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Οικονοµικές Καταστάσεις
της χρήσης που έληξε 31 ∆εκεµβρίου 2009

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν
από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της “ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.” την 30η
Απριλίου 2009 και έχουν δηµοσιοποιηθεί µε την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στη
διεύθυνση www.ktpae.gr.
Επισηµαίνεται, ότι τα δηµοσιοποιηθέντα στον Tύπο συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία
στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη ορισµένες γενικές οικονοµικές πληροφορίες
αλλά δεν παρέχουν την ολοκληρωµένη εικόνα της οικονοµικής θέσης και των
αποτελεσµάτων της Εταιρίας, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα.
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
Προς τον µοναδικό Μέτοχο της Εταιρείας «Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ»
Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων.
Ελέγξαµε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας «Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ» που αποτελούνται
από τον ισολογισµό της 31 ∆εκεµβρίου 2009, τις καταστάσεις αποτελεσµάτων χρήσεως, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων
και ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και την περίληψη σηµαντικών λογιστικών
αρχών και µεθόδων και τις λοιπές επεξηγηµατικές πληροφορίες.
Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις
Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα
µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως
και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η
κατάρτιση οικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε
λάθος.
Ευθύνη του Ελεγκτή
Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των οικονοµικών καταστάσεων µε βάση τον έλεγχό µας.
∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να
συµµορφωνόµαστε µε κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο µε σκοπό την
απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο
έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά και τις
γνωστοποιήσεις στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή
περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονοµικών καταστάσεων, που οφείλεται
είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές
δικλείδες που σχετίζονται µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας, µε
σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί
της αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλείδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της
καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που
έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων. Πιστεύουµε
ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεµελίωση της ελεγκτικής µας
γνώµης.
Βάση για Γνώµη µε Επιφύλαξη
Από τον έλεγχο µας προέκυψε το εξής: Όπως αναφέρεται στη παράγραφο 3.19 των σηµειώσεων επί των οικονοµικών
καταστάσεων, κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2009, 39 έργα του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου συνολικής συµβατικής αξίας
103.753.038,03 ευρώ, κατέστησαν ανολοκλήρωτα, µε ανεκτέλεστο υπόλοιπο 50.693.404,10 ευρώ. Μέχρι του παρόντος,
παρά τις προσπάθειες της Εταιρείας να ενταχθούν αυτά, είτε στο Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων (Π∆Ε), είτε στο
Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ), ουδεµία έγκριση των σχετικών Τεχνικών ∆ελτίων υπήρξε. Το γεγονός
αυτό, καθιστά πιθανό το ενδεχόµενο της οριστικής εγκαταλείψεως των έργων αυτών, µε συνέπεια, την ενδεχόµενη
έγερση αγωγών από την πλευρά των αντισυµβαλλοµένων αναδόχων εταιρειών, κατά της Εταιρείας, για καταβολή
αποζηµιώσεων. Η Εταιρεία για το ενδεχόµενο αυτό, δεν σχηµάτισε πρόβλεψη εις βάρος των αποτελεσµάτων χρήσεως,
το ύψος της οποίας αδυνατούµε να εκτιµήσουµε.
Γνώµη µε Επιφύλαξη
Κατά τη γνώµη µας, εκτός από τις επιπτώσεις του θέµατος που µνηµονεύεται στην παράγραφο "Βάση για Γνώµη µε
Επιφύλαξη”, οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική
θέση της Εταιρείας, κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2009, τη χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις ταµειακές της ροές για τη
χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά
έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Θέµατα Έµφασης
Χωρίς να διατυπώνουµε περαιτέρω επιφύλαξη στη γνώµη µας, εφιστούµε την προσοχή σας στο γεγονός ότι, µετά την
30η Ιουνίου 2009, οι δαπάνες λειτουργίας της Εταιρείας έπαυσαν να καλύπτονται από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα
«Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ», µε συνέπεια αυτές που αφορούν το δεύτερο εξάµηνο της χρήσεως 2009, να
επιβαρύνουν τα αποτελέσµατα της χρήσεως, κατά 4,2 εκ. ευρώ περίπου. Μέχρι του παρόντος, παρά τις προσπάθειες
της Εταιρείας να καλυφθούν αυτές, αλλά και οι τρέχουσες για τη χρήση 2010, είτε από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα
«∆ιοικητική Μεταρρύθµιση», είτε από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ψηφιακή
Σύγκλιση», είτε από άλλες πηγές, το ποσοστό καλύψεως παραµένει µικρό. Με
δεδοµένο ότι, ήδη το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, έχει καταστεί µικρότερο του 1/10 του µετοχικού
κεφαλαίου και συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής των άρθρων 47 και 48 του Κ.Ν 2190/1920, καθίσταται
επιτακτική η ανάγκη, η Εταιρεία να λάβει τα προσήκοντα µέτρα που επιβάλλουν τα ανωτέρω άρθρα.
Αναφορά επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών θεµάτων
Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τις
ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόµενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΚΑΙ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008
(ποσά σε ευρώ)

Σηµ.
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία
Ενσώµατες ακινητοποιήσεις
Άυλα περιουσιακά Στοιχεία
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία µακροπρόθεσµου χαρακτήρα

3.1
3.2
3.3

Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία
Απαιτήσεις
Προκαταβολές
Αναβαλλόµενες λειτουργικές & διαχειριστικές δαπάνες
∆ιαθέσιµα

3.4
3.5
3.6
3.7

31
∆εκεµβρίου
2009

31
∆εκεµβρίου
2008

–
–

–
–

115.640
115.640

112.507
112.507

697.226
3.371.582
49.294.084
14.557.326
67.920.218

245.974
2.740.134
80.753.511
123.031.414
206.771.033

68.035.858

206.883.540

3.8
3.9
3.15

5.000.000
51
(6.162.762)
(1.162.711)

5.000.000
51
(1.753.098)
3.246.953

Μη Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Παροχές εργαζοµένων ένεκα συνταξιοδοτήσεως

3.10

30.944

99.282

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Aνάδοχοι και λοιποί τρίτοι
Φόροι -τέλη
Τραπεζικά δάνεια
Αναβαλλόµενες επιχορηγήσεις

3.11
3.12
3.13
3.14

8.447.539
578.257
48.516.703
11.625.126
69.167.625

182.476.794
613.138
4.021.010
16.426.363
203.537.305

68.035.858

206.883.540

Σύνολο Ενεργητικού
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ και ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Ίδια Κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο
Αποθεµατικά
Αποτελέσµατα εις νέο
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Παθητικού

Οι σηµειώσεις επί των σελίδων 7 έως 19 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των Οικονοµικών Καταστάσεων
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΚΑΙ 2008
(ποσά σε ευρώ)

Σηµ.

Επιχορηγήσεις
Λειτουργικές & διαχειριστικές δαπάνες

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα
Χρηµατοοικονοµικές δαπάνες

Έλλειµµα χρήσεως

3.16
3.17

3.16
3.17

3.15

31
∆εκεµβρίου
2009

31
∆εκεµβρίου
2008

219.392.993 130.511.892
(223.628.041) (130.521.513)
(4.235.048)

(9.621)

7.196
(181.812)

37.638
(770.865)

(174.616)

(733.227)

(4.409.664)

(742.848)
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ
ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009
(ποσά σε ευρώ)

Μετοχικό
κεφάλαιο
1.467.300

Αποθεµατικά

–

–

Υπόλοιπα 31 ∆εκεµβρίου 2006
Αποτέλεσµα χρήσεως 2007

1.467.300

51

–

–

Υπόλοιπα 31 ∆εκεµβρίου 2007
Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου
Αποτέλεσµα χρήσεως 2008

1.467.300
3.532.700

51
-

–

Υπόλοιπα 31 ∆εκεµβρίου 2008
Αποτέλεσµα χρήσεως 2009
Υπόλοιπα 31 ∆εκεµβρίου 2009

Υπόλοιπα 31 ∆εκεµβρίου 2005
Αποτέλεσµα χρήσεως 2006

51

Αποτελέσµατα
εις νέο
(120.896)
(90.819)

Σύνολο
1.346.455
(90.819)

(211.715)
(798.535)

1.255.636
(798.535)

–

(1.010.250)
(742.848)

457.101
3.532.700
(742.848)

5.000.000
-

51
-

(1.753.098)
(4.409.664)

3.246.953
(4.409.664)

5.000.000

51

(6.162.762)

(1.162.711)
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΑΝ ΤΗΝ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΚΑΙ 2008
(ποσά σε ευρώ)
31
∆εκεµβρίου
2009
Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Έλλειµµα χρήσεως
Προσαρµογές στο αποτέλεσµα
Μη ταµειακές δαπάνες
Χρεωστικοί τόκοι & συναφείς δαπάνες
Μεταβολές κεφαλαίου κίνησης
Στις απαιτήσεις
Στις προκαταβολές
Στις αναβαλλόµενες λειτουργικές & διαχειριστικές δαπάνες
Στις υποχρεώσεις από αναδόχους & λοιπούς τρίτους
Στις υποχρεώσεις από φόρους τέλη
Στις αναβαλλόµενες επιχορηγήσεις
Σύνολο ροών
Καταβολές χρεωστικών τόκων & συναφών εξόδων
Σύνολο καθαρών ροών
Ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορές ενσώµατων ακινητοποιήσεων
Αγορές άυλων περιουσιακών στοιχείων
Μεταβολή στα µη κυκλοφορούντα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία
Σύνολο ροών
Ταµειακές ροές από χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες
Aύξηση µετοχικού κεφαλαίου
Λογισµός τόκων τραπεζικών δανείων
Εισπράξεις /πληρωµές από/σε τραπεζικά δάνεια

31
∆εκεµβρίου
2008

(4.409.664)

(742.848)

(10.968)
179.793
(4.240.839)

86.000
770.865
114.017

(451.252)
(631.448)
31.459.427
(174.029.255)
(34.881)
(4.801.237)
(152.729.485)
(4.429)
(152.733.914)

(101.791)
15.375.456
(46.912.601)
162.334.360
(3.182.958)
(6.326.714)
121.299.769
(931)
121.298.838

(51.727)
(5.643)
(3.133)
(60.503)

(27.121)
(3.019)
(30.140)

3.532.700
(175.364)
(769.934)
(44.495.693) (27.672.359)
44.320.329 (24.909.593)

Σύνολο ροών
Αύξηση / Μείωση στα διαθέσιµα
∆ιαθέσιµα έναρξης περιόδου
∆ιαθέσιµα τέλους περιόδου

(108.474.088) 96.359.105
123.031.414 26.672.309
14.557.326 123.031.414
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.
Σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων για την χρήση
από 1 Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου 2009
(όλα τα ποσά εκφράζονται σε ευρώ)
1. Γενικές πληροφορίες
1.1 Σύσταση – ∆ραστηριότητα
Η ανώνυµη εταιρεία «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.». συστάθηκε στην Ελλάδα ως µη
κερδοσκοπικός οργανισµός, µε την υπ.αριθµ.10071 (ΦΕΚ 324 Β΄/ 27.3.2001) κοινή
απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών, η οποία
τροποποιήθηκε µε την υπ.αριθµ. 17919 (ΦΕΚ 1099 Β΄/ 10.8.2007) κοινή απόφαση των ιδίων
Υπουργών, σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 24 του ν. 2860/2000, µε αριθµό µητρώου
48886/01/Β/01/278.
Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στο ∆ήµο Υµηττού Αττικής, στην οδό Ηλιουπόλεως 2-4, Τ.Κ
172 37.
Η εταιρεία εποπτεύεται από τον Υπουργό Εσωτερικών. Η εποπτεία αυτή, είναι ανεξάρτητη
από την εποπτεία που ασκεί ο Υπουργός Ανάπτυξης επί των ανωνύµων εταιρειών σύµφωνα
µε την κείµενη νοµοθεσία.
Με την εγκύκλιο Α.Π 16812/∆ΕΚΟ 519 της διεύθυνσης ∆ηµοσίων Επιχειρήσεων και
Οργανισµών του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών, η εταιρεία υποχρεούται να
εφαρµόζει τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ του Ν.3429/2005 «∆ηµόσιες Επιχειρήσεις και
Οργανισµοί (∆ΕΚΟ)».
Οι κύριες δραστηριότητες της εταιρείας είναι:
α) Η εκτέλεση δράσεων και έργων βελτίωσης της διοικητικής ικανότητας της ελληνικής
δηµόσιας διοίκησης στο πλαίσιο εφαρµογής του επιχειρησιακού προγράµµατος «∆ιοικητική
Μεταρρύθµιση» και η υποστήριξή της για την εκτέλεση όµοιων δράσεων και έργων µε στόχο
την ενδυνάµωση της διοικητικής αποτελεσµατικότητας της δηµόσιας διοίκησης.
β) Η εκτέλεση έργων στον τοµέα της πληροφορικής, της επικοινωνίας και των νέων
τεχνολογιών, για τη βελτίωση της δηµόσιας διοίκησης από κάθε πηγή χρηµατοδότησης,
ιδίως από τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα του Γ’ ΚΠΣ και ΕΣΠΑ καθώς και η υποστήριξη
της δηµόσιας διοίκησης για την εκτέλεση των σχετικών έργων.
γ) Η υποστήριξη ή/και διαχείριση της λειτουργίας συστηµάτων πληροφορικής και
επικοινωνίας της δηµόσιας διοίκησης, όπως προβλέπεται ήδη στο Ν.2860/2000 (άρθρο 24
παράγραφος 6γ).
δ) Η ανάληψη της εκτέλεσης πράξεων και ενεργειών τεχνικής υποστήριξης, από κάθε πηγή
χρηµατοδότησης ιδίως από τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα του Γ΄ ΚΠΣ και ΕΣΠΑ.
ε) Η συστηµατική τεκµηρίωση και παρακολούθηση των χαρακτηριστικών, των
προβληµάτων και της εξέλιξης της διοικητικής ικανότητας της δηµόσιας διοίκησης, την
αξιολόγηση των αποτελεσµάτων των προγραµµάτων και δράσεων που αποσκοπούν στη
βελτίωσή της και τη διευκόλυνση της µεταφοράς και προσαρµογής ξένης εµπειρίας και
καλών πρακτικών στο ελληνικό διοικητικό περιβάλλον.
Η εταιρεία δεν έχει θυγατρικές ή άλλες συνδεδεµένες επιχειρήσεις.
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1.2 Προσωπικό
Ο µέσος όρος προσωπικού που απασχολήθηκε στην εταιρεία κατά την χρήση 2009 είναι 77
άτοµα (χρήση 2008: 80), µε µικτές αποδοχές και εργοδοτικές εισφορές συνολικού ύψους
5.550.283,33ευρώ (χρήση 2008: 5.351.679).
1.3 Νόµισµα συναλλαγών
Όλες οι συναλλαγές της εταιρείας κατά την χρήση 2009, πραγµατοποιήθηκαν σε ευρώ.
Συνεπώς, δεν υφίσταται συναλλαγµατικός κίνδυνος.
1.4 Έγκριση των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων
Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσεως που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2009 (1/131/12/2009), εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο την 30 Απριλίου 2010.
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(όλα τα ποσά εκφράζονται σε ευρώ)
2. Πλαίσιο σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων και λογιστικές αρχές
2.1 Εφαρµογή ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων
Οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ), τα οποία έχουν εκδοθεί από το Συµβούλιο
∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων, όπως επίσης και µε τις ∆ιερµηνείες της Επιτροπής
∆ιερµηνειών, και αφορούν τη χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου 2009. Η ίδια
βάση σύνταξης χρησιµοποιήθηκε και για τις οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση από 1
Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου 2008.
2.2 Νέα πρότυπα, διερµηνείες και τροποποίηση υφιστάµενων προτύπων
∆εν έχουν εφαρµογή στην εταιρεία.
2.3 Θεµελιώδεις λογιστικές αρχές
Η εταιρεία εφαρµόζει καθολικά την αρχή του ιστορικού κόστους για την σύνταξη των
οικονοµικών καταστάσεων, όπως επίσης και την αρχή της συνέχισης της επιχειρηµατικής
δραστηριότητος, αφού δεν υφίσταται κάποια ένδειξη η οποία να τη θέτει σε αµφισβήτηση.
2.4 Χρήση λογιστικών εκτιµήσεων και προβλέψεων
Τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης απαιτούν από τη ∆ιοίκηση να
κάνει εκτιµήσεις και παραδοχές οι οποίες επηρεάζουν τα παρατιθέµενα κονδύλια των
στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού, τις πληροφορίες για ενδεχόµενα στοιχεία
ενεργητικού και παθητικού κατά την ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων,
καθώς και τα κονδύλια των αποτελεσµατικών λογαριασµών της χρήσεως που παρατίθενται
στις οικονοµικές καταστάσεις. Τα πραγµατικά τελικά αποτελέσµατα πιθανόν να διαφέρουν
από αυτές τις εκτιµήσεις.
2.5 ∆οµή και ορολογία κονδυλίων των οικονοµικών καταστάσεων
Για την εταιρεία έχει εφαρµογή η παρ.5 του ∆ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου 1
«Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων», το οποίο αναφέρει ότι οντότητες µε µη
κερδοσκοπικές δραστηριότητες του ιδιωτικού τοµέα, δηµόσιες ή κρατικές επιχειρήσεις, που
επιδιώκουν να εφαρµόσουν αυτό το Πρότυπο, µπορεί να χρειάζεται να αλλάξουν τις
περιγραφές που χρησιµοποιούνται για ορισµένα κονδύλια των οικονοµικών καταστάσεων
αλλά και τις ίδιες τις οικονοµικές καταστάσεις. Συνεπώς, οι οικονοµικές καταστάσεις που
προκύπτουν µε την εφαρµογή των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης,
αλλά και οι περιγραφές ορισµένων κονδυλίων, διαφέρουν σε σχέση µε άλλες εταιρείες
γενικού χαρακτήρα.
2.6 Αναταξινοµήσεις κονδυλίων
Τα κονδύλια της προηγουµένης χρήσεως, είναι οµοειδή και συγκρίσιµα µε αυτά της
κλειοµένης χρήσεως.
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3. Ανάλυση, αναγνώριση και επιµέτρηση στα κονδύλια των οικονοµικών καταστάσεων
3.1 Ενσώµατες ακινητοποιήσεις
Οι ενσώµατες ακινητοποιήσεις που αποκτά η εταιρεία είναι 100% επιχορηγούµενες. Επειδή
στο κεφάλαιο της εταιρείας υπάρχει 100% κρατική συµµετοχή, δεν εφαρµόζεται το ∆ιεθνές
Λογιστικό Πρότυπο 20 «Λογιστική των Κρατικών Επιχορηγήσεων και Γνωστοποίηση της
Κρατικής Υποστήριξης». Η επιµέτρηση κατά την αναγνώριση γίνεται µε την αποτίµηση στο
κόστος αποκτήσεώς τους, ενώ µετά την αναγνώριση, η εταιρεία έχει επιλέξει τη µέθοδο του
κόστους για την αποτίµησή τους. Η απόσβεση των ενσωµάτων ακινητοποιήσεων
διενεργείται µε ποσοστό 100% και δεν έχει την έννοια της τµηµατικής µεταφοράς του
κόστους αποκτήσεως των περιουσιακών αυτών στοιχείων στα αποτελέσµατα της κάθε
χρήσεως βάσει των ετών της ωφέλιµης ζωής τους, αλλά της αντιστοιχίσεως του κόστους
αυτού µε τις σχετικές επιχορηγήσεις, διότι µε τον υφιστάµενο τρόπο λειτουργίας της
εταιρείας, οι ενσώµατες ακινητοποιήσεις αποτελούν δαπάνες συγκεκριµένων Τεχνικών
∆ελτίων, οι οποίες αναγνωρίζονται στο σύνολο του κόστους αποκτήσεώς τους και όχι στο
ποσό των αντίστοιχων αποσβέσεων που θα διενεργούντο, βάσει των ετών της ωφέλιµης
ζωής τους.
Οι ενσώµατες ακινητοποιήσεις αναλύονται ως εξής:
Κόστος

Αξία
κτήσεως
1/1/2009

Προσθήκες

Μειώσεις

303.443
941.467
1.244.910

880
50.847
51.727

–
–
–

304.323
992.314
1.296.637

Συσσωρευµένες
Αποσβέσεις

Αξία
1/1/2009

Προσθήκες

Μειώσεις

Αξία
31/12/2009

Κτίρια & εγκαταστάσεις
Έπιπλα & λοιπός εξοπλισµός

303.443
941.467
1.244.910

880
50.847
51.727

–
–
–

304.323
992.314
1.296.637

Κτίρια & εγκαταστάσεις
Έπιπλα & λοιπός εξοπλισµός

Αξία
Καθαρή
Καθαρή
κτήσεως
αξία
αξία
31/12/2009 31/12/2009 31/12/2008

–
–
–

–
–
–

3.2 Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Ισχύουν όσα αναφέρονται ανωτέρω στη σηµείωση 3.1.
Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία αναλύονται ως εξής:
Κόστος

Λογισµικά προγράµµατα

Αξία
Προσθήκες
κτήσεως
1/1/2009
421.420
5.643

Συσσωρευµένες Αποσβέσεις

Αξία
1/1/2009

Λογισµικά προγράµµατα

421.420

Μειώσεις

–

Προσθήκες Μειώσεις

5.643
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–

Αξία
κτήσεως
31/12/2009
427.063
Αξία
31/12/2009
427.063

Καθαρή
Καθαρή
αξία
αξία
31/12/2009 31/12/2008

–

–
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3.3 Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία µακροπρόθεσµου χαρακτήρα
Η επιµέτρηση κατά την αναγνώριση γίνεται µε την αποτίµηση στο κόστος αποκτήσεώς τους,
ενώ µετά την αναγνώριση, αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος προσδιοριζόµενο µε τη
µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου, το οποίο όµως λόγω της φύσεως των στοιχείων αυτών
προσεγγίζει το µηδέν, µε συνέπεια το αναπόσβεστο κόστος και κόστος αποκτήσεως να
συµπίπτουν.
Τα µη κυκλοφορούντα στοιχεία έχουν ως εξής:

Εγγυήσεις µισθωµάτων
Εγγυήσεις ∆ΕΗ
Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις

31
∆εκεµβρίου
2009

31
∆εκεµβρίου
2008

108.240
6.400
1.000
115.640

108.240
3.267
1.000
112.507

3.4 Απαιτήσεις
Αναγνωρίζονται ως χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία διότι αφορούν συµβατικό
δικαίωµα, είτε για παραλαβή µετρητών ή άλλου χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου
από µια άλλη οντότητα, είτε για την ανταλλαγή χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ή
υποχρεώσεων µε µία άλλη οντότητα. Η επιµέτρηση κατά την αναγνώριση γίνεται µε την
αποτίµηση στην εύλογη (δεν διαφέρει από την ονοµαστική) αξία της συναλλαγής ενώ µετά
την αναγνώριση, αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος προσδιοριζόµενο µε τη µέθοδο του
πραγµατικού επιτοκίου, το οποίο όµως λόγω της φύσεως των στοιχείων αυτών προσεγγίζει
το µηδέν, µε συνέπεια το αναπόσβεστο κόστος και εύλογη αξία να συµπίπτουν.
Οι απαιτήσεις αναλύονται ως εξής:
31
∆εκεµβρίου
2009
Επιταγές εισπρακτέες
Απαιτήσεις από αναδόχους

98.026
599.200
697.226

31
∆εκεµβρίου
2008
245.974
245.974

3.5 Προκαταβολές
Η εταιρεία εφαρµόζοντας το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 32 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα:
Παρουσίαση» δεν θεωρεί τις προκαταβολές χρηµατοοικονοµικά στοιχεία, αφού δεν αφορούν
απαιτήσεις που θα εισπραχθούν µε µετρητά ή ισοδύναµα µετρητών ή άλλων
χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού και ως εκ τούτου, δεν εφαρµόζεται το ∆ιεθνές
Λογιστικό Πρότυπο 39 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Καταχώριση και Επιµέτρηση».
Αναγνωρίζονται και επιµετρούνται στην καθαρή αξία τους µετά τον συµψηφισµό τους (η
εταιρεία έχει επί του παρόντος νοµικά ισχυρό δικαίωµα γι αυτό) µε την αντίστοιχη
τιµολόγηση των αναδόχων ή άλλων τρίτων. Οι προκαταβολές σε αναδόχους είναι
εξασφαλισµένες 100% µε ληφθείσες τραπεζικές εγγυητικές επιστολές, συνεπώς δεν υφίσταται
πιστωτικός κίνδυνος. Επίσης, είναι έντοκες µε βάση το εκάστοτε νόµιµο επιτόκιο.
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∆εν υφίσταται κίνδυνος επιτοκίου, διότι οι σχετικοί πιστωτικοί τόκοι δεν αυξάνουν τελικώς
τα αποτελέσµατα της χρήσεως, ούτε τα ίδια κεφάλαια, αλλά αντιστοιχίζονται µε τις σχετικές
δαπάνες κάθε αναδόχου.

Οι προκαταβολές αναλύονται ως εξής:
31
∆εκεµβρίου
2009
3.361.730
9.852
3.371.582

Σε προσωπικό
Σε αναδόχους
Σε διαφόρους τρίτους

31
∆εκεµβρίου
2008
180
2.739.846
108
2.740.134

3.6 Αναβαλλόµενες λειτουργικές & διαχειριστικές δαπάνες
Αναγνωρίζονται σαν χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία διότι αφορούν συµβατικό
δικαίωµα για παραλαβή µετρητών ( στη προκειµένη περίπτωση λήψη επιχορηγήσεων από
τους φορείς του ∆ηµοσίου προς κάλυψη των αντίστοιχων δαπανών) και επιµετρώνται µε
την αποτίµησή τους στο κόστος πραγµατοποιήσεώς τους. Με την µεταγενέστερη λήψη της
σχετικής επιχορηγήσεως µεταφέρονται στα αποτελέσµατα χρήσεως. Οι απαιτήσεις αυτές
έναντι του ∆ηµοσίου, εξ ορισµού δεν εκθέτουν την εταιρεία σε πιστωτικό κίνδυνο.
3.7 ∆ιαθέσιµα
Τα διαθέσιµα περιλαµβάνουν τα µετρητά στο ταµείο και τις καταθέσεις όψεως.
Αναγνωρίζονται σαν χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και επιµετρούνται µε την
αποτίµησή τους στην ονοµαστική τους αξία. Η εταιρεία διαχειριζόµενη τον κίνδυνο
ρευστότητας, µεριµνά για την έγκαιρη λήψη των επιχορηγήσεων, ενώ όταν προκύψει
ανάγκη, χρησιµοποιεί ως επιπρόσθετο µέσο τη λήψη τραπεζικών δανείων, αφού διαθέτει
µεγάλη πιστοληπτική ικανότητα.
Τα διαθέσιµα αναλύονται ως εξής:
31
∆εκεµβρίου
2009
7.424
14.549.902
14.557.326

Ταµείο
Καταθέσεις όψεως
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31
∆εκεµβρίου
2008
2.809
123.028.605
123.031.414
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3.8 Μετοχικό κεφάλαιο
Το µετοχικό κεφάλαιο εµφανίζεται στην ονοµαστική αξία των µετρητών που έχουν
καταβληθεί. Το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 5.000.000 ευρώ, διαιρεµένο σε 50.000
ονοµαστικές µετοχές των 100 ευρώ η κάθε µία.
3.9 Αποθεµατικά
Αφορά αποθεµατικό που σχηµατίστηκε κατά την µετατροπή του µετοχικού κεφαλαίου από
δραχµές σε ευρώ.
3.10 Παροχές εργαζοµένων ένεκα συνταξιοδοτήσεως
Όπως προβλέπεται από την Ελληνική νοµοθεσία, οι απολυόµενοι εργαζόµενοι δικαιούνται
αποζηµίωση απόλυσης. Το ποσό της αποζηµίωσης βασίζεται στα χρόνια προϋπηρεσίας
στον ίδιο εργοδότη και στο ύψος των απολαβών την ηµέρα της απόλυσης. Αν οι
εργαζόµενοι παραµείνουν στην επιχείρηση µέχρι την συνταξιοδότησή τους, τότε δικαιούνται
το 40% της ανωτέρω αποζηµίωσης.
Η Εταιρεία σχηµατίζει τη πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την
υπηρεσία λόγω συνταξιοδοτήσεως για τους εργαζοµένους µε σύµβαση αορίστου χρόνου,
βασιζόµενη σε αναλογιστικούς υπολογισµούς τα κυριότερα στοιχεία των οποίων είναι:
Πιθανό έτος συνταξιοδοτήσεως
: 65o
Προεξοφλητικό επιτόκιο
: 4%
Mέσος ετήσιος ρυθµός αυξήσεως µισθών :4%
Η κίνηση του λογαριασµού κατά τη διάρκεια της χρήσης είχε ως εξής:
31
∆εκεµβρίου
2009
99.282
-68.338
30.944

Υπόλοιπο έναρξης χρήσεως
Κόστος χρήσεως
Υπόλοιπο τέλους χρήσεως

31
∆εκεµβρίου
2008
43.422
55.860
99.282

Η σηµαντική µείωση της υποχρέωσης για τη χρήση του 2009 οφείλεται στη διαφοροποίηση
της αναλογιστικής παραδοχής σχετικά µε το µέσο ετήσιο ρυθµό αυξήσεως των µισθών. Στην
προηγούµενη χρήση ο ρυθµός ήταν 9% έναντι 4% της τρέχουσας χρήσης.
3.11 Υποχρεώσεις σε αναδόχους και λοιπούς τρίτους
Αναγνωρίζονται ως χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις διότι αντιπροσωπεύουν συµβατικές
υποχρεώσεις για παράδοση µετρητών στο µέλλον. Κατά την αναγνώριση επιµετρούνται
αποτιµώµενες στην εύλογη αξία, η οποία θεωρείται είτε το τιµολογηµένο ποσό αναδόχου ή
λοιπού προµηθευτή, είτε η ονοµαστική αξία του ποσού προς απόδοση σε διαφόρους
τρίτους. Μετά την αναγνώριση, αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος µε τη µέθοδο του
πραγµατικού επιτοκίου, το οποίο όµως προσεγγίζει το µηδέν, µε συνέπεια να µην υπάρχει
διαφορά µε την αρχική επιµέτρηση.
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Οι υποχρεώσεις προς τους αναδόχους εµφανίζονται στην καθαρή αξία, µετά τον
συµψηφισµό τους (η εταιρεία έχει επί του παρόντος νοµικά ισχυρό δικαίωµα γι’ αυτό) µε τις
αντίστοιχες προκαταβολές.
Τα κονδύλια του ισολογισµού αναλύονται ως εξής:
31
∆εκεµβρίου
2009
Ανάδοχοι & λοιποί προµηθευτές
Ασφαλιστικοί Οργανισµοί
∆ιάφοροι τρίτοι

31
∆εκεµβρίου
2008

8.174.872 81.328.008
225.609
231.366
47.058 100.917.420
8.447.539 182.476.794

3.12 Υποχρεώσεις από φόρους – τέλη
Η εταιρεία απαλλάσσεται του φόρου εισοδήµατος. Οι υποχρεώσεις αφορούν
παρακρατούµενους φόρους και τέλη αποδοτέα στο ∆ηµόσιο.
Οι οφειλόµενοι φόροι και τέλη αναλύονται ως εξής:
31
∆εκεµβρίου
2009

Από αµοιβές µισθωτών υπηρεσιών
Από αµοιβές ελευθέρων επαγγελµατιών
Από αµοιβές διαφόρων τρίτων
Από αµοιβές µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
Από λήψη αγαθών και υπηρεσιών αναδόχων
και λοιπών προµηθευτών
Από τόκους απαιτητούς από αναδόχους

196.545
79.066
113.683
8.507
51.758
128.698
578.257

31
∆εκεµβρίου
2008

239.148
64.531
258.126
6.712
6.843
37.778
613.138

∆εν υπάρχουν ληξιπρόθεσµες οφειλές φόρων.
3.13 Υποχρεώσεις από τραπεζικά δάνεια
Αναγνωρίζονται ως χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις διότι αντιπροσωπεύουν συµβατικές
υποχρεώσεις για παράδοση µετρητών στο µέλλον. Κατατάσσονται στις βραχυπρόθεσµες
υποχρεώσεις καίτοι οι επιµέρους (ανά έργο) εξοφλήσεις τους δύναται να
πραγµατοποιηθούν µετά 12 µήνες από το τέλος της κλειοµένης χρήσεως, αλλά εντός του
λειτουργικού κύκλου της εταιρείας (ολοκλήρωση έργων). Επιµετρούνται κατά την

-14-

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.
Σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων για την χρήση
από 1 Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου 2009
(όλα τα ποσά εκφράζονται σε ευρώ)
αναγνώριση, µε την αποτίµησή τους στο κόστος τους, που είναι η εύλογη αξία της
αντιπαροχής που εισπράχθηκε, ενώ µετά, στο ανεξόφλητο υπόλοιπο προσαυξηµένο µε τους
δεδουλευµένους ανεξόφλητους τόκους. Για το σχετικό κόστος δανεισµού η εταιρεία έχει
επιλέξει τον βασικό χειρισµό του ∆ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου 23 «Κόστος ∆ανεισµού»
µε τον οποίο καταχωρίζεται ως δαπάνη στην χρήση που αφορά.
Οι υποχρεώσεις αυτές είναι και το µοναδικό χρηµατοοικονοµικό µέσο της εταιρείας, το
οποίο εκτίθεται σε κίνδυνο επιτοκίου. Τα δάνεια της εταιρείας, τα οποία οφείλονται σε µία
τράπεζα, είναι κυµαινοµένου επιτοκίου, συναρτηµένου µε το Euribor, συνεπώς κάθε
µεταβολή σε αυτό, επηρεάζει τις χρηµατοοικονοµικές δαπάνες, το αποτέλεσµα χρήσεως και
τα ίδια κεφάλαια.
Α/Α ΤΡΑΠΕΖΑ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ∆ΑΝΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 31-12-2009
ΠΟΣΟ

ΕΠΙΤΟΚΙΟ
1,15%+
EURIBOR
48.516.703 ΜΗΝΟΣ

1 EUROBANK

Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΡΓΟ
ΗΛ.ΥΠ.ΕΙΣΑΓΓ.ΠΡΩΤ.ΑΘΗΝ
POLICE ON LINE
ΟΠΣ Β' ΚΕΝΤΡ.ΜΑΚΕ∆.
ΟΠΣ Γ' ΠΕΣΥΠ ΑΤΤΙΚΗΣ
E-SCHOOL
Ε.Τ. ΠΛ. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΝΟΣΟΚ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΟΠΣΕΥ
ΒΑΣ.∆ΥΚ.ΥΠ.ΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ ∆ΙΚ.ΝΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
E GOV ACADEMY
ΠΡΟΗΓ.ΤΗΛ.ΝΑ ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΒ.∆ΙΑ∆.ΠΥΛΗΣ
Ε.Τ. ΠΛ. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΝΑ ΧΩΡΑΣ
ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΕΛ.ΚΥΒ.∆ΙΑ∆.ΠΥΛΗΣ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΦ.ΝΑ ΧΩΡΑΣ
ΠΕΥΣΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΧΡΗΜ/ΣΗ ΠΡΟΗΓΜ.ΤΗΛ/ΚΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΜΚΑ-ΕΜΑΕΣ
FORUM ΗΛ.∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΣΥΖΕΥΞΙΣ
ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΟΝΩΣΗ ΖΗΤΗΣΗΣ
ΑΝΑΠ.ON LINE ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝ.ON LINE ΑΓΡ.ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
PUBLIC HOTSPOTS
ΑΝ.ΣΤΕΛ.∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ
Β ΠΕΣΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
EUROBANK-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚτΠ
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ΠΟΣΟ
16.913
1.160.093
8.331
1.765.152
165.494
1.603.949
4.880.807
37.928
811.909
192.271
196.589
2.228.390
1.687.690
13.737.000
44.625
402.348
281.925
103.285
24.044
100.000
2.163.117
5.335.000
561.371
47.665
2.776.106
2.201.233
1.373.467
4.600.000
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3.14 Αναβαλλόµενες επιχορηγήσεις
∆εν αναγνωρίζονται ως χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις, επειδή η πιθανή εκροή των
οικονοµικών ωφελειών, που συνδέεται µε αυτές, συνίσταται περισσότερο στην παράδοση
αγαθών και παροχή υπηρεσιών, παρά στην συµβατική υποχρέωση για καταβολή µετρητών
ή άλλου χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου. Επιµετρούνται στην ονοµαστική αξία
των ληφθεισών επιχορηγήσεων και µε την µεταγενέστερη πραγµατοποίηση της σχετικής
δαπάνης, µεταφέρονται στα αποτελέσµατα χρήσεως.
3.15 Αναγνώριση αποτελέσµατος στη χρήση
Τα αποτελέσµατα των χρήσεων αναφέρονται µε τους όρους «πλεόνασµα» ή «έλλειµµα», σε
συνάφεια µε τον µη κερδοσκοπικό χαρακτήρα της εταιρείας.
Βασική αρχή που διέπει τα αποτελέσµατα χρήσεως είναι ότι πλεόνασµα ή έλλειµµα από
µια συναλλαγή, ένα γεγονός, αναγνωρίζεται εφόσον τελικώς αυξήσει ή µειώσει τα ίδια
κεφάλαια. Αύξηση των ιδίων κεφαλαίων ουσιαστικώς επιφέρουν οι πιστωτικοί τόκοι του
τραπεζικού λογαριασµού στον οποίο είναι κατατεθειµένο το µετοχικό κεφάλαιο, ενώ µείωση,
οι µη επιλέξιµες δαπάνες από την διαχειριστική αρχή, ή οι επιλέξιµες, αλλά υπερβάλλουσες
του αρχικού τους εξατοµικευµένου προϋπολογισµού. ∆εν υπάρχει µεταβολή στα ίδια
κεφάλαια από συναλλαγές που βάσει αρχής, πρόκειται να αντιστοιχηθούν στην κατάσταση
αποτελεσµάτων χρήσεως (επιχορηγήσεις και πιστωτικοί τόκοι από προκαταβολές, µε
επιλέξιµες δαπάνες), ενώ αν δεν συµπέσουν χρονικώς στην ίδια χρήση, ισχύει:
α) Πραγµατοποιηµένη δαπάνη στη χρήση, η οποία καλύπτεται από επιχορήγηση φορέα µη
ληφθείσα µέχρι το τέλος χρήσεως, δεν αναγνωρίζεται στο αποτέλεσµα, αλλά θεωρείται ως
αναβαλλόµενη.
β) Ληφθείσα επιχορήγηση φορέα στη χρήση, για την οποία δεν έχει πραγµατοποιηθεί η
σχετική δαπάνη µέχρι το τέλος χρήσεως, δεν αναγνωρίζεται στο αποτέλεσµα, αλλά
θεωρείται ως αναβαλλόµενη.
)
3.16 Επιχορηγήσεις και λοιπά έσοδα
Ανάλυση κατά είδος
Πραγµατοποιηµένες
31
31
∆εκεµβρίου
∆εκεµβρίου
2009
2008
Επιχορηγήσεις
Λοιποί Πιστωτικοί τόκοι
Έσοδα Προηγούµενων Χρήσεων

211.900.127
2.493.107
8.970

Αναγνωριζόµενες
31
31
∆εκεµβρίου
∆εκεµβρίου
2009
2008

121.491.597
1.542.695
–

Κέρδη εκ καταπτώσεως
εγγυητικών επιστολών από
αναδόχους

214.402.204
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10.489
123.044.781

219.392.993
7.196

130.511.892
37.638

-

–

219.400.189

130.549.530
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3.17 ∆απάνες
Πραγµατοποιηµένες
31
31
∆εκεµβρίου
∆εκεµβρίου
2009
2008
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού
Αµοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι – τέλη
∆ιάφορα έξοδα
Χρεωστικοί τόκοι και συναφείς
δαπάνες
Αποσβέσεις ενσώµατων
ακινητοποιήσεων & άυλων
περιουσιακών στοιχείων
Προβλέψεις εκµεταλλεύσεως
Ενσώµατες ακινητοποιήσεις &
άυλα περιουσιακά στοιχεία
φορέων

5.550.283
36.566.478
23.791.294
14.434.721
93.407.583
179.793

5.351.679
40.816.193
40.777.163
21.676.669
36.265.579
771.010

57.370

Αναγνωριζόµενες
31
31
∆εκεµβρίου
∆εκεµβρίου
2009
2008
9.230.219
55.690.440
29.136.938
19.024.273
85.750.344

3.691.083
28.729.685
33.344.466
15.871.137
24.659.773

181.812

770.865

58.061

-68.338

30.140
55.860

19.203.072
193.122.256

31.270.446
177.014.739

20.788
-

24.737.766
223.809.853

–

24.204.581
131.292.378

3.18 Αµοιβές ∆ιοικητικού Συµβουλίου
Αµοιβές ∆.Σ. και ∆ιευθυντικών Στελεχών
31
∆εκεµβρίου
2009
145.840
353.220
499.060

Μέλη ∆ιοικητικού Συµβουλίου
∆ιευθυντικά Στελέχη

31
∆εκεµβρίου
2008
133.580
386.688
520.268

Οι αµοιβές µελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου σχετίζονται µε τη συµµετοχή τους στο ∆ιοικητικό
Συµβούλιο της εταιρείας.
Εκτός των πιο πάνω δεν υπάρχουν άλλες αµοιβές, οφέλη ή αποζηµιώσεις που να αφορούν τα
µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και τα ∆ιευθυντικά Στελέχη.
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3.19 Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία Ισολογισµού
Με τη λήξη του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου στις 31/12/2009 των έργων του Γ’
ΚΠΣ, δεν ολοκληρώθηκε το φυσικό αντικείµενο και κατ’ επέκταση το οικονοµικό, 39 έργων
συνολικής συµβατικής αξίας 103.753.038,03€ µε ανεκτέλεστο υπόλοιπο 50.693.404,10€.
Για την ολοκλήρωση των έργων αυτών και την οικονοµική τους εκκαθάριση απαιτούνται
οικονοµικοί πόροι, και για το λόγο αυτό η εταιρεία - ανταποκρινόµενη στην επιστολή του
Υπουργείου Οικονοµίας Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας Αρ.Πρωτ.2545/29-3-2010- προέβη
στην αποστολή επιστολής αρ.πρωτ.2931/23-4-2010 προς το Υπουργείο Οικονοµίας
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας µε την οποία αιτείται την ένταξη 18 έργων στο
Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων. Η προτεινόµενη πίστωση ανέρχεται στο ποσό των
23.221.611,32€
Επίσης βάσει της πρόσκλησης 10 του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ψηφιακή
Σύγκλιση», η εταιρεία έχει ήδη καταρτίσει και αποστείλει στους αρµόδιους φορείς προς
έγκριση δύο Τεχνικά ∆ελτία από τα µη ολοκληρωµένα έργα συνολικής συµβατικής αξίας
19.965.479,29€ και ανεκτέλεστου υπόλοιπο 15.667.518,88€,προκειµένου να ενταχθούν στο
εν λόγω Επιχειρησιακό Πρόγραµµα.
Άλλωστε, στο πνεύµα της συνέχισης και ολοκλήρωσης των παραπάνω έργων , υπήρξε
αντίστοιχη αλληλογραφία κατά τα έτη 2008 & 2009 µε τον Γενικό Γραµµατέα του Υπουργείου
Οικονοµίας & Οικονοµικών βάσει της οποίας υπήρξε διαβεβαίωση ότι σε περίπτωση που
το χρονοδιάγραµµα του έργου επεκταθεί πέραν της καταληκτικής ηµεροµηνίας
συγχρηµατοδότησης πληρωµών που ορίζει το Γ΄ ΚΠΣ, η χρηµατοδότηση του αντίστοιχου
οικονοµικού αντικειµένου θα καλυφθεί από εναλλακτικούς πόρους.

Στο πλαίσιο της κάλυψης των λειτουργικών της δαπανών η εταιρεία έχει καταθέσει
αντίστοιχα Τεχνικά ∆ελτία και στα δύο Επιχειρησιακά Προγράµµατα, «Ψηφιακή Σύγκλιση»
και «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση».
Το Τεχνικό ∆ελτίο από το Ε.Π «Ψηφιακή Σύγκλιση» συνολικού προϋπολογισµού
3.500.000€ έχει ενταχθεί (Αρ.Πρωτ. 154.096/ΨΣ15392-Α2/23-6-2009) και η κατανοµή του
για το έτος 2009 ύψους 1.166.666€ έχει συµπεριληφθεί στις τρέχουσες οικονοµικές
καταστάσεις, στο κονδύλι αναβαλλόµενες λειτουργικές και διαχειριστικές δαπάνες.
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Για τα αντίστοιχα Τεχνικά ∆ελτία (3) από το Ε.Π «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση», συνολικού
προϋπολογισµού 1.000.000€ αναµένουµε την ένταξη τους.
Υπενθυµίζουµε ότι το φυσικό και οικονοµικό αντικείµενο του Τ∆ Λειτουργία ΚτΠ του Ε.Π
Κοινωνία της Πληροφορίας έληξε µαζί µε τα υπόλοιπα έργα του άξονα 5 στις 30/06/2009.
∆εν υπήρξαν άλλα σηµαντικά γεγονότα µετά την ηµεροµηνία Ισολογισµού που να χρήζουν
αναφοράς.
Αθήνα 30 Απριλίου 2010

Ο Πρόεδρος

Η Γραµµατέας του ∆Σ
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