
01/07/2018-30/06/2019 01/07/17-30/06/2018
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Ενσώµατα πάγια

Ακίνητα 0,00 0,00

Μηχανολογικός εξοπλισµός 0,00 0,00

Λοιπός εξοπλισµός 4.446,80 4.352,20

Επενδύσεις σε ακίνητα 0,00 0,00

Λοιπά ενσώµατα στοιχεία 100,01 100,01

4.546,81 4.452,21

1.128,50 1,08

1.128,50 1,08

0,00 0,00

Σύνολο

Άϋλα πάγια στοιχεία

Λοιπά άϋλα
Σύνολο

Προκαταβολές και µη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή

Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 0,00 0,00

∆άνεια και απαιτήσεις 0,00 0,00

Χρεωστικοί τίτλοι 0,00 0,00

Λοιποί συµµετοχικοί τίτλοι 0,00 0,00

Λοιπά 5.026,46 9.940,52

Σύνολο 5.026,46 9.940,52

Αναβαλλόµενοι φόροι 0,00 0,00

Σύνολο μη κυκλοφορούντων 10.701,77 14.393,81

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Αποθέµατα

ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ ΑΕ 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 - 6η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019)
ΑΦΜ 800478777 - ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 000124670901000

Αποθέµατα

Έτοιµα και ηµιτελή προϊόντα 0,00 0,00

Εµπορεύµατα 0,00 0,00

Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά 0,00 0,00

Προκαταβολές για αποθέµατα 0,00 0,00

Λοιπά αποθέµατα 0,00 0,00

Σύνολο 0,00 0,00

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία και προκαταβολές

Εµπορικές απαιτήσεις 243.743,30 260.524,42

∆εδουλευµένα έσοδα περιόδου 0,00 0,00

Λοιπές απαιτήσεις 13.419,12 10.947,41

Λοιπά χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 0,00 0,00

Προπληρωµένα έξοδα 4.317,33 9.720,06

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 33.396,80 34.682,10

Σύνολο 294.876,55 315.873,99

Σύνολο κυκλοφορούντων 294.876,55 315.873,99

Σύνολο ενεργητικού 305.578,32 330.267,80

01/07/2018-30/06/2019 01/07/17-30/06/2018

Καθαρή θέση

Καταβληµένα κεφάλαια

Κεφάλαιο 50.000,00 50.000,00

Καταθέσεις ιδιοκτητών 0,00 0,00

Ίδιοι τίτλοι 0,00 0,00

Σύνολο 50.000,00 50.000,00

Αποθεµατικά και αποτελέσµατα εις νέο

Αποθεµατικά νόµων ή καταστατικού 11.778,64 11.778,64

Αφορολόγητα αποθεµατικά 0,00 0,00

Αποτελέσµατα εις νέο 172.158,60 160.701,27

183.937,24 172.479,91

0,00 0,00

233.937,24 222.479,91

Σύνολο

Συναλλαγµατικές διαφορές
Σύνολο καθαρής θέσης
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Προβλέψεις για παροχές σε εργαζοµένους 0,00 0,00

Λοιπές προβλέψεις 0,00 0,00

Σύνολο 0,00 0,00

Υποχρεώσεις

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις

∆άνεια 0,00 0,00

Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 0,00 0,00

Σύνολο 0,00 0,00

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

Τραπεζικά δάνεια 0,00 0,00

Βραχυπρόθεσµο µέρος µακροπρόθεσµων δανείων

Εµπορικές υποχρεώσεις 30.691,67 51.093,78

Φόρος εισοδήµατος 0,00 0,00

Λοιποί φόροι και τέλη -6.140,55 -7.145,32

Οργανισµοί κοινωνικής ασφάλισης -2.253,82 -1.340,87

Λοιπές υποχρεώσεις 49.343,78 65.180,30

Έξοδα χρήσεως δουλευµένα 0,00 0,00

Έσοδα επόµενων χρήσεων 0,00 0,00

Σύνολο 71.641,08 107.787,89

Σύνολο υποχρεώσεων 71.641,08 107.787,89

Σύνολο καθαρής θέσης, προβέψεων και υποχρεώσεων 305.578,32 330.267,80

01/07/2018-30/06/2019 01/07/17-30/06/2018

197375,44 227859,4

120149,81 142382,97120149,81 142382,97

77225,63 85476,43

0 0

77225,63 85476,43

-39332,98 -38603,74

-26221,99 -25735,83

0 0

-213,33 -67,79

11.457,33 21.069,07

0 0

11.457,33 21.069,07

111,75 0

Κύκλος  εργασιών
Κόστος  πωλήσεων
Μικτό αποτέλεσμα

Λοιπά συνήθη έξοδα

Έξοδα διοίκησης
Έξοδα διάθεσης
Λοιπά έξοδα και ζημίες
Αποσβέσεις  περιουσιακών  στοιχείων
Κέρδη & ζημιές από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων
Έσοδο συμμετοχών και επενδύσεων
Λοιπά έσοδα και κέρδη
Αποτέλεσμα πρό τόκων και φόρων

Πιστωτικοί τόκοι και έσοδα

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

Αποτέλεσµα πρό φόρων

Φόρος εισοδήµατος

Αποτέλεσµα περιόδου µετά από φόρους 11.345,58 21.069,07

ΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΤΟΥ  ∆Σ

Ο
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ & ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΥΛΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ bbc sa

ΜΠΕΛΕΣΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ   
ΑΡ Α∆ΕΙΑΣ 22419 

Προβλέψεις 0,00 0,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΕ ΠΕΡΙΟΔΟΥ  01/07/2018-30/06/2019
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 30/06/2019 

της εταιρείας «ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ Α.Ε» 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 59 – ΒΥΡΩΝΑΣ - 16232   

ΑΦΜ 800478777  - Αριθμός Μητρώου ΓΕΜΗ 000124670901000 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (παρ. 3 άρθρου 29)1 

1. Η εταιρεία λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. 

2. 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. 

3. Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σε πλήρη 

συμφωνία με το νόμο 4308/2014. 

 

Β. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  

Για την παρακολούθηση των επιμέρους στοιχείων των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων, η εταιρεία ακολουθεί τις παρακάτω λογιστικές πολιτικές. 

1. Τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον 

αποσβέσεις και ζημίες απομείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες 

απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. Τα στοιχεία αυτά αποσβένονται με 

ετήσιο συντελεστή απόσβεσης 4% που αντανακλά την εκτιμώμενη ωφέλιμη 

οικονομική ζωή τους. 

2. Οι επενδύσεις σε ακίνητα επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις 

και ζημίες απομείωσης όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι 

μόνιμου χαρακτήρα. Τα στοιχεία αυτά αποσβένονται με ετήσιο συντελεστή 

απόσβεσης 4%, που αντανακλά την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή τους. 

3. Τα λοιπά 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) Μηχανολογικός εξοπλισμός 10% 

(2) Μεταφορικά μέσα 12% 

(3) Εξοπλισμός Η/Υ 20% 

4. Δεν υπάρχουν  πάγια βιολογικά περιουσιακά στοιχεία  

5. Τα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος 

κτήσης. Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης: 

α) τα άυλα στοιχεία με περιορισμένη ωφέλιμη οικονομική ζωή επιμετρώνται 

στο κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις και μείον ζημίες απομείωσης, όταν 

κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. Η 

απόσβεση των άυλων στοιχείων με συμβατικά καθοριζόμενο χρόνο χρήσης 

γίνεται εντός του χρόνου αυτού. Για τα στοιχεία χωρίς συμβατικά 

καθοριζόμενο χρόνο χρήσης, οι αποσβέσεις διενεργούνται με βάση την 

εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή τους. 

β) Τα άυλα στοιχεία με απεριόριστη ωφέλιμη οικονομική ζωή, ή με ωφέλιμη 

οικονομική ζωή που δεν μπορεί να προσδιοριστεί αξιόπιστα, επιμετρώνται 

στο κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις με συντελεστή απόσβεσης 10%, και 

μείον ζημίες απομείωσης όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) 

είναι μόνιμου χαρακτήρα. 

6. Δεν έχουν γίνει επενδύσεις  σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες, καθώς 

και σε λοιπούς συμμετοχικούς  τίτλους . 

7. Τα λοιπά πάγια χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία («Δάνεια και 

απαιτήσεις» και «Χρεωστικοί τίτλοι», επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον 

ζημίες απομείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου 

χαρακτήρα. 

8. Κατά την διάθεση των ενσώματων, άυλων και χρηματοοικονομικών πάγιων 

περιουσιακών στοιχείων, η διαφορά μεταξύ λογιστικής αξίας και τιμήματος 

διάθεσης αυτών, αναγνωρίζεται ως κέρδος/ζημία στην κατάσταση 

αποτελεσμάτων. 

9. Δεν υπάρχουν  πάσης φύσεως αποθέματα .  



10. Οι εμπορικές απαιτήσεις και οι λοιπές απαιτήσεις επιμετρώνται στο κόστος 

κτήσης μείον τις εκτιμώμενες ζημίες απομείωσης. 

11. 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. 

12. Τα λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά 

στο κόστος κτήσης. Μεταγενέστερα επιμετρώνται στη χαμηλότερη αξία μεταξύ 

κόστους κτήσης και ανακτήσιμης αξίας. 

13. Oι προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους μετά την έξοδο από την υπηρεσία, 

αναγνωρίζονται και επιμετρώνται στα προκύπτοντα από τη νομοθεσία 

ονομαστικά ποσά κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. 

14. Οι λοιπές προβλέψεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται μεταγενέστερα 

στο ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για τον διακανονισμό τους. 

15. Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται 

μεταγενέστερα στα ονομαστικά τους ποσά. 

16. Δεν έχουν ληφθεί κρατικές επιχορηγήσεις Οι μη χρηματοοικονομικές 

υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται μεταγενέστερα στο 

ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους. 

17. 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. 

18. Ο τρέχων φόρος εισοδήματος αναγνωρίζεται ως έξοδο στην κατάσταση 

αποτελεσμάτων και περιλαμβάνει τον φόρο εισοδήματος που προκύπτει βάσει 

της φορολογικής νομοθεσίας και τις διαφορές φορολογικού ελέγχου για φόρο 

εισοδήματος και προσαυξήσεις.  

19. Τα έσοδα από πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν: (α) μεταβιβάζονται στον 

αγοραστή οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και τα οφέλη που συνδέονται με την 

κυριότητά τους, (β) τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από τον αγοραστή και (γ) τα 

οικονομικά οφέλη από τη συναλλαγή μπορούν να επιμετρηθούν αξιόπιστα και 



θεωρείται σφόδρα πιθανή η εισροή τους στην οντότητα. Τα έσοδα από παροχή 

υπηρεσιών αναγνωρίζονται με βάση το ποσοστό ολοκλήρωσης και εφόσον 

θεωρείται σφόδρα πιθανή η εισροή του οικονομικού οφέλους της συναλλαγής. 

Εναλλακτικά και όταν δεν υπάρχει ουσιώδης επίπτωση στις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις, τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών 

επιμετρώνται με την μέθοδο της ολοκληρωμένης σύμβασης. Τα έσοδα από 

τόκους λογίζονται βάσει της αρχής του δουλευμένου. Tα μερίσματα ή το 

εισόδημα από τη συμμετοχή στην καθαρή θέση άλλων οντοτήτων, 

αναγνωρίζονται ως έσοδα όταν εγκρίνονται από το αρμόδιο όργανο που 

αποφασίζει τη διανομή τους. Tα δικαιώματα αναγνωρίζονται ως έσοδα βάσει 

των σχετικών συμβατικών όρων. 

20. Τα έξοδα αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων βάσει της αρχής του 

δουλευμένου. 

21. 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. 

22. Οι μεταβολές των λογιστικών πολιτικών και οι διορθώσεις λαθών, 

αναγνωρίζονται αναδρομικά με τη διόρθωση: 

α) Των λογιστικών αξιών των περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων και 

της καθαρής θέσης, για την σωρευτική επίδραση της μεταβολής κατά την 

έναρξη και λήξη της συγκριτικής και της τρέχουσας περιόδου, και 

β) Των εσόδων, κερδών, εξόδων και ζημιών, όσον αφορά την επίδραση επί 

των λογιστικών μεγεθών της συγκριτικής περιόδου. 



23. Οι μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων αναγνωρίζονται στην περίοδο στην 

οποία διαπιστώνεται ότι προκύπτουν και επηρεάζουν αυτή την περίοδο και 

μελλοντικές περιόδους, κατά περίπτωση. Οι αλλαγές αυτές δεν αναγνωρίζονται 

αναδρομικά. 

24. Η διόρθωση των λαθών διενεργείται άμεσα κατά τον εντοπισμό τους. 

 

Γ. ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ  

 

1. Εμπράγματες εγγυήσεις επί ακινήτων της εταιρείας (παρ. 13 άρθρου 29) 

Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια  

3. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ληξιπρόθεσμες μετά από 5 έτη (παρ. 14 άρθρου 

29) 

Δεν υπάρχουν τέτοια κεφάλαια 

2. Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις και ενδεχόμενες επιβαρύνσεις 

(ενδεχόμενες υποχρεώσεις) εκτός ισολογισμού (παρ. 16 άρθρου 29) 

Δεν υπάρχουν τέτοιες  

Μέσος όρος προσωπικού (παρ. 23α άρθρου 29) 

Ο μέσος  όρος  προσωπικού της  εταιρείας  κατά  την περίοδο  2018 -2019  ανήλθε  

σε 10 απασχολούμενους .  

3. Προκαταβολές και πιστώσεις προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

(παρ. 25 άρθρου 29) 

Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια 

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων  Σύμβουλος     Για την  Belessis Bussiness Consulting AE 

 

                                               

Παναγιωτόπουλος Δημήτριος                                   Λάμπρος Μπέλεσης 

Το μέλος                                                                       Αρ Αδείας 22419 

 

Παυλάκος Παναγιώτης 




