Τα οικονομικά μας
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Πωλήσεις περιοδικού δρόμου «σχεδία»
Δωρεές-επιδοτήσεις ιδιωτικού τομέα
Διαφημίσεις
Εκδηλώσεις fundraising
Συνδρομές, πωλήσεις merchandise
Αόρατες Διαδρομές
Πώληση αναμνηστικών μπλουζών
Τόκοι καταθέσεων
Τα έσοδα της «Διογένης ΜΚΟ» για το διάστημα 1 Ιανουαρίου
2016 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2016 προήλθαν κατά
69,2% (709.743,66€) από πωλήσεις του περιοδικού δρόμου
«σχεδία», κατά 21,5% (220.020,98€) από δωρεές και
επιδοτήσεις του ιδιωτικού τομέα, κατά 7,2% (74.432€) από τη
διαφήμιση, κατά 0,96% (9.844,28€) από εκδηλώσεις fundraising (όπως η συναυλία στην Τεχνόπολη και ο Μαραθώνιος
της Αθήνας), κατά 0,5% (4.922,33€) από συνδρομές και κατά
0,4% (4.413,58€) από το πρόγραμμα «Αόρατες Διαδρομές»
τις κοινωνικές περιηγήσεις της «σχεδίας». Ενώ το υπόλοιπο
0,15% των εσόδων (1.382,64€) προήλθε από την πώληση
των αναμνηστικών μπλουζών (t-shirts) της καμπάνιας «Γκολ
στη Φτώχεια» και άλλων προγραμμάτων, ενώ το 0,05% από
τόκους καταθέσεων.

Έσοδα διανομέων «σχεδίας»
Κόστος εκτύπωσης
Αμοιβές προσωπικού
Αμοιβές συνεργατών και τρίτων
Καμπάνια Γκολ στη Φτώχεια
Λοιπά έξοδα

Σε σχέση με τις δαπάνες, η συντριπτική πλειοψηφία αφορούσε
απευθείας στους ίδιους τους ωφελούμενους/πωλητές
από τη διανομή της «σχεδίας» κατά 54,7% (493.323,83€).
Το κόστος εκτύπωσης του περιοδικού ανήλθε στο 10,4%
(93.220,082€). Οι αμοιβές προσωπικού ανήλθαν στο 12%
(109.491,98€). Ενώ οι αμοιβές συνεργατών και τρίτων
συνέθεσαν το 9,6% (86.523,68€) επί του συνόλου των
δαπανών. Στο 6,8% (61.210€) ανήλθαν τα έξοδα για την
υποστήριξη και τη λειτουργία λοιπών δράσεων της «Διογένης
ΜΚΟ», όπως είναι η καμπάνια «Γκολ στη Φτώχεια» (εθνική
ποδοσφαιρική ομάδα αστέγων, αθλητικός εξοπλισμός, έξοδα
μετακίνησης, συμμετοχή στο Παγκόσμιο Κύπελλο Αστέγων
2016 στη Γλασκώβη, «Αόρατες Διαδρομές» κ.λπ). Ενώ στο
6,5% (58.107,06€) επί του συνόλου ανήλθαν τα γενικά έξοδα
γραφείου (ενοίκια, επικοινωνιακές δράσεις, εκτυπώσεις
υποστηρικτικού υλικού κτλ).
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1,963€ πωλητές/ωφελούμενοι (50% =1,50€ απευθείας στον πωλητή
και 15,43% =0,463€ φόρος και χαρτόσημο)*
0,390€ έξοδα εκτύπωσης περιοδικού**
0,452€ λοιπές δαπάνες***
0,195€ ΦΠΑ

* Για κάθε περιοδικό που διαθέτει ο ωφελούμενος, εισπράττει 1,50€ μαζί με την αντίστοιχη απόδειξη δαπάνης. Οι αποδείξεις δαπάνης
επιβαρύνονται με 20% φόρο + 3,6% χαρτόσημο. Επιλογή των ανθρώπων της «ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΜΚΟ» είναι –όσο το επιτρέπουν οι οικονομικές
της δυνάμεις– αυτό το ποσό να μην παρακρατείται από το 1,50€ του ανθρώπου, αλλά να καταβάλλεται στις αρμόδιες φορολογικές
αρχές από το ταμείο της «ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΜΚΟ». Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ο ωφελούμενος εισπράττει στο ακέραιο το 1,50€ και η «σχεδία»
καταβάλλει τους φόρους του (0,463€).
** Είναι περίπου ο μέσος όρος κόστους κάθε εκτυπωμένου τεύχους. Ο αριθμός αλλάζει, σύμφωνα με το τιράζ, ενδεχόμενες επανεκτυπώσεις
κ.λπ. Στο συγκεκριμένο νούμερο περιλαμβάνεται το κόστος των όποιων «επιστροφών» (αδιάθετα τεύχη του μήνα), με το οποίο, βεβαίως,
επιβαρύνεται εξ ολοκλήρου η «ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΜΚΟ».
*** Στις υπόλοιπες δαπάνες περιλαμβάνονται τα έξοδα γραφείου Αθήνας και Θεσσαλονίκης (ενοίκια, ρεύμα, γραφική ύλη κ.λπ.), τα έξοδα
επικοινωνίας (φυλλάδια, αφίσες, μπάνερ, οργάνωση εκδηλώσεων, έξοδα μετακινήσεων κ.λπ.), αμοιβές προσωπικού/συνεργατών, οργάνωση
άλλων δράσεων (Αόρατες Διαδρομές, Γκολ στη Φτώχεια & Εθνική Αστέγων, Ένας Καφές σε Περιμένει κ.λπ.) και άλλα έξοδα.

