομόλογα
Ελληνικού Δημοσίου μετά την απομείωση των ομολόγων που έγινε τον Μάρτιο 2012) που
ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 11.534.101,47€ και οι τόκοι του κεφαλαίου αυτού
463.238,49€ και έσοδα από τη συμμετοχή σε Επιστημονικά Προγράμματα 14.425,07€.
Συνολικώς τα Έσοδα υπολογίζονται στο ύψος των 12.011.765,03€
ΕΞΟΔΑ
Ως προς τα Έξοδα διενεργήθηκαν οι κάτωθι αναφερόμενες δαπάνες.
1. Δια αμοιβές και εργοδοτικές εισφορές Διευθυντού και γραφέως δαπανήθηκε το ποσό των
74.606,71€.
2. Δια ενοίκιο του διαμερίσματος δια την προσωρινή εγκατάσταση των γραφείων του
Ιδρύματος και δαπάνες κοινοχρήστων, καθαρισμού, τελών ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ και ΟΤΕ,
δαπάνες ύψους 29.063,63€.
3. Δεν έγιναν δαπάνες δια την συντήρηση, επισκευή και προμήθεια νέων επίπλων και
σκευών.
4. Δεν έγιναν δαπάνες δια την αγορά μηχανικού εξοπλισμού γραφείου.
5. Δια εκδηλώσεις σύμφωνα με τους σκοπούς του Ιδρύματος όπως Επιστημονικές
Εκδηλώσεις, Συνδιοργανώσεις με Ανώτατα Εκπαιδευτικά και Ερευνητικά Ιδρύματα
Συνεδρίων και Επιστημονικών Συναντήσεων επί θεμάτων που αφορούν στο Περιβάλλον
και των σχετικών δεξιώσεων διενεργήθηκαν δαπάνες ύψους 27.602,41€.
6. Επίσης σύμφωνα με τους σκοπούς του Ιδρύματος δια επιβράβευση σπουδαστών,
επιβραβεύσαμε αριστούχο φοιτητή καταγωγής από τον τόπο καταγωγής του αειμνήστου
Ιδρυτού Ηλία Μαριολόπουλου με 5.000,00€.
7. Δια την χρηματοδότηση και ενίσχυση νέων Ερευνητικών Προγραμμάτων που αφορούν
στο περιβάλλον αλλά και τη συνέχιση εγκεκριμένων Ερευνητικών Προγραμμάτων τα
οποία είχαν προϋπολογιστεί σε παλαιότερα έτη, καθώς επίσης δια Προγράμματα
Ευαισθητοποίησης Μαθητών και Πολιτών σε θέματα Περιβάλλοντος διενεργήθηκαν
δαπάνες ύψους 147.882.29 €.
8. Δια αμοιβές τρίτων διενεργήθηκε δαπάνη ύψους 5.660,00€ δια αμοιβή λογιστού δια τις
λογιστικές ανάγκες και τις φορολογικές υποχρεώσεις του Ιδρύματος και ειδικού
πληροφορικής. Δεν έγιναν δαπάνες δια αμοιβές σε Επιστήμονες Ερευνητές Κριτές για

την αξιολόγηση Προτάσεων προς βράβευση σπουδαστών και μαθητών και άλλες
αμοιβές.
9. Δια έξοδα εκτυπώσεων εκδόσεων του Ιδρύματος διενεργήθηκαν δαπάνες συνολικού
ύψους 15.852,78€.
10. Δια τις μετακινήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στην ημεδαπή και στην
αλλοδαπή που κρίνονται απαραίτητες αναφορικά με τις δραστηριότητες και την
εκπροσώπηση του Ιδρύματος σε διάφορους Οργανισμούς του εξωτερικού και
συναντήσεις επιστημονικής συνεργασίας και Έξοδα Παραστάσεως, διενεργήθηκαν
δαπάνες ύψους 45.339,02€.
11. Δια την αντιμετώπιση υποχρεώσεων προς την ΔΟΥ όπως τέλη του φόρου Ακινήτου
Περιουσίας και φόρους επί των τόκων των καταθέσεων, δαπανήθηκε ποσό 71.738,56€.
12. Δια Γενικά Έξοδα μη αναφερόμενα στους ανωτέρω κωδικούς διενεργήθηκαν δαπάνες
ύψους 6.882,01€.
Όλες οι παραπάνω αναφερόμενες δαπάνες, όπως αναλυτικώς φαίνονται στον επισυναπτόμενο
Πίνακα Προϋπολογισθέντων-Απολογισθέντων Δαπανών 2013, είναι στα πλαίσια και
σύμφωνες με τον κατατεθέντα προς την Επιτροπή Εθνικών Κληροδοτημάτων ΥΠΟ
Προϋπολογισμό του Ιδρύματος βάση του εγγράφου μας ΑΠ. 150/ 13-11-2012.
Με τιμή
Ο Πρόεδρος

Χρήστος Ζερεφός

Ο Γραμματεύς

Χρήστος Ρεπαπής

Ο Ταμίας

Γεώργιος Μαριολόπουλος

Σημείωση
Από το σύνολο των ανωτέρω αναφερομένων δαπανών αφαιρούνται Πληρωμές συνόλου
35.336,00 € οι οποίες πληρώθηκαν ως προκαταβολές και χρεώθηκαν στις Δαπάνες έτους
2012

