Κοινωνικός Συνεταιρισμός (ΚοιΣΠΕ) Τρικάλων
Διοικητικό Συμβούλιο
Απολογισμός έτους 2016
Διαχειριστική χρήση 20.09.2016 - 31.12.2016
Το 2016 ήταν η πρώτη χρονιά, 3μηνης ουσιαστικά, δραστηριότητας του ΚοιΣΠΕ .
Στα θετικά της χρονιάς αυτής εντάσσονται:
− Η ανάπτυξη και καθιέρωση της δραστηριότητας “Συνεργεία Καθαριότητας”
− Η χρηματοδότηση του Συνεταιρισμού από το Υπουργείο Υγείας
− Η ανάληψη του Προγράμματος «Σχολικά Γεύματα»

• Προβλήματα λειτουργίας του ΚοιΣΠΕ
Η δραστηριοποίηση του ΚοιΣΠΕ έρχεται σε μια περίοδο ιδιαίτερα δύσκολη λόγω της
οικονομικής κρίσης. Ο ΚοιΣΠΕ Τρικάλων τολμά να αναπτύξει επιχειρηματική
δραστηριότητα μέσα σε ένα ζοφερό

περιβάλλον που το συνθέτουν, εκτός των

άλλων:
− Δυσκολία στην αντιμετώπιση των ταμειακών αναγκών, λόγω της έλλειψης
επαρκούς ρευστότητας.
− Χαμηλή κεφαλαιακή βάση (κεφάλαιο) του Συνεταιρισμού.
− Σχεδόν παντελής έλλειψη πρόσβασης στο τραπεζικό σύστημα.
− Προβληματικό θεσμικό πλαίσιο για την κοινωνική επιχειρηματικότητα, παρά τα
τελευταία νομοθετήματα για την Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία και τις
Δημόσιες Συμβάσεις.
− Απαγορεύσεις,

περιορισμοί

και

“πισωγυρίσματα”

από

άλλα,

παράλληλα

νομοθετήματα, όπως για παράδειγμα η θεσμοθέτηση του ΕΦΚΑ.
− Έλλειψη στελεχών που θα υποστηρίξουν τη λειτουργία του Συνεταιρισμού, χωρίς
βεβαίως να τον επιβαρύνουν οικονομικά (διάθεση από άλλους φορείς, εθελοντές).
− Σοβαρή έλλειψη υποδομών και εξοπλισμού.
− Καθυστερήσεις στην πληρωμή των υπηρεσιών του Συνεταιρισμού κυρίως από
φορείς του δημοσίου.

• Η δραστηριότητα «Συνεργεία Καθαριότητας»
Ο ΚοιΣΠΕ παρείχε υπηρεσίες σε 2 πελάτες:
− ΕΟΠΥΥ Τρικάλων
− ΕΟΠΥΥ Λάρισας

• Η δραστηριότητα «Σχολικά Γεύματα»
Ο ΚοιΣΠΕ υπέγραψε τριμερή Σύμβαση με το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος,
προκειμένου να παρασκευάζει και να διανέμει καθημερινά 1.150 γεύματα (τελικά) σε
μαθητές Δημοτικών σχολείων του Δήμου Τρικκαίων. Προς τούτο, -και μετά από
πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό- προχώρησε

στη μίσθωση του χώρου και του

λοιπού εξοπλισμού της εταιρίας catering «Μουλιώτας Γ. – Θωμάκης Θ. Ο.Ε.», και
διένειμε, εντός του 2016, 744 γεύματα.

• Η χρηματοδότηση από το Υπουργείο Υγείας
Κατά το έτος 2016 ο Συνεταιρισμός έτυχε χρηματοδότησης από τον τακτικό
προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας με ποσό 48.000,00 € για την ανάπτυξη της
δραστηριότητας «Συλλογή & Αξιοποίηση Κλαδονομών από Δημοτικούς Κοινόχρηστους Χώρους και Δενδρώδεις Καλλιέργειες στις Π.Ε. Τρικάλων & Καρδίτσας».
Ανάλογη χρηματοδότηση έλαβε το σύνολο των ΚοιΣΠΕ.
Η συγκεκριμένη χρηματοδότηση αφορά μη δεδουλευμένα έσοδα επόμενης χρήσης
(2017) και θα αξιοποιηθεί κατά το έτος 2017, για την ανάπτυξη της προαναφερθείσας
δραστηριότητας.

• Απασχόληση
Κατά το 2016 στη δραστηριότητα «Συνεργεία Καθαριότητας» απασχολήθηκαν 2
άτομα, ενώ στα «Σχολικά Γεύματα» 6 άτομα.

• Έσοδα
Τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα (τζίρος) της δραστηριότητας του ΚοιΣΠΕ κατά το
έτος 2016 έφθασαν στο ποσό των 1.641,03€.

Επιπλέον ο Συνεταιρισμός είχε από την καταβολή συνεταιριστικών μερίδων έσοδα
190,00€.
Επίσης, κατά το έτος 2016 (Δεκέμβριος) ο Συνεταιρισμός εισέπραξε το προαναφερθέν
ποσό των 48.000,00 € από επιχορήγηση του Τακτικού Προϋπολογισμού του
Υπουργείου Υγείας. Το ποσό της επιχορήγησης αυτής αφορά σε έργο που θα γίνει στο
έτος 2017.

• Δαπάνες χρήσης
Το σύνολο των δαπανών του έτους ανήλθε στο ποσό των 3.413,07€.
• Αποτέλεσμα (κέρδος - ζημία) χρήσης
Το αποτέλεσμα –ζημία– της επιχειρηματικής δραστηριότητας του Συνεταιρισμού για
το έτος 2016 ανέρχεται σε 1.772,04 €.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2016
ΕΣΟΔΑ
Έσοδα από υπηρεσίες καθαριότητας
Έσοδα από την δράση "Σχολικά Γεύματα"
ΜΗ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
Επιχορήγηση Υπ. Υγείας για ανάπτυξη δραστηριότητας κατά το 2017
ΕΞΟΔΑ
Έξοδα ίδρυσης, χαρτόσημα κ.λ.π. υπέρ Δημοσίου (πιστοποιητικά κ.λ.π.)
Μισθοί προσωπικού
Εργοδοτικές Εισφορές ΙΚΑ
Ασφάλιση εργαζομένων
Έξοδα μετακινήσεων προσωπικού
Αναλώσιμα υλικά έργων καθαριότητας
Α' ύλες-υλικά Δράσης "Σχολικά Γεύματα"
Γραφική ύλη-λοιπά υλικά γραφείου
Συνδρομές (ΕΒΕΑ-ΓΕΜΗ)
Προμήθειες τραπεζών για έκδοση Εγγυητικών Επιστολών
Προμήθειες τραπεζών
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ (ΖΗΜΙΕΣ)
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 31/12/2016
Πελάτες: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ
Οφειλόμενο υπόλοιπο κεφαλαίου από συνεταιριστικές μερίδες
ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 31/12/2016
Υποχρεώσεις από φόρους τέλη (ΦΠΑ)
Υποχρεώσεις σε Ασφαλιστικούς Οργανισμούς (ΙΚΑ)
Τέλος Επιτηδεύματος 2016

1.863,57
2.310,00

4.173,57

126,54
423,53
200,00

750,07

ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 20.09 - 31.12.2016
Διαθέσιμα και Εισπράξεις
Υπόλοιπο ταμείου 20/9/2016
Υπόλοιπο λογαριασμού όψεως 20/9/2017
Εισπράξεις από πελάτες
Επιχορήγηση από Υπουργείο Υγείας
Εισπράξεις από συνεταιριστικές μερίδες
Πληρωμές
Έξοδα ίδρυσης
Μισθοί προσωπικού
Ασφαλιστικά Ταμεία - ΙΚΑ
Λοιπά έξοδα έργων δραστηριότητας «Συνεργεία καθαριότητας»
Έξοδα μετακινήσεων προσωπικού
Προμήθειες τραπεζών
Ασφάλιση εργαζομένων
Προμηθευτές δράσης "Σχολικά Γεύματα"
Γραφική ύλη - λοιπά υλικά γραφείου - αναλώσιμα
Συνδρομές - καταχωρήσεις (ΕΒΕΑ-ΓΕΜΗ)
Έξοδα, χαρτόσημα κ.λ.π. υπέρ Δημοσίου (πιστοποιητικά κ.λ.π.)
Σύνολο πληρωμών Ταμείου
Υπόλοιπο 31/12/2016
- Μετρητά
- Σε Λογαριασμό όψεως
- Σε Λογαριασμό δεσμευμένων καταθέσεων για εγγυητικές επιστολές
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• Η υποστήριξη της λειτουργίας του ΚοιΣΠΕ
Η λειτουργία του ΚοιΣΠΕ Τρικάλων, σ’ αυτή την πρώτη φάση ανάπτυξής του, έχει
υποστηριχθεί από τους ακόλουθους φορείς και άτομα:
-

Η e-trikala Α.Ε. φιλοξενεί τυπικά την έδρα του ΚοιΣΠΕ.

-

Η διοικητική λειτουργία του ΚοιΣΠΕ στεγάζεται σε χώρο της αμκε «Συν-ειρμός»,
η οποία και καλύπτει το κόστος ηλεκτρισμού, τηλεπικοινωνιών και λοιπών
λειτουργικών δαπανών.

-

Η διοικητική λειτουργία του ΚοιΣΠΕ στηρίζεται σε ένα στέλεχος, την κα
Βασδέκη Παρασκευή, που έχει διατεθεί από την αμκε “Συν-ειρμός” η οποία
καταβάλει και τις αμοιβές του.

-

Η δαπάνη για την λογιστική υποστήριξη του ΚοιΣΠΕ καλύπτεται από την αμκε
“Συν-ειρμός”.

-

Η ψυχοκοινωνική στήριξη των εργαζομένων στον Συνεταιρισμό στηρίχθηκε
στα στελέχη της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας Αθ. Γρατσάνη, Χρ. Βάγια και
Γ. Κλάντζο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο
του ΚοιΣΠΕ Τρικάλων

