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Κύριοι Μέτοχοι,
Σύµφωνα µε το Νόµο και το Καταστατικό της εταιρείας σας υποβάλλουµε για έγκριση τις
οικονοµικές καταστάσεις (Ισολογισµό, λογαριασµό αποτελεσµάτων χρήσης, προσάρτηµα) της
εταιρίας µας καθώς και την παρούσα έκθεση για την διαχειριστική περίοδο από 01 Ιανουαρίου
2018 έως 31 ∆εκεµβρίου 2018 και να σας δώσουµε τις παρακάτω εξηγήσεις.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ
Η εταιρία 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. Η εταιρία εδρεύει στην Πάτρα, εξειδικεύεται στην ανάπτυξη και
υποστήριξη ολοκληρωµένων λύσεων υψηλής τεχνολογίας και δραστηριοποιείται:
α) στο χώρο

της Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης (e-Government) µε εστίαση στην

εξυπηρέτηση επιχειρήσεων (ΥΜΣ/ΓΕΜΗ, Επιµελητηριακά συστήµατα),
β) του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν (e-Business) µε εστίαση σε λύσεις ηλεκτρονικού εµπορίου
και λύσεις για τον ψηφιακό µετασχηµατισµό επιχειρήσεων του Τουριστικού τοµέα, και
γ) ανάπτυξη εφαρµογών λογισµικού (outsourcing) κυρίως για έργα µεγάλων ευρωπαϊκών
οργανισµών
Η εταιρία διοικείται από τριµελές ∆ιοικητικό συµβούλιο αποτελούµενο από τους
Καρανικολό Γεώργιο επιχειρηµατία-µαθηµατικό αναλυτή συστηµάτων Πρόεδρο, Χρηστίδη
Βασίλειο επιχειρηµατία - ∆ρ. ηλεκτρολόγο µηχανικό & µηχανικό πληροφορικής Αντιπρόεδρο και
δ/νοντα σύµβουλο, Μεγαλοβασίλη Παύλο ∆ρ. γεωλόγο µη εκτελεστικό µέλος.
ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Κατά την χρήση που έκλεισε και ήταν η δωδέκατη στις 31/12/2018 ο κύκλος εργασιών της
εταιρείας ανήλθε σε 1.295.426,65ευρώ έναντι 1.460.028,21 το 2017 µειωµένος κατά 11,27% .
Παρατίθεται παρακάτω πίνακας µε την εξέλιξη των εργασιών της εταιρίας:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΟΝ∆ΥΛΙΟΥ

31/12/2018

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

1.295.426,65
1.001.170,53
294.256,12
3.000,00
297.256,12

31/12/2017

ΜΕΤΑΒΟΛΗ

1.460.028,21 -164.601,56
-1.177.895,15 -176.724,62
12.123,06
282.133,06
2.250,00
750,00
14.373,06
282.883,06
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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

-182.064,41
-87.579,79
-1.972,07
0,00
0,00
25.639,84
61,98
-15.997,54
9.704,28
-7.036,29
2.667,99

-177.709,02
-94.633,20
-231,40
0,00
0,00
10.309,44
1.075,87
-4.932,35
6.452,96
-2.837,47
3.615,49

4.355,39
-7.053,41
1.740,67
0,00
0,00
15.330,40
-1.013,89
11.065,19
3.251,32
4.198,82
-947,50

2,45%
-7,45%
752,23%

148,70%
-94,24%
224,34%
50,38%
147,98%
-26,21%

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ
Η οικονοµική θέση της εταιρίας κρίνεται αρκετά καλή και αντικατοπτρίζεται στον συνηµµένο
ισολογισµό και το προσάρτηµα. Ακολούθως παραθέτουµε αριθµοδείκτες για την διαµόρφωση
πληρέστερης εικόνας.
Τα ίδια κεφάλαια της εταιρίας την 31/12/2018 ανέρχονται σε 840.805,69 ευρώ έναντι
838.137,70 ευρώ την 31/12/2017.
ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΕΣ
1. Οικονοµικής ∆ιάρθρωσης 31/12/2018
1.699.632,25
1.727.801,44

98,37%

Ίδια κεφάλαια
Σύνολο Παθητικού

840.805,69
1.727.801,44

48,66%

Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις

1.699.632,25
814.521,39

208,67%

840.805,69
826.222,99

101,76%

9.704,28
1.295.426,65

0,75%

Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Σύνολο Ενεργητικού

Ίδια κεφάλαια
Σύνολο Υποχρεώσεων

2. Αποδοτικότητας 31/12/2018
Αποτελέσµατα προ φόρων
Πωλήσεις Αποθεµάτων & Υπηρεσιών
Καθαρά Αποτελέσµατα χρήσεως προ φόρων
Ίδια Κεφάλαια

Μικτό αποτέλεσµα
Πωλήσεις Αποθεµάτων & Υπηρεσιών

9.704,28
840.805,69

294.256,12
1.295.426,65

Knowledge Broadband Services A.E., AΦ.Μ.998688081, Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 34785016000

1,15%

22,71%
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 2018

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ
Σύµφωνα µε τα µέχρι σήµερα στοιχεία οι πωλήσεις και η υλοποίηση των έργων της εταιρείας
κατά το πρώτο εξάµηνο του 2019 εξελίχθηκαν σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα και εκτιµούµε ότι
και το δεύτερο εξάµηνο του 2019 θα εξελιχθεί θετικά και σύµφωνα µε τις προβλέψεις, παρά την
παρατεινόµενη καθυστέρηση της έναρξης διαγωνιστικών διαδικασιών για την υλοποίηση έργων
ΕΣΠΑ. Η περεταίρω καθυστέρηση των έργων αυτών ενδέχεται να επηρεάσει τις πωλήσεις της
εταιρείας κατά το 4ο τρίµηνο του έτους. Ιδιαίτερα ενθαρρυντικό όµως είναι ότι σε φορείς ΝΠ∆∆
που η εταιρεία διαθέτει πολύ υψηλή τεχνογνωσία & λύσεις και δραστηριοποιείται συστηµατικά,
έχουν ενταχθεί προς χρηµατοδότηση στο ΕΣΠΑ σηµαντικά έργα. Η εταιρεία επίσης προσβλέπει
σε διεύρυνση των συνεργασιών της στην υλοποίηση έργων στο εξωτερικό και προς αυτή την
κατεύθυνση εργάζεται συστηµατικά συµµετέχοντας ήδη σε 6 διαφορετικά έργα (σε σχέση µε 1
κατά το 2018). Η ρευστότητα της εταιρείας, παρά τις συνεχιζόµενες σηµαντικές καθυστερήσεις
στις εισπράξεις που σηµειώθηκαν το 2018 και το πρώτο εξάµηνο του 2019 σε σηµαντικό πελάτη,
παραµένει σε ικανοποιητικά επίπεδα µε βάση και τις εγκεκριµένες τραπεζικές πιστώσεις και
σύµφωνα µε τον προγραµµατισµό της εταιρείας.
ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ
Η εταιρία παρακολουθεί συνεχώς τις εξελίξεις έχοντας ως στόχο να περιορίσει όσο το
δυνατόν τις πιθανές αρνητικές επιπτώσεις οι οποίες µπορεί να προκύψουν από διάφορα
γεγονότα.
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 σε συνδυασµό µε τον περιορισµένο
τραπεζικό δανεισµό 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.
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ΕΞΟ∆Α ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Πραγµατοποιήθηκαν δαπάνες ερευνών και ανάπτυξης στα πλαίσια του προγράµµατος
«ΕΡΕΥΝΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ-∆ΗΜΙΟΥΡΓΩ» ποσού 188.871,80 ευρώ.
Επίσης εντός του 2018 εγκρίθηκαν δύο νέα συγχρηµατοδοτούµενα έργα στο ΠΕΠ
Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας: α) Direct Market 2.0: Ευφυής Ηλεκτρονική Αγορά Προϊόντων µε
χρήση Τεχνικών Στατιστικής Ανάλυσης και Μηχανικής Μάθησης και β) Εξωστρέφεια των
εφαρµογών BookOnCloud για την προώθησή τους σε αγορές του εξωτερικού.
ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ
Την 31/12/2018 η εταιρία είχε στη κατοχή της Συνεταιριστικές 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 31/12/2018 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
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 2018

Πάτρα, 10 / 09 / 2019
Ο Πρόεδρος του ∆.Σ.
Καρανικολός Γεώργιος
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Ισολογισµός – 31ης ∆εκεµβρίου 2018 (Ποσά σε Ευρώ)
2018
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώµατα πάγια
Λοιπός εξοπλισµός
Άυλα πάγια στοιχεία
∆απάνες ανάπτυξης
Λοιπά άυλα
Σύνολο
Προκαταβολές και µη κυκλοφορούντα στοιχεία υπο κατασκευή
Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία
∆άνεια και απαιτήσεις
Χρεωστικοί τίτλοι
Σύνολο
Σύνολο µη κυκλοφορούντων
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία και προκαταβολές
Εµπορικές απαιτήσεις
∆ουλευµένα έσοδα περιόδου
Λοιπές απαιτήσεις
Προπληρωµένα έξοδα
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
Σύνολο
Σύνολο κυκλοφορούντων
Σύνολο ενεργητικού
Καθαρή θέση
Καταβληµένα κεφάλαια
Κεφάλαιο
Υπέρ το άρτιο
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
Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
∆άνεια
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσµο µέρος τραπεζικών δανείων
Εµπορικές υποχρεώσεις
Φόρος εισοδήµατος
Λοιποί φόροι και τέλη
Οργανισµοί κοινωνικής ασφάλισης
Λοιπές υποχρεώσεις
Έξοδα χρήσεως δουλευµένα
Σύνολο
Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων

2017

16.604,54

20.781,79

0,00
0,13
0,13

22.451,98
0,13
22.452,11

11.564,52
0,00
11.564,52
28.169,19

3.841,89
6.772,63
10.614,52
53.848,42

1.512.110,48
0,38
31.696,07
1.649,14
154.176,18
1.699.632,25
1.699.632,25
1.727.801,44

1.100.487,77
17,36
31.717,26
1.685,46
237.113,67
1.371.021,52
1.371.021,52
1.424.869,94

100.000,00
373.000,00
473.000,00

100.000,00
373.000,00
473.000,00

350.943,26
16.862,43
367.805,69
840.805,69

350.762,49
14.375,21
365.137,70
838.137,70

60.772,76
0,00
60.772,76

48.986,04
0,00
48.986,04

2.955,47

0,00

318.064,41
197.818,07
7.045,76
72.197,51
39.311,75
188.222,44
607,58
823.267,52
826.222,99
1.727.801,44

24.739,74
186.857,35
2.846,94
117.119,28
37.651,47
168.531,42
0,00
537.746,20
537.746,20
1.424.869,94

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΆ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Κύκλος εργασιών (καθαρός)
Μείον:Κόστος πωλήσεων
Μικτό αποτέλεσµα
Λοιπά συνήθη έσοδα

1.295.426,65
-1.001.170,53
294.256,12
3.000,00
297.256,12
-182.064,41
-87.579,79
-1.972,07
0,00
0,00
25.639,84
61,98
-15.997,54
9.704,28
-7.036,29
2.667,99

Έξοδα διοίκησης
Έξοδα διάθεσης
Λοιπά έξοδα και ζηµιές
Κέρδη και ζηµίες από διάθεση µη κυκλοφορ. στοιχείων
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
Ο Πρόεδρος του ∆.Σ.

Γεώργιος Καρανικολός

Ο ∆/νων Σύµβουλος

Βασίλειος Χρηστίδης

1.460.028,21
-1.177.895,15
282.133,06
750,00
282.883,06
-177.709,02
-94.633,20
-231,40
0,00
0,00
10.309,44
1.075,87
-4.932,35
6.452,96
-2.837,47
3.615,49

Ο Λογιστής

Γεώργιος Καράµπελας

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. άρθρο 29 Ν.4308/2014
31ης Δεκεμβρίου 2018
Επωνυμία
(Παρ. 3(α) άρθρου 29)

ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ-ΤΕΧΝΟ
ΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ A.E.
(Knowledge broadband services Α.Ε.)

Νομικός τύπος
(Παρ. 3(β) άρθρου 29)
Περίοδος αναφοράς
(Παρ. 3(γ) άρθρου 29)
Διεύθυνση έδρας
(Παρ. 3(δ) άρθρου 29)
Δημόσιο μητρώο
(Παρ. 3(ε) άρθρου 29)
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα
(Παρ. 3(στ) άρθρου 29)

Ανώνυμος εταιρία
01/01/2018-31/12/2018
Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 37, ΠΑΤΡΑ
Γ.Ε.ΜΗ.

Αρ. 34785016000

Η εταιρία λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα

Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)

Η εταιρία δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση

Κατηγορία οντότητας

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

(Παρ. 3(η) άρθρου 29)

Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σε
πλήρη συμφωνία με τον νόμο 4308/2014.
(Παρ. 3(θ) άρθρου 29)
Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την
Η εταιρία δεν εντόπισε παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την
προοπτική της οντότητας ως συνεχιζόμενη
προοπτική της ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα
(Παρ. 4 άρθρου 29)
Συνοπτική αναφορά των λογιστικών πολιτικών
που ακολουθεί η οντότητα για τα επιμέρους α) Οι «Λογιστικές Πολιτικές », αναλύονται στο Παράρτημα 2
β)Δεν έγιναν αλλαγές λογιστικών πολιτικών και αποτιμήσεων
στοιχεία των χρηματοοικονομικών της
καταστάσεων.
γ)Δεν έγιναν διορθώσεις λαθών
(Παρ. 5 άρθρου 29)
Παρεκκλίσεις υποχρέωσης της παραγράφου 2
Δεν υπάρχει καμμία παρέκλκκλιση
του
άρθρου
16 29)
(Παρ.
6 άρθρου
Συσχέτιση περιουσιακού στοιχείου με
περισσότερα από ένα κονδύλια του
ισολογισμού
(Παρ. 7 άρθρου 29)
Πίνακας ενσώματων και άυλων παγίων
(Παρ. 8 άρθρου 29)
Περίπτωση επιμέτρησης στην εύλογη αξία
(Παρ. 10 άρθρου 29)
Χρέος της οντότητας που καλύπτεται από
εξασφαλίσεις
(Παρ. 13 άρθρου 29)
Τα ποσά των υποχρεώσεων της οντότητας που
καθίστανται απαιτητά μετά από πέντε (5) έτη
από την ημερομηνία του ισολογισμού.
(Παρ. 14 άρθρου 29)

1.Χρεωστικά υπόλοιπα προμηθευτών 805,74 ευρώ έχουν περιληφθεί
στο κονδύλι του ενεργητικού εμπορικές απαιτήσεις και πιστωτικά υπόλοιπα πελατών 1.756,85 ευρώ στο κονδύλι εμπορικές υποχρεώσεις
2.Πιστωτικά υπόλοιπα χρεωστών 1.585,57 ευρώ έχουν περιληφθεί στο
κονδύλι του παθητικού λοιπές υποχρεώσεις
Ως συνημμένος πίνακας (Παράρτημα 1)
Η εταιρία δεν έχει κάνει χρήση της δυνατότητας της για επιμέτρηση
κονδυλίων στην εύλογη αξία
Δεν υπάρχει

Ολες πο υποχρεώσεις της εταιρίας είναι πληρωτέες κάτω της
πενταετίας

Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις
(Παρ. 16 άρθρου 29)

Η οντότητα έχει παράσχει εγγυητικές επιστολές τραπεζών προς
πελάτες της για εγγύηση καλής εκτέλεσης αναληφθέντων έργων
συνολικού ποσού την 31/12/2018 304.031,94 ευρώ

Έσοδα ή έξοδα ιδιαιτέρου ύψους ή ιδιαίτερης
συχνότητας ή σημασίας
Δεν υπάρχουν
(Παρ. 17 άρθρου 29)
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)
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ.
(Παρ. 25 άρθρου 29)
Άρθρο 30, παραγρ. 9, Ν. 4308/2014

Δεν ενσωματώθηκαν

29 άτομα
Δεν υπάρχουν
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

Σημειώσεις

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ.

Γεώργιος Καρανικολός
Α.∆.Τ. ΑΜ-620045

Ο ∆/νων Σύµβουλος

Βασίλειος Χρηστίδης
Α.∆.Τ. ΑΜ-739005

Ο λογιστής

Α.∆.Τ.

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

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ A.E.

Knowledge Broaband Services A.E.-ΑΡ. ΓΕΜΗ 34785016000
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ σύµφωνα µε τα Ε.Λ.Π. άρθρο 29 Ν.4308/2014 - 31ης ∆εκεµβρίου 2018
Παράρτηµα 1
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ

ΓΗΠΕ∆Α

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ
Σ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΚΤΙΡΙΑ

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ
ΜΕΣΑ

ΛΟΙΠΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΣΥΝΟΛΑ

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ
Υπόλοιπο 31/12/2017
Προσθήκες περιόδου

61.279,99
0,00

52.389,59
11.992,01

113.669,58
11.992,01

Υπόλοιπο 31/12/2018

61.279,99

64.381,60

125.661,59

ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
Υπόλοιπο 31/12/2017
Αποσβέσεις περιόδου

-40.500,12
-8.302,40

-52.387,67
-7.866,86

-92.887,79
-16.169,26

Υπόλοιπο 31/12/2018

-48.802,52

-60.254,53

-109.057,05

12.477,47

4.127,07

16.604,54

ΚΑΘΑΡΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ 31/12/2018

0,00

0,00

0,00

ΕΞΟ∆Α ΕΡΕΥΝΩΝ
ΕΞΟ∆Α
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΑΥΛΑ ΠΑΓΙΑ

ΣΥΝΟΛΑ

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ
Υπόλοιπο 31/12/2017
Προσθήκες περιόδου

382.425,63
0,00

1.046,19
0,00

383.471,82
0,00

Υπόλοιπο 31/12/2018

382.425,63

1.046,19

383.471,82

ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
Υπόλοιπο 31/12/2017
Αποσβέσεις περιόδου

-359.973,65
-22.451,98

-1.046,06
0,00

-361.019,71
-22.451,98

Υπόλοιπο 31/12/2018

-382.425,63

-1.046,06

-383.471,69

0,00

0,13

ΚΑΘΑΡΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ 31/12/2018

0,00

0,00

0,00

0,13

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ A.E. Knowledge Broaband Services A.E.-ΑΡ. ΓΕΜΗ 34785016000

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. άρθρο 29 Ν.4308/2014
31ης Δεκεμβρίου 2018

Παράρτημα 2
«Λογιστικές Πολιτικές »
Η επιχείρηση ακολουθεί το «Ιστορικό Κόστος» και ειδικότερα τις παρακάτω λογιστικές πολιτικές.
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ και ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ακίνητα & Οι επενδύσεις σε ακίνητα : Αρχική καταχώρηση : Κόστος
κτήσεως, συν κάθε δαπάνη που απαιτείται για να έλθει το πάγιο στην παρούσα κατάσταση ή
θέση ή επιδιωκόµενη χρήση. Επιµέτρηση στο τέλος της χρήσης : Κόστος κτήσης µείον
αποσβέσεις, µείον «ζηµίες αποµείωσης» [ όταν κρίνεται ότι είναι µόνιµου χαρακτήρα].
Λοιπά ενσώµατα πάγια : Αρχική καταχώρηση : Κόστος κτήσεως, συν κάθε δαπάνη που
απαιτείται για να έλθει το πάγιο στην παρούσα κατάσταση ή θέση ή επιδιωκόµενη χρήση.
Επιµέτρηση στο τέλος της χρήσης : Κόστος κτήσης µείον αποσβέσεις, µείον «ζηµίες
αποµείωσης» [ όταν κρίνεται ότι είναι µόνιµου χαρακτήρα].
Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία : Αρχική καταχώρηση : Κόστος κτήσης. Επιµέτρηση στο
τέλος της χρήσης :
(1) Άυλα στοιχεία µε περιορισµένη ωφέλιµη οικονοµική ζωή : Κόστος κτήσης µείον
αποσβέσεις και µείον ζηµίες αποµείωσης [όταν κρίνεται ότι είναι µόνιµου χαρακτήρα],
(2) Τα άυλα στοιχεία µε απεριόριστη ωφέλιµη οικονοµική ζωή, ή µε ωφέλιµη οικονοµική
ζωή που δεν µπορεί να προσδιοριστεί αξιόπιστα: Κόστος κτήσης µείον αποσβέσεις και µείον
ζηµίες αποµείωσης [ όταν κρίνεται ότι είναι µόνιµου χαρακτήρα].
Συντελεστές απόσβεσης, ενσώµατων και άυλων παγίων:
α/α Περιγραφή
Συντελεστής απόσβεσης
1 Κτίρια, κατασκευές, εγκαταστάσεις, βιοµηχανικές και ειδικές εγκαταστάσεις,
µη κτιριακές εγκαταστάσεις, αποθήκες και σταθµοί.
4%
2 Μηχανήµατα, εξοπλισµός εκτός Η/Υ και λογισµικού
10%
3 Μεταφορικά µέσα επιβατικά
16%
4 Μεταφορικά µέσα φορτηγά
12%
20%
5 Εξοπλισµός Η/Υ, κύριος και περιφερειακός και λογισµικό
6 Έπιπλα και σκέυη
10%
7 Λοιπά πάγια στοιχεία της επιχείρησης
10%
8 Άυλα στοιχεία και δικαιώµατα και έξοδα πολυετούς απόσβεσης
10%
Τα πάγια µε αξία µικρότερη των 1.500,00 ευρώ µπορεί να αποσβεσθούν εφ’ άπαξ στην χρήση
που τέθηκαν σε λειτουργία.
Επενδύσεις σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες και λοιποί συµµετοχικοί τίτλοι :
Αρχική καταχώρηση : Κόστος κτήσης.
Επιµέτρηση στο τέλος της χρήσης : Κόστος κτήσης, µείον ζηµίες αποµείωσης (υποτίµησης ) [
όταν υπάρχουν ενδείξεις ή γεγονότα που υποδεικνύουν ότι η λογιστική αξία τους ενδέχεται να
µην είναι ανακτήσιµη ].
Λοιπά πάγια χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία : Επιµέτρηση στο τέλος της χρήσης :
Κόστος κτήσης, µείον ζηµίες αποµείωσης [όταν κρίνεται ότι είναι µόνιµου χαρακτήρα].
Aποθέµατα (έτοιµα και ηµιτελή, εµπορεύµατα, πρώτες ύλες και υλικά, βιολογικά
αποθέµατα) : Αρχική καταχώρηση : Κόστος κτήσης. Η επιχείρηση επιβαρύνει ( ή ) (δεν
επιβαρύνει) το κόστος των ιδιοπαραγόµενων αποθεµάτων µακράς περιόδου παραγωγής ή
ωριµάνσεως µε τόκους εντόκων υποχρεώσεων κατά το µέρος που αναλογούν σε αυτά.
Επιµέτρηση στο τέλος της χρήσης : Στην χαµηλότερη αξία, µεταξύ αξίας κτήσεως και καθαρής
ρευστοποιήσιµης αξίας. Η αξία κτήσης προσδιορίζεται µε την µέθοδο του µέσου σταθµικού όρου
ή, την 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» στην Κατάσταση
Αποτελεσµάτων µε σκοπό την εύλογη παρουσίαση.
Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις και οι απαιτήσεις : Επιµέτρηση στο τέλος της χρήσης :
Κόστος κτήσης µείον τις εκτιµώµενες ζηµίες αποµείωσης ( Επισφαλείς απαιτήσεις ) .
Προκαταβολές & Λοιπά µη χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία : Αρχική καταχώρηση
: Κόστος κτήσης (καταβαλλόµενα ποσά).
Επιµέτρηση στο τέλος της χρήσης : Οι προκαταβολές δαπανών επιµετρούνται στο αρχικό κόστος
κτήσεως, µείον τα χρησιµοποιηθέντα ποσά βάσει της αρχής του δουλευµένου και τυχόν ζηµίες
αποµειώσεως. Η αποµείωση των προκαταβολών δαπανών αναφέρεται στην περίπτωση στην
οποία ο λήπτης του σχετικού ποσού δεν είναι σε θέση ούτε να εκπληρώσει την δέσµευση που
ανέλαβε ούτε να επιστρέψει το υπόλοιπο του ποσού.
Τα λοιπά µη χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος
κτήσεως και αποτιµούνται µεταγενέστερα στηχαµηλότερη αξία µεταξύ κόστους κτήσεως και
ανακτήσιµης αξίας, δηλαδή του ποσού που αναµένεται να ληφθεί.
Προβλέψεις : Αρχική καταχώρηση : Στο ονοµαστικό ποσό που αναµένεται να απαιτηθεί για το
διακανονισµό τους, Επιµέτρηση στο τέλος της χρήσης : Στο ονοµαστικό ποσό που αναµένεται να
απαιτηθεί για το διακανονισµό τους. Ειδικότερα, οι προβλέψεις για παροχές σε εργαζοµένους
µετά την έξοδο από την υπηρεσία, που προκύπτουν από προγράµµατα καθορισµένων
παροχών, καταχωρούνται και επιµετρούνται στα προκύπτοντα από τη νοµοθεσία ονοµαστικά
ποσά κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. ή
Ειδικότερα, οι προβλέψεις για παροχές σε εργαζοµένους µετά την έξοδο από την υπηρεσία, που
προκύπτουν από προγράµµατα καθορισµένων παροχών, καταχωρούνται και επιµετρούνται µε
βάση το συνολικό αναλογεί κατά την ηµεροµηνία κλεισίµατος του ισολογισµού.
Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις : Αρχική καταχώρηση: Στα ονοµαστικά τους ποσά.
Επιµέτρηση στο τέλος της χρήσης : Στα ονοµαστικά τους ποσά, εκτός από τις µακροπρόθεσµης
λήξεως, οι οποίες αποτιµούνται στο αποσβέσιµο κόστος µε τη µέθοδο του πραγµατικού
επιτοκίου (ή µε τη σταθερή µέθοδο).
Κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν περιουσιακά στοιχεία : Χρόνος αναγνώρισης :
Αναγνωρίζονται αρχικά ως υποχρεώσεις στην περίοδο που εισπράττονται ή στην περίοδο που
καθίσταται οριστική η έγκρισή τους και υπάρχει βεβαιότητα ότι θα εισπραχθούν. Επιµέτρηση στο
τέλος της χρήσης : 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 µεταφέρονται στα αποτελέσµατα ως έσοδα στην περίοδο στην οποία τα
επιχορηγηθέντα έξοδα βαρύνουν τα αποτελέσµατα.
Μη χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιµετρώνται
µεταγενέστερα στο ονοµαστικό ποσό που αναµένεται να απαιτηθεί για το διακανονισµό τους.
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. Η Επιχείρηση, για τις
διαφορές φορολογικού ελέγχου ανέλεγκτων χρήσεων, σχηµατίζει σχετική πρόβλεψη, οπότε όταν
αυτές βεβαιώνονται από τις φορολογικές αρχές µεταφέρονται σε µείωση της σχηµατισµένης
προβλέψεως. Τυχόν διαφορά καταχωρείται στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσεως. ή
Οι διαφορές του φορολογικού ελέγχου, καταχωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων της
χρήσεως, κατά την περίοδο την οποία βεβαιώνονται από τις φορολογικές αρχές και γίνονται
αποδεκτές από την Επιχείρηση.
Αναβαλλόµενοι φόροι : Προκύπτουν όταν υπάρχουν προσωρινές (αναστρέψιµες) διαφορές
µεταξύ λογιστικής αξίας και φορολογικής
βάσεως στοιχείων του ισολογισµού. Η εταιρεία δεν έχει επιλέξει την καταχώριση αναβαλλόµενων
φόρων.

ΕΣΟ∆Α ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α
Τα έσοδα και τα έξοδα αναγνωρίζονται όταν αυτά καθίστανται δουλευµένα.
Ειδικότερα :
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. ( ή )
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 κατασκευαστικά συµβόλαια καταχωρούνται µε τη µέθοδο του ποσοστού
ολοκληρώσεως. ή
Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών και κατασκευαστικά συµβόλαια καταχωρίζονται µε τη µέθοδο
της ολοκληρωµένης συµβάσεως.
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.
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.
β) Αλλαγές στις «Λογιστικές Πολιτικές» & «∆ιορθώσεις λαθών».
Οι µεταβολές των λογιστικών πολιτικών και οι διορθώσεις λαθών, αναγνωρίζονται αναδροµικά µε
τη διόρθωση (αναδροµική επαναδιατύπωση) των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων όλων των
περιόδων που δηµοσιοποιούνται µαζί µε τις καταστάσεις της τρέχουσας περιόδου, ώστε τα
παρουσιαζόµενα κονδύλια να είναι συγκρίσιµα.
γ) «Μεταβολές των λογιστικών εκτιµήσεων».
Οι εκτιµήσεις και οι παραδοχές αξιολογούνται διαρκώς και βασίζονται στην ιστορική εµπειρία και
σε άλλους παράγοντες, συµπεριλαµβανοµένων αναµενόµενων µελλοντικών γεγονότων που, υπό
τις παρούσες συνθήκες, αναµένεται να πραγµατοποιηθούν.
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.

