ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗ Ι.Κ.Ε.
ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
του Διαχειριστή της εταιρίας :
ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗ Ι.Κ.Ε.
Για την διαχείριση χρήσης : 1/01/2020 - 31/12/2020
Προς
Την Γενική Συνέλευση των εταίρων
Κύριοι μέτοχοι ,
Έχω την τιμή να θέσω υπόψη σας για έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις της
χρήσης 1/01/2020 - 31/12/2020 της εταιρείας μας και να σας δώσω τις παρακάτω
επεξηγήσεις.
Οι προς έγκριση οικονομικές καταστάσεις καταρτίστηκαν με κάθε προσοχή και
επιμέλεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014.
Υποβάλλουμε συνημμένα στη Γενική Συνέλευση τις Οικονομικές Καταστάσεις της
οικονομικής χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2020, με τις παρατηρήσεις μου
πάνω σε αυτές και παρακαλώ να τις εγκρίνετε.
1. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας
Ο συνολικός κύκλος εργασιών (καθαρός) της κλειόμενης χρήσης ανήλθε σε ευρώ
18.770,00 από 50.495,00 το έτος 2019. Μείωση κύκλου εργασιών 62,8% περίπου.
Η εταιρία βρίσκεται ακόμη σε αρχικά στάδια λειτουργίας αφού είναι η πέμπτη εταιρική
της χρήση και δεν μπορούν ακόμη να εξαχθούν βέβαια συμπεράσματα τόσο για την
δυναμικότητά της όσο και για τον τζίρο της . Λόγω δε και της μεγάλης οικονομικής
ύφεσης από Covid-19 που υπάρχει στην αγορά δεν είναι δυνατό να γίνουν ασφαλείς
προβλέψεις για το μέλλον. Τα μηνύματα δεν είναι αισιόδοξα.
2. Οικονομική θέση της εταιρείας.
Η οικονομική θέση της εταιρίας ΔΕΝ είναι πλέον σε ισορροπία αφού βρίσκεται ακόμη
στη φάση της οργάνωσης της μετά το κλείσιμο της εταιρίας από κρατική εντολή και
τις αναστολές εργασίας λόγω του Covid. Προβληματίζει το γεγονός ότι ζημίες χρήσεις
κατά το έτος 2020 είναι στο ποσό των -8.372,95 ΕΥΡΩ.
3. Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας.
Η Οικονομική κρίση που μαστίζει την χώρα δεν επιτρέπει αισιόδοξες προβλέψεις.
Σκοπός του διαχειριστή & εταίρων της εταιρίας είναι να μειώσουν κατά το δυνατό τα
λειτουργικά έξοδα της εταιρίας ώστε να μπορεί η εταιρία να επιβιώσει στο νέο
περιβάλλον που διαμορφώνεται. Κατά την κλειόμενη χρήση αυτό δεν επιτεύχθηκε,
λόγω της έντονης οικονομικής δυσχέρειας της αγοράς, καθώς και του γεγονότος μη
λειτουργίας από κρατική εντολή λόγω Covid και των αλλαγών στην παιδεία με θέματα
που δεν έχουν αποσαφηνιστεί ακόμη, η προσέλευση μαθητών ήταν μειούμενη.
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4. Δραστηριότητες στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης.
Δεν υπάρχουν.
5. Κατεχόμενα από την εταιρεία χρεόγραφα.
Δεν υπάρχουν.
6. Διαθέσιμο συνάλλαγμα.
Δεν υπάρχει.
7. Ακίνητα της εταιρείας.
Η εταιρεία δεν έχει στην κατοχή της ακίνητα.
8. Ανάλυση αποτελεσμάτων χρήσης :
Η εταιρία για όλους τους λόγους που αναφέρθηκαν πιο πάνω παρουσίασε αρνητικό
πρόσημο ζημιών ύψους : - 8.372,95 € ( αποτέλεσμα προ φόρων).
9. Ακολουθούμενες βασικές λογιστικές αρχές:
Για την κατάρτιση του Ισολογισμού της παρούσας χρήσης όπως και τον συνοδεύοντα
αυτόν λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης εφαρμόστηκαν οι ακόλουθες βασικές
αρχές :
10. Αποτίμηση παγίων περιουσιακών στοιχείων και αποσβέσεις αυτών:
Έγιναν ετήσιες αποσβέσεις παγίου εξοπλισμού αφού με απόφαση των εταίρων και με
βάση τον νόμο η εταιρεία ως νεοσύστατη είχε το δικαίωμα να μη πραγματοποιήσει
αποσβέσεις για τρία χρόνια από την έναρξή της τα οποία και έχουν παρέλθει . Ποσό
αποσβέσεων : 1.835,98 ΕΥΡΩ.
11. Πάγια με αξία κτήσης
Τα πάγια στο ποσό των 10.143,18 από 11.979,16 € του έτους 2019 .
12. Έξοδα & Ζημίες
Τα έξοδα διαμορφώθηκαν στο ποσό των 27.142,95 € .
13. Αποτιμήσεις απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε ξένο νόμισμα.
Δεν υπάρχουν.
14. Κριτήρια χαρακτηρισμού απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε μακροπρόθεσμες και
βραχυπρόθεσμες.
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Οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις είναι 14.506,19, ενώ οι Βραχυπρόθεσμες ανέρχονται
στο ποσό των : 4.797,02 ΕΥΡΩ.(από τις επιστρεπτέες προκαταβολές)
15. Σημαντικές ζημίες που κατά το χρόνο υποβολής της έκθεσης είτε υπάρχουν είτε
αναμένονται να προκύψουν.
Δεν υπάρχουν.
16. Άλλα σημαντικά γεγονότα.
Από τη λήξη της κλειόμενης χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της παρούσας έκθεσης
δεν συνέβησαν γεγονότα που θα έπρεπε να αναφερθούν.
17. Υποκαταστήματα της εταιρίας.
Η εταιρία δεν διαθέτει υποκαταστήματα.
18. Εικόνα συνοπτική ισολογισμού χρήσης 2020 (Β5),(Β6)
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Κατόπιν αυτών κ.κ. εταίροι σας παρακαλώ όπως :
1. Εγκρίνετε τον Ισολογισμό και τα Αποτελέσματα Χρήσης 1/01/202031/12/2020.
2. Απαλλάξτε τον διαχειριστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα
πεπραγμένα της κλειόμενης χρήσης.

Με τιμή
Ο Διαχειριστής
Θεοδώρα Α. Τσεπεντζή
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