"ΕΛΛΗΝΟΑΓΓΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ"
ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΣ Γ. ΚΑΚΑ∆ΙΑΡΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Ισολογισµός – Ατοµικές χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις
(Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) Ποσά σε Ευρώ
30ης Ιουνίου 2021 - 11η Εταιρική χρήση (01/07/2020 - 30/06/2021)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 125665503000
2021
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώµατα πάγια
Ακίνητα
Λοιπός εξοπλισµός
Σύνολο
Άυλα πάγια στοιχεία
Λοιπά άυλα
Σύνολο
Σύνολο µη κυκλοφορούντων

2020

2.033.897,09
298.597,88
2.332.494,97

2.018.488,64
273.342,33
2.291.830,97

2.809,65
2.809,65
2.335.304,62

1.209,78
1.209,78
2.293.040,75

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία και προκαταβολές
Εµπορικές απαιτήσεις
Προπληρωµένα έξοδα
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
Σύνολο
Σύνολο κυκλοφορούντων

407.678,50
16.744,08
2.173.138,46
2.597.561,04
2.597.561,04

348.802,44
9.010,17
1.323.581,28
1.681.393,89
1.681.393,89

Σύνολο ενεργητικού

4.932.865,66

3.974.434,64

1.590.000,00
1.590.000,00

1.590.000,00
1.590.000,00

28.033,27
278.813,68
306.846,95
1.896.846,95

15.736,13
187.571,90
203.308,03
1.793.308,03

441.163,06
441.163,06

558.211,59
558.211,59

218.754,46
454.013,02
110.323,89
81.125,47
43.317,83
94.125,40

71.715,60
54.001,03
58.370,91
24.054,14
147.047,37

1.593.195,58
2.594.855,65

1.267.725,97
1.622.915,02

Σύνολο υποχρεώσεων

3.036.018,71

2.181.126,61

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων

4.932.865,66

3.974.434,64

Καθαρή θέση
Καταβληµένα κεφάλαια
Κεφάλαιο
Σύνολο
Αποθεµατικά και αποτελέσµατα εις νέο
Αποθεµατικά νόµων ή καταστατικού
Αποτελέσµατα εις νέο
Σύνολο
Σύνολο καθαρής θέσης
Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
∆άνεια
Σύνολο
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Τραπεζικά δάνεια
Βραχυπρόθεσµο µέρος µακροπροθέσµων δανείων
Εµπορικές υποχρεώσεις
Φόρος εισοδήµατος
Λοιποί φόροι και τέλη
Οργανισµοί κοινωνικής ασφάλισης
Έξοδα χρήσεως δουλευµένα
Λοιπές υποχρεώσεις
Σύνολο

ΑΘΗΝΑ 30-11-2021
Ο ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΑΚΑ∆ΙΑΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΣ
Α∆Τ Χ700552

∆ΗΜΟΥ ∆ΗΜΟΥΛΑ
Άδεια Α Τάξεως Αρ. 36876

"ΕΛΛΗΝΟΑΓΓΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ"
ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΣ Γ. ΚΑΚΑ∆ΙΑΡΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Κατάσταση Αποτελεσµάτων κατ’ είδος
(Ατοµικές χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις) Ποσά σε Ευρώ
30ης Ιουνίου 2021 - 11η Εταιρική χρήση (01/07/2020 - 30/06/2021)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 125665503000
Κύκλος εργασιών (καθαρός)
Λοιπά συνήθη έσοδα

Παροχές σε εργαζόµενους
Αποσβέσεις
Λοιπά έξοδα και ζηµιές
Λοιπά έσοδα και κέρδη
Αποτελέσµατα προ τόκων και φόρων
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Αποτέλεσµα προ φόρων
Φόροι εισοδήµατος
Αποτέλεσµα περιόδου µετά από φόρους

2021
2.179.957,00
3.388,80
-1.249.239,16
-129.654,30
-451.688,66
34.269,87
387.033,55
1.840,32
-28.934,72
359.939,15
-81.125,47
278.813,68

2020
2.308.541,16
-1.422.087,53
-101.562,49
-538.874,20
25.140,90
271.157,84
3.462,51
-28.677,54
245.942,81
-58.370,91
187.571,90

Σηµειώσεις

ΑΘΗΝΑ 30-11-2021
Ο ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΚΑΚΑ∆ΙΑΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΣ
Α∆Τ Χ700552

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

∆ΗΜΟΥ ∆ΗΜΟΥΛΑ
Άδεια Α Τάξεως Αρ. 36876

"ΕΛΛΗΝΟΑΓΓΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ"
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ Γ. ΚΑΚΑΔΙΑΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Προσάρτημα (μικρών επιχειρήσεων)
Σημειώσεις επί των χρηματοοικομικών καταστάσεων
30ης Ιουνίου 2021
Επωνυμία
(Παρ. 3(α) άρθρου 29)

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ Γ. ΚΑΚΑΔΙΑΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Νομικός τύπος

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

(Παρ. 3(β) άρθρου 29)
Περίοδος αναφοράς

01/07/2020 έως 30/06/2021

(Παρ. 3(γ) άρθρου 29)
Διεύθυνση έδρας

Ομορφοκκλησιάς 21, Μαρούσι

(Παρ. 3(δ) άρθρου 29)
Δημόσιο μητρώο

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ :125665503000

(Παρ. 3(ε) άρθρου 29)
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα
(Παρ. 3(στ) άρθρου 29)

Η εταιρεία λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.

Εκκαθάριση

ΟΧΙ

(Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)
Κατηγορία οντότητας
(Παρ. 3(η) άρθρου 29)
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων
(Παρ. 3(θ) άρθρου 29)
Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως
συνεχιζόμενη δραστηριότητα
(Παρ. 4 άρθρου 29)

Η εταιρεία εμπίπτει στις οντότητες της παραγράφου 2(α) του
άρθρου 1 και κατατάσσεται στην κατηγορία των μικρών οντοτήτων
του άρθρου 2 του νόμου 4308/2014
Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σε
πλήρη συμφωνία με το νόμο 4308/2014.
Δεν υπάρχουν άμεσοι παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την
προοπτική της οντότητας ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα

Συνοπτική αναφορά των λογιστικών πολιτικών που ακολουθεί η οντότητα για τα επιμέρους στοιχεία των χρηματοοικονομικών της καταστάσεων.
(Παρ. 5
άρθρου 29)
1. Τα ενσώματα πάγια επιμετρούνται στο κόστος κτήσης, μείον αποσβέσεις και μείον ζημίες απομείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι
μόνιμου χαρακτήρα. Τα λοιπά ενσώματα πάγια αποσβένονται με τους παρακάτω συντελεστές απόσβεσης, που αντανακλούν την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή τους:
α/α Περιγραφή Συντελεστής απόσβεσης
(1) Λοιπός εξοπλισμός 10%
(2) Κτίρια 4%
(3) Εξοπλισμός Η/Υ 20%
2. Οι εμπορικές απαιτήσεις και οι λοιπές απαιτήσεις επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον τις εκτιμώμενες ζημίες απομείωσης.
3. Οι προκαταβολές αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης (καταβαλλόμενα ποσά). Μεταγενέστερα επιμετρώνται στο αρχικό κόστος κτήσης, μείον τα χρησιμοποιηθέντα ποσά
βάσει της αρχής του δουλευμένου και τυχόν ζημίες απομείωσης.
4. Τα λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης. Μεταγενέστερα επιμετρώνται στη χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσης
και ανακτήσιμης αξίας.
5. Oι προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους μετά την έξοδο από την υπηρεσία, αναγνωρίζονται και επιμετρώνται στα προκύπτοντα από τη φορολογική νομοθεσία ονομαστικά
ποσά κατά την ημερομηνία του ισολογισμού.
6. Οι λοιπές προβλέψεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται μεταγενέστερα στο ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για τον διακανονισμό τους.
7. Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται μεταγενέστερα στα ονομαστικά τους ποσά.
8. Διαφορές που προκύπτουν είτε κατά την επανεκτίμησή είτε κατά τον διακανονισμό των μη χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων, συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων,
αναγνωρίζονται ως κέρδη ή ζημίες της περιόδου στην οποία προκύπτουν.
9. Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών επιμετρώνται με την μέθοδο της ολοκληρωμένης σύμβασης. Τα έσοδα από τόκους λογίζονται βάσει της αρχής του δουλευμένου.
10. Τα έξοδα αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων βάσει της αρχής του δουλευμένου.
11. Οι συναλλαγές σε ξένο νόμισμα μετατρέπονται κατά την αρχική αναγνώριση στο νόμισμα στο οποίο καταρτίζονται οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της οντότητας με την
ισχύουσα συναλλαγματική ισοτιμία κατά τη συναλλαγή. Στο τέλος κάθε περιόδου αναφοράς: (α) τα νομισματικά στοιχεία μετατρέπονται με την ισοτιμία κλεισίματος της
ημερομηνίας του ισολογισμού, (β) τα μη νομισματικά στοιχεία που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα και επιμετρώνται στο κόστος κτήσεως, μετατρέπονται με την ισοτιμία της αρχικής
αναγνώρισης. Oι συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν από το διακανονισμό νομισματικών στοιχείων ή από τη μετατροπή τους με ισοτιμία διαφορετική από την ισοτιμία
μετατροπής κατά την αρχική αναγνώριση ή κατά τη σύνταξη προγενέστερων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα της περιόδου που
προκύπτουν.
13. Δεν υπάρχει αλλαγή λογιστικής πολιτικής ή αλλαγή λογιστικών εκτιμήσεων
14. Η διόρθωση των λαθών διενεργείται άμεσα κατά τον εντοπισμό τους.

Παρεκκλίσεις υποχρέωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 16

Δεν υπάρχουν

(Παρ. 6 άρθρου 29)
Συσχέτιση περιουσιακού στοιχείου με περισσότερα από ένα κονδύλια του
ισολογισμού

Δεν υπάρχει

(Παρ. 7 άρθρου 29)
Πίνακας ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων

Λοιπά ενσώµατα
Μικτή Λογιστική Αξία 01/07/20
Προσθήκες περιόδου

Μειώσεις περιόδου
Μικτή Λογιστική Αξία 30/06/21

Άυλα

3.686.083,21

15.110,35

178.593,91

1.763,55

12.593,00
3.852.084,12

16.873,90

Συσσωρευµένες αποσβέσεις 01/07/2020
Αποσβέσεις περιόδου

1.394.252,24

13.900,57

129.490,63

163,68

4.153,72

Μειώσεις αποσβεσθέντων περιόδου
Συσσωρευµένες αποσβέσεις και αποµειώσεις 30/06/2021
Καθαρή Λογιστική αξία 01/07/2019
Καθαρή Λογιστική αξία 30/06/2020

1.519.589,15

14.064,25

2.291.830,97

1.209,78

2.332.494,97

2.809,65

(Παρ. 8 άρθρου 29)
Περίπτωση επιμέτρησης στην εύλογη αξία

Δεν υπάρχει

(Παρ. 10 άρθρου 29)
Χρέος της οντότητας που καλύπτεται από εξασφαλίσεις

Δεν υπάρχει

(Παρ. 13 άρθρου 29)
Τα ποσά των υποχρεώσεων της οντότητας που καθίστανται απαιτητά μετά
από πέντε (5) έτη από την ημερομηνία του ισολογισμού.

Δεν υπάρχουν

(Παρ. 14 άρθρου 29)
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις

Δεν υπάρχουν

(Παρ. 16 άρθρου 29)
Έσοσα ή έξοδα ιδιαιτέρου ύψους ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας
(Παρ. 17 άρθρου 29)

Έσοδα από κύρια δραστηριότητα:2.179.957 ευρώ
Αμοιβές προσωπικού :1.249.239,16ευρώ

Ποσό τόκων περιόδου με το οποίο αυξήθηκε το κόστος απόκτησης αγαθών
και υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 20
(Παρ. 18 άρθρου 29)
Μέσος όρος απασχολούμενων στη περίοδο.
(Παρ. 23α άρθρου 29)

Ο μέσος όρος προσωπικού της εταιρείας κατά την αναφερόμενη
περίοδο ανήλθε σε 85 απασχολούμενους.

Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ.

Δεν υπάρχουν

(Παρ. 25 άρθρου 29)
Άρθρο 30, παραγρ. 9, Ν. 4308/2014

Οι μικρές οντότητες παρέχουν πληροφορίες μόνο των παραγράφων
3,4,5,6,7,8,10,13,14,16,17,18,23α και 25 του άρθρου 29 του Ν. 4308/2014
ΑΘΗΝΑ 30-11-2021

Ο ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΚΑΚΑ∆ΙΑΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΣ
Α∆Τ Χ700552

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
∆ΗΜΟΥ ∆ΗΜΟΥΛΑ
Άδεια Α Τάξεως Αρ. 36876

