ΙΔΡΥΜΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Γ. ΜΕΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017
Περιουσιακά στοιχεία (Ενεργητικό)
Πάγια
Μείον:
Αποσβεσμένα
Απομειωμένα

31.12.2017

31.12.2016
22,742,687.00

-2,467,110.58
0.00

22,740,988.20
-1,853,096.27
0.00

Απαιτήσεις
Λοιπά
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων (Ενεργητικού)

-2,467,110.58
20,275,576.42
2,000.00
0.00
1,056,322.13
21,333,898.55

-1,853,096.27
20,887,891.93
2,000.00
253.04
1,188,402.07
22,078,547.04

Καθαρή θέση
και υποχρεώσεις (Παθητικό)
Κεφάλαιο και αποθεματικά (Περιουσία Ιδρύματος)
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

21,271,544.07
34,215.55
28,138.93

21,979,487.98
32,471.62
66,587.44

21,333,898.55

22,078,547.04

Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων (Παθητικού)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 (1.1.2017-31.12.2017)
1.1-31.12.2017
808,789.80
-89,676.31
-614,014.31
-208,168.29
-475,961.29
6,562.54
-572,467.86
-135,476.05
-707,943.91

Κύκλος εργασιών (καθαρός)
Παροχές σε εργαζόμενους
Αποσβέσεις ενσωμάτων και άυλων παγίων
Λοιπά έξοδα και ζημιές
Έξοδα για την εκτέλεση του σκοπού
Τόκοι & συναφή κονδύλια (καθαρό)
Αποτέλεσμα προ φόρου εισοδήματος
Φόρος εισοδήματος
Αποτέλεσμα μετά από φόρους

Προσάρτημα
1. Γενικές πληροφορίες σχετικά με το Ίδρυμα (άρθρο 29 § 3)
α) Επωνυμία: ΙΔΡΥΜΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΕΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
β) Νομικός τύπος: ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ
γ) Περίοδος αναφοράς: 1.1.2017 - 31.12.2017.
δ) Διεύθυνση της έδρας: Αριστείδου 9 Αθήνα
ε) Η διοίκηση εκτιμά ότι η παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας είναι ενδεδειγμένη για την κατάρτιση των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
στ) Το Ίδρυμα εμπίπτει στις οντότητες της παραγράφου 2(γ) του άρθρου 1 του Ν. 4308/2014 και κατατάσσεται στην
κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων του άρθρου 2 του Ν. 4308/2014. Το Ίδρυμα έχει συντάξει συνοπτικό
Ισολογισμό και συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων, βάσει της παραγράφου 7 του άρθρου 16 του νόμου 4308/2014.
ζ) Η διοίκηση δηλώνει ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον παρόντα
νόμο.
η) Τα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εκφράζονται σε ευρώ, που αποτελεί το λειτουργικό νόμισμα.
Δεν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις την 31.12.2017 σε ξένο νόμισμα.
θ) Τα ποσά δεν έχουν στρογγυλοποιηθεί εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.
2. Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις και ενδεχόμενες επιβαρύνσεις που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό
(άρθρο 29 § 16)
Εγγυήσεις: Το Ίδρυμα δεν έχει παραχωρήσει εγγυήσεις για τις υποχρέωσεις που εμφανίζονται στον Ισολογισμό.
Δεσμεύσεις: Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2017 υφίστανται δεσμεύσεις για το Ίδρυμα σχετικά με τη λειτουργική μίσθωση
των γραφείων. Σύμφωνα με το συμφωνητικό μίσθωσης οι δεσμεύσεις για καταβολές ενοικίων αναλύονται ως εξής:
Έως ένα έτος € 4.800,00 και από δύο έως τρία έτη € 9.600,00.
Εκκρεμείς δίκες και ενδεχόμενες επιβαρύνσεις: Δεν υφίστανται εκκρεμείς αγωγές τρίτων με αίτημα την καταβολή
χρηματικών ποσών που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση του Ιδρύματος.
Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις: Το Ίδρυμα δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές από ιδρύσεώς του. Κατά
συνέπεια οι φορολογικές υποχρεώσεις του δεν έχουν καταστεί οριστικές. Η Διοίκηση εκτιμά ότι δεν αναμένονται
ουσιώδεις φορολογικές επιβαρύνσεις και για αυτό το λόγο δεν έχουν σχηματισθεί σχετικές προβλέψεις.
3. Προκαταβολές και πιστώσεις προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (άρθρο 29 § 25)
Δεν έχουν δοθεί προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι συναλλαγές με μέλη της
Διοίκησης (άρθρο 29 § 30) αφορούν στις αμοιβές της Διαχειριστικής Επιτροπής ποσού € 10.874,88.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Λ. ΜΕΛΑΣ

1.1-31.12.2016
848,661.36
-89,562.72
-613,816.12
-206,587.07
-718,339.98
9,825.04
-769,819.49
-145,136.81
-914,956.30

