
Κλθροδότθμα «Εμμανουιλ. Ι. Αλτιναλμάηθ»  
Λ.Δθμοκρατίασ 240 , 68100 Αλεξανδροφπολθ   
 

ΕΙΗΓΗΣΙΚΗ ΕΚΘΕΗ 

για τον απολογιςμό εςόδων – εξόδων φορολογικοφ ζτουσ2019  

του κλθροδοτιματοσ «Εμμανουιλ Ι. Αλτιναλμάηθ» 

 

ΠΕΡΙΟΤΙΑ : Α' ΑΚΙΝΗΣΑ 
  1.Ακίνθτα επί τθσ οδοφ 14θσ Μαίου 19 κ Βενιηζλου Αλεξανδροφπολθ 

α. Γραφείο Γ-1 3ου ορόφου 47,37τμ πλιρθ κυριότθτα 2.721,29  

β. Γραφείο Γ-2 3ου ορόφου 44,50τμ πλιρθ κυριότθτα 3.964,49  

γ. Γραφείο Γ-3 3ου ορόφου 24,00τμ πλιρθ κυριότθτα 0,00  

δ. Κατάςτθμα Κ-2 ιςογείου 21,00τμ κ ΒΧ 18,87τμ πλιρθ κυριότθτα 5.718,72  

ε. Κατάςτθμα Κ-4 ιςογείου 22,50τμ κ ΒΧ 20,47τμ πλιρθ κυριότθτα 5.967,36  

Μερικό ςφνολο ειςπραχθζντων ειςοδημάτων ακινήτων χρήςησ 18.371,86 

ςτ. Ειςπράξεισ οφειλόμενων ενοικίων προθγοφμενων ετών 0,00 

 η.   Εγγυιςεισ μιςκωμάτων 320,00 

ΤΝΟΛΟ ΕΙΠΡΑΧΘΕΝΣΩΝ ΕΟΔΩΝ ΑΚΙΝΗΣΩΝ 18.691,86 

   ΚΕΦ.Β' ΕΟΔΑ ΚΑΣΑΘΕΕΩΝ 
  α. Τόκοι κατακζςεων λογ/μου ταμιευτθρίου ΕΤΕ (306) και προκεςμιακοφ 1.497,95 

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ  20.189,81 
 

ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ 2019 ΕΟΔΑ ΕΞΟΔΑ  ΤΠΟΛΟΙΠΟ 

Ι. Υπόλοιπο προηγ.χρήςησ ζτουσ 2018 (με προθεςμιακό)   250.653,96 
Έςοδα 2019    

  α. από μιςκώματα ακινιτων 18.478,50   
  β. από μιςκώματα παρελκόντων ετών 0,00   
  γ. από τόκουσ κατακζςεων 1.497,95    
  δ. από εγγφθςθ μίςκωςθσ  320,00     

II. Σφνολο εςόδων ζτουσ   20.189,81 

Γενικό Σφνολο (Ι+ΙΙ)   270.843,77 

Έξοδα 2019    
Α. Έξοδα διοίκηςησ και διαχείριςησ περιουςίασ    3.869,36 
   1.  για αμοιβι γραμματζωσ  1.200,00  
   2.  για αμοιβι λογιςτι  1.500,00  
   3.  για διάφορα αναλώςιμα γραφείου  40,29  
   4.  λοιπά ζξοδα διαχείριςθσ  47,47  
   5. δικαςτικά ζξοδα – αμοιβι δικθγόρου  1.081,60  

Β. Έξοδα ςυντήρηςησ και αξιοποίηςησ περιουςίασ    8.030,49 
   1.  για αμοιβι νομικών  0,00  
   2.  για επιςκευζσ ακινιτων  430,08  
   3.  για φόρουσ τζλθ  7.286,07  
   4.  για προκθρφξεισ δθμοπραςιών - υποτροφιών  314,34  

Γ. Έξοδα εκτζλεςησ κοινοφελών ςκοπών    0,00 
   1.  για υποτροφίεσ     

III. Σφνολο εξόδων ζτουσ  11.899,85 

IV.Υπόλοιπο ζτουσ 2019 (Ταμιευτηρίου & Προθεςμιακόσ)  I + II - III 258.943,92 

 V.Προκεςμιακόσ λογαριαςμόσ  230.000,00 

Σαμειακό Τπόλοιπο ζτουσ 2019 (ταμιευτιριο και μετρθτά) IV - V 28.943,92  

Πλεόναςμα ζτουσ 2019 ΙΙ - ΙΙΙ 8.289,96 

 

 

 



Κλθροδότθμα «Εμμανουιλ. Ι. Αλτιναλμάηθ»  
Λ.Δθμοκρατίασ 240 , 68100 Αλεξανδροφπολθ   
 

Εκτζλεςθ ςκοποφ :   

Το ζτοσ 2019 δεν χορθγικθκε καμία υποτροφία γιατί δεν βρζκθκε κάποιοσ δικαιοφχοσ που να πλιρθ τισ 

προχποκζςεισ.  

 

Ακίνθτα 

Το γραφείο Γ3 του 3ου ορόφου επί τθσ οδοφ 14θσ Μαΐου 19 κ Βενιηζλου παρζμεινε κενό για όλο το ζτοσ. Για 

το γραφείο Γ1 ζγινε αρχικά αναπροςαρμογι ενοικίου και μετζπειτα ζμεινε κενό για δφο μινεσ ζωσ ότου 

εκμιςκώκθκε εκ νζου. Δεν πραγματοποιικθκε καμία αλλαγι ι αναπροςαρμογι ενοικίων 

 

Κατακζςεισ – Προκεςμιακόσ λογαριαςμόσ - Πλεόναςμα 

Στισ 9/12/2019 αποφαςίςκθκε να πραγματοποιθκεί εκ νζου προκεςμιακόσ λογαριαςμόσ ςυνολικοφ ποςοφ 

230.000,00€ ο οποίοσ κα λιξθ ςτισ 8/12/2020. Οι τόκοι του προκεςμιακοφ κα πιςτωκοφν ςτον λογαριαςμό 

ταμιευτθρίου του Κλθροδοτιματοσ ςτθν θμερομθνία λιξθσ του προκεςμιακοφ.  

Το υπόλοιπο ςτισ 31/12/2019 του λογαριαςμοφ ταμιευτθρίου ανζρχεται ςτο ποςό των 28.943,92€ 

Οπότε το ςυνολικό ποςό των χρθματικών διακεςίμων που εμφανίηεται ςτα Λοιπά Περιουςιακά ςτοιχεία 

του Ενεργθτικοφ του Ιςολογιςμοφ είναι 258.943,92€ 

Το Κλθροδότθμα για το ζτοσ 2019 είχε πλεόναςμα 8.289,96€ 

 

Γενικζσ παρατθριςεισ 

Στουσ παραπάνω πίνακεσ εμφανίηονται τα πραγματικά ειςπραχκζντα και πλθρωκζντα ποςά 

ςυμπεριλαμβανομζνων των φόρων, χαρτοςιμων και λοιπών εξόδων που αποδόκθκαν ι κα αποδοκοφν 

ςτισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ κατά το διαχειριςτικό ζτοσ που διανφςαμε κακώσ και το υπόλοιπο του 

προθγοφμενου ζτουσ. 

Στθν Κατάςταςθ Αποτελεςμάτων Χριςθσ εμφανίηονται τα φορολογθτζα αποτελζςματα τθσ χριςθσ, ενώ 

ςτθν κατάςταςθ του Απολογιςμοφ εμφανίηεται το ςφνολο των ταμειακών κινιςεων που 

πραγματοποιικθκαν ςτθ χριςθ 2019. Από τα ςτοιχεία των δφο αυτών καταςτάςεων ςυμπλθρώνεται και 

διαμορφώνεται αναλόγωσ ο Ιςολογιςμόσ. 

 

     Ο Πρόεδροσ Δ.Σ.      Ο Γραμματζασ           Ο Ταμίασ     Ο Λογιςτισ 

 

 

 

 Στραβολζγκασ Κων.                         Καϊταρτηι Λαμ.                 Καραμπατηάκθσ Αν.          Παπαναςταςίου Διμ. 


