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Όλα τα ποσά εκφράζονται σε ευρώ
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µια γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της «ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΕ». Ο αναγνώστης που επιζητά να αντλήσει
ολολκληρωµένη εικόνα της οικονοµικής θέσης και των αποτελεσµάτων της, πρέπει να εξασφαλίσει πρόσβαση στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις που προβλέπουν τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, καθώς και την
Έκθεση Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Ενδεικτικά µπορεί να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδίκτυου www.ktpae.gr όπου αναρτώνται τα εν λόγω στοιχεία.
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
31/12/2011

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Απαιτήσεις
Επιταγές εισπρακτέες
Προκαταβολές
Αναβαλλόµενες λειτουργικές & διαχειριστικές δαπάνες
∆ιαθέσιµα
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό κεφάλαιο
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
Παροχές εργαζοµένων ένεκα συνταξιοδοτήσεως
Λοιπές έκτακτες προβλέψεις
Ανάδοχοι & λοιποί τρίτοι
Επιταγές πληρωτέες
Φόροι—τέλη
Τραπεζικά δάνεια
Αναβαλλόµενες επιχορηγήσεις
Σύνολο Υποχρεώσεων
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
31/12/2010

135.472
119.040
854.451
1.198.010
1.061
—
5.246.731
3.188.880
16.173.333
22.883.246
38.962.822 -----------------------------------18.268.669
-----------------------------------61.373.870
45.657.845

============ ============

17.500.000

12.500.000

(10.482.872) -----------------------------------(8.581.755)
------------------------------------

7.017.128
3.918.245
37.903
21.515
24.763
34.763
14.370.253
9.034.198
25.883
—
36.315
29.972
1.510.371
17.620.703
38.351.254 -----------------------------------14.998.449
-----------------------------------54.356.742
41.739.600
============ ============
61.373.870
45.657.845
============ ============

============ ============

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ
31/12/2011

Επιχορηγήσεις
Λειτουργικό & διαχειριστικό αποτέλεσµα
Χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα
Έλλειµµα προ και µετά φόρων

31/12/2010

30.298.684
34.669.685
(1.351.281) -----------------------------------(1.874.283)
-----------------------------------(549.836) -----------------------------------(544.761)
-----------------------------------(1.901.117)
(2.419.044)

============ ============

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
1/1/-31/12/2011

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης (1/1/2011 και 1/1/2010)
Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου
Αποτέλεσµα χρήσης µετά από φόρους
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (31/12/2011 και 31/12/2010)

Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Ελλειµµα χρήσεως
Προσαρµογές στο αποτέλεσµα από:
Μη ταµειακές δαπάνες
Χρεωστικοί τόκοι & συναφείς δαπάνες

1/1/-31/12/2011

1/1/-31/12/2010

(1.901.117)

(2.419.044)

6.969.506

26.466.242

571.663 -----------------------------------551.611
-----------------------------------5.640.053

Μεταβολές κεφαλαίου κίνησης
Στις απαιτήσεις
Στις προκαταβολές
Στις υποχρεώσεις από αναδόχους & λοιπούς τρίτους
Στις υποχρεώσεις από φόρους—τέλη
Στις αναβαλλόµενες επιχορηγήσεις
Σύνολο ροών
Καταβολές χρεωστικών τόκων & συναφών εξόδων
Σύνολο καθαρών ροών από λειτουργικές δραστηριότητες
Ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορές ενσώµατων ακινητοποιήσεων
Αγορές άυλων περιουσιακών στοιχείων
Μεταβολή στα µη κυκλοφορούντα
χρηµατοοικονοµικά στοιχεία
Σύνολο ροών από επενδυτικές δραστηριότητες
Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου
Λογισµός τόκων τραπεζικών δανείων
Εισπράξεις/Πληρωµές από/σε τραπεζικά δάνεια
Σύνολο ροών από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Αύξηση/Μείωση στα διαθέσιµα
∆ιαθέσιµα έναρξης περιόδου
∆ιαθέσιµα τέλους περιόδου

1/1/-31/12/2010

24.598.809

============ ============

342.498
(500.784)
(2.057.851)
182.702
5.361.938
586.660
6.343
(548.285)
23.352.805 -----------------------------------3.373.323
-----------------------------------32.645.786
27.692.425
(2.550) -----------------------------------(2.382)
-----------------------------------32.643.236
27.690.043

============ ============

(204.256)
(48.949)

(26.795)
(3.276)

(16.432) -----------------------------------(3.400)
-----------------------------------(269.637)

(33.471)

============ ============

5.000.000
7.500.000
(569.114)
(549.229)
(16.110.332) -----------------------------------(30.896.000)
-----------------------------------(11.679.446)
(23.945.229)
============ ============
20.694.153
3.711.343
18.268.669 -----------------------------------14.557.326
-----------------------------------38.962.822
18.268.669
============ ============

3.918.245
(1.162.711)
5.000.000
7.500.000
(1.901.117) -----------------------------------(2.419.044)
-----------------------------------7.017.128
3.918.245

============ ============

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1. Τα θέµατα έµφασης στην Έκθεση Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών είναι: α) επειδή από το β’ εξάµηνο του 2009 οι δαπάνες λειτουργίας της Εταιρείας έπαψαν να καλύπτονται από το επιχειρησιακό
πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας», η εταιρεία κατέβαλε προσπάθειες και ένταξε τις δαπάνες λειτουργίας της στα δύο Τεχνικά ∆ελτία των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων «Ψηφιακής Σύγκλισης» και
«∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης». Η κάλυψη των δαπανών της στο 2011 από τα ανωτέρω τεχνικά δελτία έγινε µερικώς µε συνέπεια να επιβαρυνθούν τα αποτελέσµατα της χρήσεως 2011 και τα ίδια κεφάλαια µε έλλειµµα
1,35 εκ. ευρώ περίπου και β) τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας είναι µικρότερα του ενός δεύτερου του µετοχικού της κεφαλαίου µε συνέπεια να συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής των διατάξεων του άρθρου
47 του Κ.Ν.2190/1920. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µε την από 14 Μαρτίου 2012 απόφασή του συγκαλεί Γενική Συνέλευση µε σκοπό την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου ώστε να αρθούν οι προϋποθέσεις εφαρµογής
του άρθρου αυτού και γ) στη παράγραφο 1. «Γενικές Πληροφορίες» των σηµειώσεων γίνεται αναφορά στο γεγονός ότι στις ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις περιλαµβάνονται και τα οικονοµικά στοιχεία της
εταιρείας ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΑΕ µετά από την συγχώνευση δια απορροφήσεως της, µε ηµεροµηνία 22.8.2011, από την ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΕ όπως ορίζεται στο άρθρο 62 του Ν4002/2011.
2. Η εταιρεία εποπτεύεται από τον Υπουργό ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης. Η εποπτεία αυτή είναι ανεξάρτητη από την εποπτεία που ασκεί ο Υπουργός Ανάπτυξης επί των ανωνύµων
εταιρειών σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.
3. Η εταιρεία δεν έχει θυγατρικές.
4. Η εταιρεία απαλλάσεται της φορολογίας εισοδήµατος.
5. Eχουν εφαρµοστεί οι ίδιες λογιστικές αρχές που χρησιµοποιήθηκαν για τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων για τη χρήση 01/01/2010-31/12/2010.
6. Η εταιρεία κατά την 31.12.2011 απασχολούσε 89 άτοµα ενώ κατά την 31.12.2010 75 άτοµα.
7. Αµοιβές µελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου και ∆ιευθυντικών Στελεχών: — Μέλη ∆ιοικητικού Συµβουλίου € 43.220 (2010 € 49.515)
— Πρόεδρος/∆ιευθύνων Σύµβουλος/∆ιευθυντικά στελέχη € 267.352 (2010 € 296.730)
8. ∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση της εταιρείας.
Αθήνα, 14 Μαρτίου 2012
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.
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