
ΕΚΘΕΣΗ  ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΤΡΟΠΗΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ-ΛΑΚΩΝΙΑΣ 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
ΕΤΟΥΣ 2022

Την Τετάρτη 26/01/2022 και ώρα 20.00 τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής του
Περιφερειακού  Τμήματος  Μεσσηνίας-Λακωνίας  του  Πανελληνίου  Συλλόγου
Φυσικοθεραπευτών συνεδρίασαν για τον έλεγχο της οικονομικής χρήσης του έτους
2021.  Η  Εξελεγκτική  Επιτροπή  έλεγξε  τα  παραστατικά  και  τα  απαιτούμενα
δικαιολογητικά από τις 1 Ιανουαρίου 2021 έως 31 Δεκεμβρίου 2021.

Από τον έλεγχο και τα στοιχεία που παρέθεσε η Ταμίας της Διοικούσας Επιτροπής
του Τμήματος προέκυψε ότι για το έτος 2021:

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΜΕΙΟΥ 2020 :

Υπόλοιπο λογαριασμού Εθνικής Τράπεζας (31/12/2020) :  4.731,44 ευρώ

Υπόλοιπο λογαριασμού Τράπεζα Πειραιώς(31/12/2020) :  2.562,60 ευρώ

Ανά χείρας Ταμία (31/12/2020) :                                               - 288,94 ευρώ (1)

ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΜΕΙΟΥ 2020 =                                                          6.948,10 ευρώ (2)

ΕΣΟΔΑ :

Έσοδα από εισφορές στην Εθνική Τράπεζα 2021 :               2.550,00 ευρώ (3)

Έσοδα από εισφορές στο σύστημα ΔΙΑΣ 2021 :                     1.695,00 ευρώ

Λοιπά Έσοδα (από δραστηριότητες, τόκους κτλ) :                2.280,05 ευρώ (4)

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ  2021 =                                                         6.525,05 ευρώ

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΔΣ ΑΠΟ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΘΝΙΚΗΣ :                         0,00 ευρώ (5)

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣ ΣΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ :

                                                                                                       1.695,00 ευρώ

(Οι αποδόσεις που έγιναν το 2021 ανεξάρτητα το έτος που αφορούν)

ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ :                                                              2.052,04 ευρώ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΜΕΙΟΥ 2021:                                                 11.421,11 ευρώ 

Υπόλοιπο λογαριασμού Εθνικής:                                           7.200,48 ευρώ 

Υπόλοιπο λογαριασμού Πειραιώς :                                       4.257,60 ευρώ

Ανά χείρας Ταμία :                                                                      - 36,97 ευρώ (6)

ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΜΕΙΟΥ 2021 :                                                    11.421,11 ευρώ



Παρατηρήσεις :

1. Το  πλεόνασμα  των  288,94  ευρώ  που  προκύπτει,  αφορά  σε  έξοδα  που
πραγματοποίησε η Ταμίας του Π.Τ.  και  τα οποία δεν της  είχαν ακόμη αποδοθεί,
μέχρι τις 31/12/2020.

2. Η  συνδρομή  του  μέλους  Μανιάτη  Ελένη  (Α.Μ.  2545)  για  το  έτος  2020,  δεν
υπολογίζεται στα έσοδα του 2020, διότι  κρατήθηκε προμήθεια 3 ευρώ, η οποία
εξοφλήθηκε στο έτος 2021. Ως εκ τούτου το γραμμάτιο είσπραξης εκδόθηκε στις
03/03/2021. Τα 57 ευρώ της συνδρομής, υπάρχουν στο υπόλοιπο του λογαριασμού
της Εθνικής, για το έτος 2020, αλλά δεν υπολογίζονται στο Σύνολο Ταμείου για το
2020. Αυτός είναι ο λόγος της διαφοράς που προκύπτει.

3. Έχει  υπολογιστεί  το  ποσόν  των  57  ευρώ,  της  συνδρομής  της  Μανιάτη,  όπως
εξηγούμε στην προηγούμενη  παρατήρηση.

4. Το ποσόν των 2280 ευρώ, αφορά σε συνδρομές μελών, οι οποίες εξοφλήθηκαν με
μετρητά στην Ταμία.

5. Η απόδοση στο Κ.Δ.Σ. από τις εισφορές στην Εθνική Τράπεζα, για το έτος 2019,
ανέρχεται στο ποσό των 2.235 ευρώ. Δεν πραγματοποιήθηκε εντός του έτους 2020,
λόγω των συνθηκών που δημιούργησε η πανδημία. Η απόδοση στο Κ.Δ.Σ. από τις
εισφορές στην Εθνική Τράπεζα, για το έτος 2020, ανέρχεται στο ποσό των  1.740
ευρώ.  Δεν  πραγματοποιήθηκε  εντός  του  2021  διότι  αντιμετωπίσαμε  πρόβλημα
νομιμοποίησης των εκπροσώπων του Π.Τ. 

Θα πραγματοποιηθούν και οι δύο (συνολικά 3.975 ευρώ) εντός του 2022, μαζί με το
αντίστοιχο ποσό των εισφορών του έτους 2021.

6. Το πλεόνασμα των 36,78 ευρώ που προκύπτει, αφορά σε έξοδα που πραγματοποίησε
η Ταμίας του Π.Τ. και τα οποία δεν της είχαν ακόμη αποδοθεί, μέχρι τις 31/12/2021.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΤΡΙΜΠΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ         ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ          ΖΕΥΓΙΤΗ ΡΟΥΜΠΙΝΗ


