ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ A.E.
Knowledge Broaband Services A.E. ΑΡ. ΓΕΜΗ 34785016000
'Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 (Ποσά σε Eυρώ)
10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ2016 - 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Α. ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ενσώµατα πάγια
Ακίνητα
Μηχανολογικός εξοπλισµός
Λοιπός εξοπλισµός
Λοιπά ενσώµατα στοιχεία
Σύνολο
Αϋλα πάγια στοιχεία
∆απάνες ανάπτυξης
Λοιπά άϋλα
Σύνολο
Προκαταβολές και µη κυκλοφορούντα στοιχεία υπο κατασκευή
Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία
Χρεωστικοί τίτλοι
Σύνολο
Σύνολο µη κυκλοφορούντων
Β. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Αποθέµατα
Ετοιµα και ηµιτελή προϊόντα
Εµπορεύµατα
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά
Σύνολο αποθεµάτων
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία και προκαταβολές
Εµπορικές απαιτήσεις
∆ουλευµένα έσοδα περιόδου
Λοιπές απαιτήσεις
Λοιπα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία
Προπληρωµένα έξοδα
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
Σύνολο χρηµατοοικονοµικών στοιχείων
Σύνολο κυκλοφορούντων

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

2016

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

2015

0,00
29.082,27
1,74
0,00
29.084,01

0,00
37.384,67
1,48
0,00
37.386,15

44.903,98
0,13
44.904,11

67.355,98
0,13
67.356,11

6.772,63
6.772,63
80.760,75

6.772,63
6.772,63
111.514,89

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

494.060,35
158,19
30.684,82
0,00
1.706,30
591.514,01
1.118.123,67
1.118.123,67

391.684,87
229,84
44.279,49
0,00
853,15
1.246.303,68
1.683.351,03
1.683.351,03

1.198.884,42

2016

Α. ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ
Καταβληµένο καφάλαιο
Κεφάλαιο
Υπέρ το άρτιο
Καταθέσεις ιδιοκτητών
Σύνολο
∆ιαφορές εύλογης αξίας
∆ιαφορές αξίας ενσωµάτων παγίων
∆ιαφορές αξίας διαθέσιµων για πώληση
Σύνολο
Αποθεµατικά και αποτελέσµατα εις νέο
Αποθεµατικά νόµων ή καταστατικού
Αποτελέσµατα εις νέο
Σύνολο
Σύνολο καθαρής θέσης
Προβλέψεις
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζόµενους
Λοιπές προβλέψεις
Σύνολο προβλέψεων
Υποχρώσεις
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
∆άνεια
Σύνολο
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσµο µέρος τραπεζικών δανείων
Εµπορικές υποχρεώσεις
Φόρος εισοδήµατος
Λοιποί φόροι-τέλη
Οργανισµοί κοινωνικής ασφάλισης
Λοιπές υποχρεώσεις
Εξοδα χρήσεως δουλευµένα
Σύνολο βραχυπρ. Υποχρεώσεων
Σύνολο υποχρεώσεων

1.794.865,92 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ, ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣ.

100.000,00
373.000,00
0,00
473.000,00

100.000,00
373.000,00
0,00
473.000,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

350.762,49
10.759,72
361.522,21
834.522,21

350.396,27
6.825,77
357.222,04
830.222,04

48.986,04
0,00
48.986,04

48.986,04
0,00
48.986,04

23.763,97
23.763,97

76.087,26
76.087,26

72.681,94
134.759,27
9,47
31.346,71
31.071,44
21.743,37
291.612,20
315.376,17

99.875,63
416.034,37
0,00
193.304,58
27.078,87
102.974,97
302,16
839.570,58
915.657,84

1.198.884,42

1.794.865,92

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤA ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
2016
Κύκλος εργασιών (καθαρός)
Μείον:Κόστος πωλήσεων
Μικτό αποτέλεσµα
Λοιπά συνήθη έσοδα
Έξοδα διοίκησης
Έξοδα διάθεσης
Λοιπά έξοδα και ζηµιές
Έσοδα Συµµετοχών και Επενδύσεων
Λοιπά έσοδα και κέρδη
Αποτελέσµατα προ τόκων και φόρων
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Αποτελέσµατα προ φόρων
Φόροι εισοδήµατος
Αποτελέσµατα περιόδου µετά από φόρους

2015

1.261.324,66

1.789.072,10

889.929,98

1.245.849,46

371.394,68
0,00
371.394,68
-276.714,44
-71.981,68
-288,01
0,00
0,00
22.410,55
3.391,38
-15.485,89
10.316,04
4.053,77
6.262,27

543.222,64
0,00
543.222,64
-420.586,51
-67.179,18
-20,04
0,00
1.620,35
57.057,26
1.643,16
-40.393,49
18.306,93
15.787,04
2.519,89

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ.

Ο ∆/νων Σύµβουλος

Καρανικολός Γεώργιος

Βασίλειος Χρηστίδης

Α.∆.Τ. ΑΜ-620045

Α.∆.Τ. ΑΜ-739005

2015

Ο Λογιστής

Γεώργιος Καράµπελας
Α.∆.Τ. ΑΕ-224591/Αρ.αδειας Α-000273

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΕ ΤΟΝ
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «Knowledge Broadband services A.E.”
Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 37, 264 42, Πάτρα – Αρ. Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 347850016000
ΧΡΗΣΗ 2016
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.

1

Η αναφορά της σχετικής παραγράφου του άρθρου 29 γίνεται για διευκόλυνση του αναγνώστη του
συγγράμματος. Η αναφορά αυτή δεν απαιτείται από το νόμο ούτε συνηθίζεται στη διεθνή πρακτική.

Β. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ (παρ. 5 του άρθρου 29)
Για την παρακολούθηση των επιμέρους στοιχείων των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η
εταιρεία ακολουθεί τις παρακάτω λογιστικές πολιτικές.
1.

Η εταιρία δεν έχει στην κυριότητά της ακίνητα.

2.

Δεν υπάρχουν επενδύσεις σε ακίνητα.

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:

4.

α/α

Περιγραφή

Συντελεστής απόσβεσης

(1)

Μηχανολογικός εξοπλισμός

10%

(2)

Μέσα μεταφοράς ατόμων

16%

(3)

Εξοπλισμός Η/Υ

20%

(4)

Πάγια αξίας κτήσης < 1.500 Ε

100%

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 αύλων 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.

5.

Οι επενδύσεις σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες, καθώς και οι λοιποί
συμμετοχικοί τίτλοι επιμετρώνται στο κόστος κτήσης, μείον ζημίες απομείωσης όταν
κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. Μερίσματα από τις εν
λόγω επενδύσεις αναγνωρίζονται ως έσοδα στα αποτελέσματα, κατά το χρόνο που
εγκρίνονται από τα αρμόδια όργανα αυτών.

6.

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.

7.

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.

8.

Τα πάσης φύσεως αποθέματα (έτοιμα και ημιτελή, εμπορεύματα, πρώτες ύλες και υλικά,
βιολογικά αποθέματα) επιμετρώνται στη χαμηλότερη αξία, μεταξύ αξίας κτήσεως και
καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. Το κόστος κτήσης των αποθεμάτων προσδιορίζεται με
την μέθοδο του μέσου σταθμικού όρου ή, κατά περίπτωση, την μέθοδο FIFO. Η ζημία που
προκύπτει από την επιμέτρηση των αποθεμάτων στην καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία, όταν
αυτή είναι μικρότερη του κόστους κτήσης, αναγνωρίζεται στις ζημίες απομείωσης και
επιβαρύνει το κόστος πωλήσεων στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων. Σε περίπτωση
ιδιαίτερα αυξημένων ζημιών απομείωσης αποθεμάτων, τα σχετικά ποσά εμφανίζονται στο
κονδύλι «Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)» στην Κατάσταση
Αποτελεσμάτων με σκοπό την εύλογη παρουσίαση.

9.

Οι εμπορικές απαιτήσεις και οι λοιπές απαιτήσεις επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον
τις εκτιμώμενες ζημίες απομείωσης.

10.

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.

11.

Τα λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος
κτήσης. Μεταγενέστερα επιμετρώνται στη χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσης και
ανακτήσιμης αξίας.

12.

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.

13.

Οι λοιπές προβλέψεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται μεταγενέστερα στο
ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για τον διακανονισμό τους.

14.

Οι

χρηματοοικονομικές

υποχρεώσεις

αναγνωρίζονται

αρχικά

και

επιμετρώνται

μεταγενέστερα στα ονομαστικά τους ποσά.
15.

Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά ως
υποχρεώσεις στην περίοδο που εισπράττονται ή στην περίοδο που καθίσταται οριστική η

έγκρισή τους και υπάρχει βεβαιότητα ότι θα εισπραχθούν. Οι κρατικές επιχορηγήσεις
αναγνωρίζονται με τα ποσά που εισπράττονται ή εγκρίνονται οριστικά. Μεταγενέστερα
της αρχικής αναγνώρισης, οι κρατικές επιχορηγήσεις αποσβένονται με τη μεταφορά τους
στα αποτελέσματα ως έσοδα, στην ίδια περίοδο και με τρόπο αντίστοιχο της μεταφοράς
στα αποτελέσματα της λογιστικής αξίας του στοιχείου που επιχορηγήθηκε. Οι κρατικές
επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα αναγνωρίζονται αρχικά ως υποχρεώσεις στην περίοδο
που εισπράττονται ή στην περίοδο που καθίσταται οριστική η έγκρισή τους και υπάρχει
βεβαιότητα ότι θα εισπραχθούν. Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα
μεταφέρονται στα αποτελέσματα ως έσοδα στην περίοδο στην οποία τα επιχορηγηθέντα
έξοδα βαρύνουν τα αποτελέσματα.
16.

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. ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
1.

Eνσώματα, άυλα και βιολογικά πάγια (παρ. 8 άρθρου 29)

Στον κατωτέρω πίνακα παρουσιάζονται οι πληροφορίες που αφορούν την κίνηση και τη
συμφωνία των λογαριασμών των ενσωμάτων παγίων, και των άυλων παγίων.
Πίνακας μεταβολών ενσώματων, άυλων και βιολογικών παγίων περιόδου

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

ΑΝΑΠΟ-

ΥΠΟΛΟΙΠ0

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ

ΣΒΕΣΤΟ

31/12/2015

ΧΡΗΣΗΣ

31/12/2016

31/12/2015

ΧΡΗΣΗΣ

31/12/2016

ΥΠΟΛΟΙΠΟ

1.046,19

0,00

1.046,19

1.046,06

0,00

1.046,06

0,13

ΕΞΟΔΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

382.425,63

0

382.425,63

315.069,65

22.452,00

335.521,65

44.903,98

ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΩΜΑΤΩΝ
ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

383.471,82

0,00

383.471,82

316.115,71

22.452,00

338.567,71

44.904,11

ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

28.720,85

8.635,67

37.356,52

28.719,37

8.635,41

37.354,78

1,74

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ

61.279,99

0,00

61.279,99

23.895,32

8.302,40

32.197,72

29.082.27

90.000,84

8.635,67

98.636,51

52.614,69

16.937,81

69.552,50

29.084,01

473.472,66

8.635,67

482.108,33

368.730,40

39.389,81

408.120,21

73.988,12

συντ. 16%

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

2.

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

Δεν υπάρχουν.
3.

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ληξιπρόθεσμες μετά από 5 έτη (παρ. 14 άρθρου 29)

Το σύνολο των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων της εταιρείας, είναι πληρωτέα εντός τριετίας.
4.

Χρηματοοικονομικές

δεσμεύσεις,

εγγυήσεις

και

ενδεχόμενες

επιβαρύνσεις

(ενδεχόμενες υποχρεώσεις) εκτός ισολογισμού (παρ. 16 άρθρου 29)
Η εταιρεία, έχει παράσχει εγγυητικές επιστολές τραπεζών προς πελάτες της για εγγύηση καλής
εκτέλεσης αναληφθέντων έργων συνολικού ποσού 228.956,94 ευρώ
Οι δεσμεύσεις για παροχές σε εργαζομένους μετά την έξοδο από την υπηρεσία αφορούν τις
προβλέψεις για αποζημίωση βάσει των προβλέψεων του νόμου 2112/20.
5.

Μέσος όρος προσωπικού (παρ. 23α άρθρου 29)

Ο μέσος όρος προσωπικού της εταιρείας κατά την περίοδο 2016 ανήλθε σε 23 απασχολούμενους
(προηγούμενη χρήση 18).

6.

Προκαταβολές και πιστώσεις προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (παρ. 25
άρθρου 29)

Δεν υπάρχουν
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Καρανικολός Γεώργιος
Α.Δ.Τ. ΑΜ 620045

Ο Δ/νων Σύμβουλος

Χρηστίδης Βασίλειος
Α.Δ.Τ. ΑΜ 739005

Ο Λογιστής

Γεώργιος Καράμπελας
Α.Δ.Τ. ΑΕ-224591
Αρ. αδείας Α΄ Τάξης 00273
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Κύριοι Μέτοχοι,
Σύµφωνα µε το Νόµο και το Καταστατικό της εταιρείας σας υποβάλλουµε για έγκριση τις
οικονοµικές καταστάσεις (Ισολογισµό, κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης, προσάρτηµα) της
εταιρίας µας καθώς και την παρούσα έκθεση για την διαχειριστική περίοδο από 01 Ιανουαρίου
2016 έως 31 ∆εκεµβρίου 2016 και να σας δώσουµε τις παρακάτω εξηγήσεις
ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Η χρήση που έκλεισε ήταν η δέκατη για την εταιρία µας που συστάθηκε στις 28 Ιουνίου 2007
σύµφωνα µε το καταστατικό της που καταρτίστηκε µε την πράξη αρ. 10345/19-06-2007 της
συµβολαιογράφου Πατρών Ευγενίας συζύγου Γεωργίου Παπαδοπούλου το γένος Ανδρέου
Παπανδρέου, το οποίο εγκρίθηκε µε την απόφαση του Νοµάρχη Αχαΐας αρ. 63616/22/Β/07/37
και καταχωρήθηκε στο ΦΕΚ Α.Ε. και Ε.Π.Ε. µε αρ. φύλλου 8274/19/7/2007.
Κατά την χρήση που έκλεισε στις 31/12/2016 ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε σε
1.261.324,66 ευρώ έναντι 1.789.072,10 το 2016 µειωµένος κατά 29,50%.
Παρατίθεται παρακάτω πίνακας µε την εξέλιξη των εργασιών της εταιρίας
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΟΝ∆ΥΛΙΟΥ

31/12/2016

31/12/2015

Κύκλος εργασιών (καθαρός)
Μείον:Κόστος πωλήσεων
Μικτό αποτέλεσµα
Λοιπά συνήθη έσοδα

1.261.324,66
-889.929,98
371.394,68
0,00
371.394,68
-276.714,44
-71.981,68
-288,01
0,00
0,00
22.410,55
3.391,38
-15.485,89
10.316,04
-4.053,77
6.262,27

1.789.072,10
-1.245.849,46
543.222,64
0,00
543.222,64
-420.586,51
-87.179,18
-20,04
0,00
1.620,35
57.057,26
1.643,16
-40.393,49
18.306,93
-15.787,04
2.519,89

Έξοδα διοίκησης
Έξοδα διάθεσης
Λοιπά έξοδα και ζηµιές
Κέρδη και ζηµίες από διάθεση µη κυκλ. Στοιχ.
Λοιπά έσοδα και κέρδη
Αποτελέσµατα προ τόκων και φόρων
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Αποτελέσµατα προ φόρων
Φόροι εισοδήµατος
Αποτελέσµατα περιόδου µετά από φόρους

ΜΕΤΑΒΟΛΗ
-527.747,44,
-355.919,48
-167.827,96
0,00
-167.827,96
-143.827,07
-15.197,50
267,97
0,00
-1.620,35
-34.646,71
1.748,22
-24.907,60
-7.990,89
-11.733,27
3.742,38

%
ΜΕΤΑΒΟΛΗ
-29,50%
-28,57%
-30,89%
0,00%
-30,89%
-34,21%
-17,43%
1337,18%
-100,00%
-60,72%
106,39%
-61,66%
-43,65%
-74,32%
148,51%

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ
Η οικονοµική θέση της εταιρίας κρίνεται αρκετά καλή και αντικατοπτρίζεται στον συνυµµένο
ισολογισµό και το προσάρτηµα.
Τα ίδια κεφάλαια την 31/12/2016 ανέρχονται σε 834.522,21 ευρώ έναντι 830.222,04 την
προηγούµενη χρήση
Ακολούθως παραθέτουµε αριθµοδείκτες για την διαµόρφωση πληρέστερης εικόνας.
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ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΕΣ
1. Οικονοµικής ∆ιάρθρωσης 31/12/2016
Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Σύνολο Ενεργητικού

1.118.123,67
1.198.884,42

93,26%

Ίδια κεφάλαια
Σύνολο Παθητικού

834.522,21
1.198.884,42

69,61%

Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις

1.118.123,67
291.612,20

383,43%

834.522,21
315.376,17

264,61%

10.316,04
1.261.324,66

0,82%

Ίδια κεφάλαια
Σύνολο Υποχρεώσεων

2. Αποδοτικότητας 31/12/2016
Αποτελέσµατα προ φόρων
Πωλήσεις Αποθεµάτων & Υπηρεσιών
Καθαρά Αποτελέσµατα χρήσεως προ φόρων
Ίδια Κεφάλαια

Μικτό αποτέλεσµα
Πωλήσεις Αποθεµάτων & Υπηρεσιών

10.316,04
834.522,21

371.394,68
1.261.324,66

1,24%

29,44%

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ
Σύµφωνα µε τα µέχρι σήµερα στοιχεία οι πωλήσεις και η υλοποίηση των έργων της εταιρείας
κατά το πρώτο τρίµηνο του 2017 εξελίχθηκαν σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα και εκτιµούµε ότι
και το Β΄ Εξάµηνο θα εξελιχθεί πολύ θετικά και σύµφωνα µε τις προβλέψεις, παρά την
παρατεινόµενη οικονοµική κρίση. Επίσης η ρευστότητα της εταιρείας παραµένει σε σχετικά
υψηλά επίπεδα και απολύτως σύµφωνα µε τον προγραµµατισµό της εταιρείας. Παρόλα αυτά,
δεδοµένου ότι παρατείνεται η αβεβαιότητα σχετικά µε την ελληνική οικονοµία δεδοµένου ότι δεν
έχει κλείσει η Α΄ αξιολόγηση του µνηµονίου και η ενεργοποίηση του ΕΣΠΑ καθυστερεί, υπάρχει
ο κίνδυνος να υπάρξουν καθυστερήσεις στην προκήρυξη και ανάληψη νέων έργων που είχαν
προβλεφθεί για το Β΄ εξάµηνο του 2017Σύµφωνα µε τα µέχρι σήµερα στοιχεία οι πωλήσεις και η
υλοποίηση των έργων της εταιρείας κατά το πρώτο εξάµηνο του 2018 εξελίχθηκαν σύµφωνα µε
2

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
KNOWLEDGE BROADBAND SERVICES A.E.
ΠΡΟΣ ΤΗΝ
ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2016

τα προβλεπόµενα και εκτιµούµε ότι και το Β΄ Εξάµηνο θα εξελιχθεί πολύ θετικά και σύµφωνα µε
τις προβλέψεις, παρά την παρατεινόµενη οικονοµική κρίση. Επίσης η ρευστότητα της εταιρείας
παραµένει σε σχετικά υψηλά επίπεδα και απολύτως σύµφωνα µε τον προγραµµατισµό της
εταιρείας.

ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ
1. Κίνδυνος επιτοκίου.
Τα λειτουργικά έσοδα της εταιρίας δεν επηρεάζονται σηµαντικά από τις διακυµάνσεις επιτοκίων.
Η έκθεση σε κίνδυνο επιτοκίων για τις υποχρεώσεις και επενδύσεις παρακολουθείται σε
προϋπολογιστική βάση και είναι σχεδόν µηδενική.
2. Πιστωτικός κίνδυνος .
Η εταιρία δεν αντιµετωπίζει σηµαντικούς πιστωτικούς κινδύνους, ενώ το µεγαλύτερο
µέρος των απαιτήσεων από πελάτες είναι από ΝΠ∆∆ που έχουν εξασφαλισµένες και
εγκεκριµένες πιστώσεις.
3. Κίνδυνος ρευστότητας
Η σωστή διαχείριση της ρευστότητας επιτυγχάνεται µε την ύπαρξη του κατάλληλου
συνδυασµού ρευστών διαθεσίµων και εγκεκριµένων πιστώσεων.
ΕΞΟ∆Α ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Η εταιρία προγραµµατίζει να ξεκινήσει εντός της επόµενης χρήσης έρευνα για την ανάπτυξη
νέων προγραµµάτων σε συνεργασία µε Πανεπιστηµιακούς φορείς ή τρίτους εξωτερικούς
συνεργάτες.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ
Κατεχόµενα χρεόγραφα
Την 31/12/2016 η εταιρία είχε στη κατοχή της Συνεταιριστικές µερίδες µερίδες της ΑΧΑΙΚΗΣ
ΤΡΑΠΕΖΑΣ κόστους κτήσης 33.863,17 ευρώ για τις οποίες έχει σχηµατίσει προβλέψεις
αποµείωσης 27.090,54 ευρώ
∆ΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ
Η εταιρία την 31/12/2016 δεν είχε καταθέσεις ή άλλους τίτλους συνάλλαγµα
ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Η εταιρία δεν έχει στην κατοχή της ακίνητα

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Η εταιρία δεν έχει υποκαταστήµατα
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
Από τη ηµεροµηνία λήξης της κλειόµενης χρήσης µέχρι την ηµέρα υποβολής της παρούσας
έκθεσης την ηµεροµηνία υποβολής της Έκθεσης αυτής δεν έχει συµβεί κανένα άλλο γεγονός,
που θα µπορούσε να επηρεάσει σηµαντικά την οικονοµική θέση και την πορεία της εταιρείας.
Κύριοι Μέτοχοι,
Μετά από τα παραπάνω σας παρακαλούµε :
Να εγκρίνετε τις οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2016

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ.

Καρανικολός Γεώργιος
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ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ A.E.
Knowledge Broaband Services A.E. ΑΡ. ΓΕΜΗ 34785016000
'Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 (Ποσά σε Eυρώ)
10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ2016 - 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Α. ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ενσώµατα πάγια
Ακίνητα
Μηχανολογικός εξοπλισµός
Λοιπός εξοπλισµός
Λοιπά ενσώµατα στοιχεία
Σύνολο
Αϋλα πάγια στοιχεία
∆απάνες ανάπτυξης
Λοιπά άϋλα
Σύνολο
Προκαταβολές και µη κυκλοφορούντα στοιχεία υπο κατασκευή
Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία
Χρεωστικοί τίτλοι
Σύνολο
Σύνολο µη κυκλοφορούντων
Β. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Αποθέµατα
Ετοιµα και ηµιτελή προϊόντα
Εµπορεύµατα
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά
Σύνολο αποθεµάτων
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία και προκαταβολές
Εµπορικές απαιτήσεις
∆ουλευµένα έσοδα περιόδου
Λοιπές απαιτήσεις
Λοιπα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία
Προπληρωµένα έξοδα
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
Σύνολο χρηµατοοικονοµικών στοιχείων
Σύνολο κυκλοφορούντων

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

2016

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

2015

0,00
29.082,27
1,74
0,00
29.084,01

0,00
37.384,67
1,48
0,00
37.386,15

44.903,98
0,13
44.904,11

67.355,98
0,13
67.356,11

6.772,63
6.772,63
80.760,75

6.772,63
6.772,63
111.514,89

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

494.060,35
158,19
30.684,82
0,00
1.706,30
591.514,01
1.118.123,67
1.118.123,67

391.684,87
229,84
44.279,49
0,00
853,15
1.246.303,68
1.683.351,03
1.683.351,03

1.198.884,42

2016

Α. ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ
Καταβληµένο καφάλαιο
Κεφάλαιο
Υπέρ το άρτιο
Καταθέσεις ιδιοκτητών
Σύνολο
∆ιαφορές εύλογης αξίας
∆ιαφορές αξίας ενσωµάτων παγίων
∆ιαφορές αξίας διαθέσιµων για πώληση
Σύνολο
Αποθεµατικά και αποτελέσµατα εις νέο
Αποθεµατικά νόµων ή καταστατικού
Αποτελέσµατα εις νέο
Σύνολο
Σύνολο καθαρής θέσης
Προβλέψεις
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζόµενους
Λοιπές προβλέψεις
Σύνολο προβλέψεων
Υποχρώσεις
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
∆άνεια
Σύνολο
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσµο µέρος τραπεζικών δανείων
Εµπορικές υποχρεώσεις
Φόρος εισοδήµατος
Λοιποί φόροι-τέλη
Οργανισµοί κοινωνικής ασφάλισης
Λοιπές υποχρεώσεις
Εξοδα χρήσεως δουλευµένα
Σύνολο βραχυπρ. Υποχρεώσεων
Σύνολο υποχρεώσεων

1.794.865,92 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ, ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣ.

100.000,00
373.000,00
0,00
473.000,00

100.000,00
373.000,00
0,00
473.000,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

350.762,49
10.759,72
361.522,21
834.522,21

350.396,27
6.825,77
357.222,04
830.222,04

48.986,04
0,00
48.986,04

48.986,04
0,00
48.986,04

23.763,97
23.763,97

76.087,26
76.087,26

72.681,94
134.759,27
9,47
31.346,71
31.071,44
21.743,37
291.612,20
315.376,17

99.875,63
416.034,37
0,00
193.304,58
27.078,87
102.974,97
302,16
839.570,58
915.657,84

1.198.884,42

1.794.865,92

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤA ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
2016
Κύκλος εργασιών (καθαρός)
Μείον:Κόστος πωλήσεων
Μικτό αποτέλεσµα
Λοιπά συνήθη έσοδα
Έξοδα διοίκησης
Έξοδα διάθεσης
Λοιπά έξοδα και ζηµιές
Έσοδα Συµµετοχών και Επενδύσεων
Λοιπά έσοδα και κέρδη
Αποτελέσµατα προ τόκων και φόρων
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Αποτελέσµατα προ φόρων
Φόροι εισοδήµατος
Αποτελέσµατα περιόδου µετά από φόρους

2015

1.261.324,66

1.789.072,10

889.929,98

1.245.849,46

371.394,68
0,00
371.394,68
-276.714,44
-71.981,68
-288,01
0,00
0,00
22.410,55
3.391,38
-15.485,89
10.316,04
4.053,77
6.262,27

543.222,64
0,00
543.222,64
-420.586,51
-67.179,18
-20,04
0,00
1.620,35
57.057,26
1.643,16
-40.393,49
18.306,93
15.787,04
2.519,89

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ.

Ο ∆/νων Σύµβουλος

Καρανικολός Γεώργιος

Βασίλειος Χρηστίδης

Α.∆.Τ. ΑΜ-620045

Α.∆.Τ. ΑΜ-739005

2015

Ο Λογιστής

Γεώργιος Καράµπελας
Α.∆.Τ. ΑΕ-224591/Αρ.αδειας Α-000273

