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Βεβαηώλεηαη όηη νη ζπλεκκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο είλαη εθείλεο πνπ
εγθξίζεθαλ από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο “ΚΟΙΝΧΝΙΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ Α.Δ.”
ηελ 6-8-2013 θαη έρνπλ δεκνζηνπνηεζεί κε ηελ αλάξηεζή ηνπο ζην δηαδίθηπν, ζηε
δηεύζπλζε www.ktpae.gr.
Δπηζεκαίλεηαη, όηη ηα δεκνζηνπνηεκέλα ζηνλ ηύπν ζπλνπηηθά νηθνλνκηθά ζηνηρεία
θαη πιεξνθνξίεο ζηνρεύνπλ ζην λα παξάζρνπλ ζηνλ αλαγλώζηε νξηζκέλεο γεληθέο
νηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο αιιά δελ παξέρνπλ ηελ νινθιεξωκέλε εηθόλα ηεο
νηθνλνκηθήο ζέζεο θαη ηωλ απνηειεζκάηωλ ηεο Δηαηξίαο, ζύκθωλα κε ηα Γηεζλή
Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο.
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Πξνο ηνλ κέηνρν ηεο Δηαηξείαο «Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο ΑΔ»
Ειζαγωγή
Δπηζθνπήζακε ηε ζπλεκκέλε θαηάζηαζε ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο Δηαηξείαο
«Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο ΑΔ» ηεο 30εο Ινπλίνπ 2013 θαη ηηο ζρεηηθέο θαηαζηάζεηο
ζπλνιηθνύ εηζνδήκαηνο, κεηαβνιώλ θαζαξήο ζέζεο θαη ηακεηαθώλ ξνώλ ηεο εμάκελεο
πεξηόδνπ πνπ έιεμε απηή ηελ εκεξνκελία, θαζώο θαη ηηο επηιεγκέλεο επεμεγεκαηηθέο
ζεκεηώζεηο, πνπ ζπλζέηνπλ ηελ ελδηάκεζε ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθόξεζε, ε νπνία
απνηειεί αλαπόζπαζην κέξνο ηεο εμακεληαίαο νηθνλνκηθήο έθζεζεο ηνπ Ν. 3556/2007. Η
Γηνίθεζε έρεη ηελ επζύλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη παξνπζίαζε απηήο ηεο ελδηάκεζεο
ρξεκαηννηθνλνκηθήο
πιεξνθόξεζεο,
ζύκθσλα
κε
ηα
Γηεζλή
Πξόηππα
Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε
θαη εθαξκόδνληαη ζηελ Δλδηάκεζε Υξεκαηννηθνλνκηθή Αλαθνξά (Γηεζλέο Λνγηζηηθό
Πξόηππν «ΓΛΠ» 34). Γηθή καο επζύλε είλαη ε έθθξαζε ελόο ζπκπεξάζκαηνο επί απηήο
ηεο ελδηάκεζεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθόξεζεο κε βάζε ηελ επηζθόπεζή καο.
Εύπορ Επιζκόπηζηρ
Γηελεξγήζακε ηελ επηζθόπεζή καο ζύκθσλα κε ην Γηεζλέο Πξόηππν Δπηζθόπεζεο 2410
«Δπηζθόπεζε Δλδηάκεζεο Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο πνπ δηελεξγείηαη από ηνλ
Αλεμάξηεην Διεγθηή ηεο Οληόηεηαο». Η επηζθόπεζε ηεο ελδηάκεζεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο
πιεξνθόξεζεο ζπλίζηαηαη ζηε δηελέξγεηα δηεξεπλεηηθώλ εξσηεκάησλ θπξίσο πξνο
πξόζσπα πνπ είλαη ππεύζπλα γηα ρξεκαηννηθνλνκηθά θαη ινγηζηηθά ζέκαηα θαη ζηελ
εθαξκνγή αλαιπηηθώλ θαη άιισλ δηαδηθαζηώλ επηζθόπεζεο. Σν εύξνο ηεο επηζθόπεζεο
είλαη νπζησδώο κηθξόηεξν από απηό ηνπ ειέγρνπ πνπ δηελεξγείηαη ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή
Πξόηππα Διέγρνπ θαη ζπλεπώο, δελ καο δίδεη ηε δπλαηόηεηα λα απνθηήζνπκε ηε
δηαζθάιηζε όηη έρνπλ πεξηέιζεη ζηελ αληίιεςή καο όια ηα ζεκαληηθά ζέκαηα ηα νπνία ζα
κπνξνύζαλ λα εληνπηζηνύλ ζε έλαλ έιεγρν. Καηά ζπλέπεηα, κε ηελ παξνύζα δελ
δηαηππώλνπκε γλώκε ειέγρνπ.
Βάζη για Σςμπέπαζμα με Επιθύλαξη
Από ηνλ έιεγρν καο πξνέθπςε όηη ε εηαηξεία δελ έρεη δηελεξγήζεη πξόβιεςε ζε βάξνο ησλ
απνηειεζκάησλ ρξήζεσο πνζνύ επξώ 3.500 ρηι. πεξίπνπ, πνπ θαιείηαη λα θαηαβάιεη ε
εηαηξεία κε «απνθάζεηο δεκνζηνλνκηθήο δηόξζσζεο» από ηελ Δπηηξνπή Γεκνζηνλνκηθνύ
Διέγρνπ, κε ζπλέπεηα ηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο θαη ηα ίδηα θεθάιαηα λα εκθαλίδνληαη
ηζόπνζα βειηησκέλα.

Σςμπέπαζμα με Επιθύλαξη
Με βάζε ηε δηελεξγεζείζα επηζθόπεζε θαη εθηόο από ηηο πηζαλέο επηπηώζεηο ηνπ ζέκαηνο
πνπ κλεκνλεύεηαη ζηελ παξάγξαθν «Βάζε γηα πκπέξαζκα κε Δπηθύιαμε» δελ έρεη
πεξηέιζεη ζηελ αληίιεςή καο νηηδήπνηε άιιν ζα καο νδεγνύζε ζην ζπκπέξαζκα όηη ε
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ζπλεκκέλε ελδηάκεζε ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθόξεζε δελ έρεη θαηαξηηζζεί, από θάζε
νπζηώδε άπνςε, ζύκθσλα κε ην ΓΛΠ 34.
Αναθοπά επί Άλλων Νομικών και Κανονιζηικών Θεμάηων
Η επηζθόπεζή καο δελ εληόπηζε νπνηαδήπνηε αζπλέπεηα ή αλαληηζηνηρία ησλ ινηπώλ
ζηνηρείσλ ηεο πξνβιεπόκελεο από ην άξζξν 5 ηνπ Ν. 3556/2007 εμακεληαίαο νηθνλνκηθήο
έθζεζεο κε ηε ζπλεκκέλε ελδηάκεζε ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθόξεζε.

Αζήλα, 7
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Οη Οξθσηνί Διεγθηέο Λνγηζηέο
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Αξ. Μ. ΟΔΛ 12001

ΑΛΟΤΣΡΟ ΣΑΤΡΟ
Αξ. Μ. ΟΔΛ 14611

πλεξγαδόκελνη Οξθσηνί Λνγηζηέο α.ε.ν.ε.
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ Α.Δ.
ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΗ
ΚΑΣΑ ΣΗΝ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 2013 ΚΑΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2012
(πνζά ζε επξώ)
ημ.
ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ
Μη Κςκλοθοπούνηα Πεπιοςζιακά ηοισεία
Ιδηνρξεζηκνπνηνύκελα ελζώκαηα πάγηα ζηνηρεία
Άπια πεξηνπζηαθά ηνηρεία
Λνηπά κε θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

30

31

Ιοςνίος
2013

Γεκεμβπίος
2012

3.1
3.2
3.3

–
–
26.059
26.059

–
–
28.551
28.551

3.4
3.5
3.6

300.679
–
4.035.806

80.583
–
4.937.916

3.7

28.893.493

19.566.560

3.8

3.268.818
36.498.797

11.518.077
36.103.137

36.524.855

36.131.688

3.9
3.10
3.18

7.017.500
51
-1.163.391
5.854.161

7.017.500
51
-1.157.231
5.860.320

Μακποππόθεζμερ Τποσπεώζειρ
Παξνρέο εξγαδνκέλωλ έλεθα ζπληαμηνδνηήζεωο
Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο

3.11
3.12

14.846
24.763
39.609

30.917
24.763
55.680

Βπασςππόθεζμερ ςποσπεώζειρ
Aλάδνρνη θαη ινηπνί ηξίηνη
Δπηηαγέο Πιεξωηέεο
Φόξνη –ηέιε
Σξαπεδηθά δάλεηα
Αλαβαιιόκελεο επηρνξεγήζεηο

3.13
3.14
3.15
3.16
3.17

14.979.916
–
34.823
550.371
15.065.977
30.631.085
36.524.855

10.698.571
–
51.258
550.371
18.915.488
30.215.687
36.131.688

Κςκλοθοπούνηα Πεπιοςζιακά ηοισεία
Απαηηήζεηο
Δπηηαγέο Δηζπξαθηέεο
Πξνθαηαβνιέο
Αλαβαιιόκελεο ιεηηνπξγηθέο & δηαρεηξηζηηθέο
δαπάλεο
Γηαζέζηκα

ύνολο Δνεπγηηικού
ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ και ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ
Ίδια Κεθάλαια
Μεηνρηθό θεθάιαην
Απνζεκαηηθά
Απνηειέζκαηα εηο λέν
ύνολο Ιδίων Κεθαλαίων

ύνολο Ιδίων Κεθαλαίων και Τποσπεώζεων

Οη ζεκεηώζεηο επί ηωλ ζειίδωλ 8 έωο 27 απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο ηωλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεωλ
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ Α.Δ.
ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΝΟΛΙΚΧΝ ΔΟΓΧΝ
ΚΑΣΑ ΣΗΝ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 2013 ΚΑΙ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 2012
(πνζά ζε επξώ)

ημ.

Δπηρνξεγήζεηο
3.19
Λεηηνπξγηθέο & δηαρεηξηζηηθέο
3.20
δαπάλεο

Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα
Υξεκαηννηθνλνκηθέο δαπάλεο

Έλλειμμα σπήζεωρ

30
Ιοςνίος
2013
6.054.761
-6.054.769

3.19
3.20

3.15

13.128.621
-13.751.459

-8

-622.838

713
-6.865

33.525
-9.511

-6.151

24.014

-6.159

-598.824
-3,42

0,00

Έλλειμμα / μεηοσή

30
Ιοςνίος
2012

Οη ζεκεηώζεηο επί ηωλ ζειίδωλ 8 έωο 27 απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο ηωλ
Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεωλ
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ Α.Δ.
ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΙΓΙΧΝ ΚΔΦΑΛΑΙΧΝ
ΚΑΣΑ ΣΗΝ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 2013 ΚΑΙ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 2012
(πνζά ζε επξώ)

1-Ιαν-12
Απνηειέζκαηα
πεξηόδνπ 1/123/03/2012
ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟ ΓΙΑ
ΣΗΝ ΦΗΦΙΑΚΗ
ΔΛΛΑΓΑ
Απνηειέζκαηα
πεξηόδνπ 1/130/06/2012
Μείωζε Μεηνρηθνύ
Κεθαιαίνπ
Γηαγξαθή
Διιέηκκαηνο
Πξνεγνύκελεο
Πεξηόδνπ
30-Ιοςν-12
1-Ιαν-13
Απνηειέζκαηα
πεξηόδνπ 1/130/06/2013
30-Ιοςν-13

Μεηοσικό
Κεθάλαιο
Καηαβεβλημένο
17.500.000

Λοιπά
Αποηελέζμαηα
αποθεμαηικά
ειρ νέο
51
-10.482.923

-

ΤΝΟΛΟ
ΚΑΘΑΡΗ
ΘΔΗ
7.017.128

-247

-247

-598.824

-598.824

-10482500

7.017.500
7.017.500

51
51

10.482.500
-599.494
-1.157.231

6.418.057
5.860.320

7.017.500

51

-6.159
-1.163.391

-6.159
5.854.161

Οη ζεκεηώζεηο επί ηωλ ζειίδωλ 8 έωο 27 απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο ηωλ
Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεωλ
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ Α.Δ.
ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΑΜΔΙΑΚΧΝ ΡΟΧΝ
ΓΙΑ ΣΙ ΥΡΗΔΙ ΠΟΤ ΔΛΗΞΑΝ ΣΗΝ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 2013
ΚΑΙ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 2012
(πνζά ζε επξώ)
30

30

Ιοςνίος

Ιοςνίος

2013

2012

Σαμειακέρ ποέρ από λειηοςπγικέρ δπαζηηπιόηηηερ
Έιιεηκκα ρξήζεωο

-6.159

-599.071

-9.340.956

-6.610.299

6.865

9.511

-9.340.250

-7.199.859

-220.096

372.462

902.110

291.615

4.281.344

2.362.846

-16.436

19.063

Πξνζαξκνγέο ζην απνηέιεζκα από:
Με ηακεηαθέο δαπάλεο
Υξεωζηηθνί ηόθνη & ζπλαθείο δαπάλεο
Μεηαβνιέο θεθαιαίνπ θίλεζεο
ηηο απαηηήζεηο
ηηο πξνθαηαβνιέο
ηηο ππνρξεώζεηο από αλαδόρνπο & ινηπνύο ηξίηνπο
ηηο ππνρξεώζεηο από θόξνπο ηέιε
ηηο αλαβαιιόκελεο επηρνξεγήζεηο
ύνολο ποών
Καηαβνιέο ρξεωζηηθώλ ηόθωλ & ζπλαθώλ εμόδωλ
ύνολο καθαπών ποών από λειηοςπγικέρ δπαζηηπιόηηηερ

-3.849.511

-11.075.515

-8.242.839

-15.229.388

-1.803

-2.753

-8.244.642

-15.232.141

-1.088

-226.957

-960

0

2.492

-24.638

444

-251.595

Σαμειακέρ ποέρ από επενδςηικέρ δπαζηηπιόηηηερ
Αγνξέο ελζώκαηωλ αθηλεηνπνηήζεωλ
Αγνξέο άπιωλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείωλ
Μεηαβνιή ζηα κε θπθινθνξνύληα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία
ύνολο ποών από επενδςηικέρ δπαζηηπιόηηηερ
Σαμειακέρ ποέρ από σπημαηοδοηικέρ δπαζηηπιόηηηερ
Αύμεζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ

0

Λνγηζκόο ηόθωλ ηξαπεδηθώλ δαλείωλ

-5.062

-6.758

0

-960.000

-5.062

-966.758

Αύξηζη / Μείωζη ζηα διαθέζιμα

-8.249.259

-16.450.494

Γιαθέζιμα έναπξηρ πεπιόδος

11.518.077

38.962.822

3.268.818

22.512.328

Δηζπξάμεηο /πιεξωκέο από/ζε ηξαπεδηθά δάλεηα
ύνολο ποών από σπημαηοδοηικέρ δπαζηηπιόηηηερ

Γιαθέζιμα ηέλοςρ πεπιόδος

Οη ζεκεηώζεηο επί ηωλ ζειίδωλ 8 έωο 27 απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο ηωλ
Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεωλ
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ΚΟΙΝΧΝΙΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ Α.Δ.
Πεκεηψζεηο επί ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ γηα ηελ πεξίνδν
απφ 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 Ηνπλίνπ 2013
(φια ηα πνζά εθθξάδνληαη ζε επξψ)

1. Γεληθέο πιεξνθνξίεο
Ι. Γεληθά
Ζ Γηνίθεζε ηεο εηαηξείαο Θνηλσλία ηεο Ξιεξνθνξίαο Α.Δ (ζην εμήο ε εηαηξεία),
παξνπζηάδεη ηηο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο γηα ηελ πεξίνδν 1ε Ηαλνπαξίνπ 2013
έσο 30ε Ηνπλίνπ 2013 ζπκπεξηιακβάλνληαο ηα ζπγθξηηηθά ζηνηρεία ηεο
αληίζηνηρεο πεξηφδνπ ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο.
Ρα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο είλαη ππεχζπλα γηα ηε
ζχληαμε ησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ, νη νπνίεο απεηθνλίδνπλ ηελ
πξαγκαηηθή θαηάζηαζε ηεο εηαηξείαο θαη ζπληάρζεθαλ:
α) Πχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ινγηζηηθά Ξξφηππα θαη ηα Γηεζλή Ξξφηππα
Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ
Δπξσπατθή Έλσζε.
β) Όπνπ απαηηνχληαλ εθηηκήζεηο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, απηέο έγηλαλ ψζηε
νη Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο λα απεηθνλίδνπλ κε πιεξφηεηα θαη αθξίβεηα ηελ
νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο Δηαηξείαο.
γ) Κε βάζε ηελ αξρή φηη ε εηαηξεία ζα ζπλερίζεη θαλνληθά ηε δξαζηεξηφηεηά
ηεο.
Νη Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο πεξηφδνπ 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 Ηνπλίνπ 2013 ,
εγθξίζεθαλ απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο εηαηξείαο θαηά ηε ζπλεδξίαζε
ηνπ ηεο 6-8-2013.
1.1 ύζηαζε – Γξαζηεξηόηεηα
Ζ αλψλπκε εηαηξεία «Θνηλσλία ηεο Ξιεξνθνξίαο Α.Δ.». ζπζηάζεθε ζηελ
Διιάδα σο κε θεξδνζθνπηθφο νξγαληζκφο, κε ηελ ππ.αξηζκ.10071 (ΦΔΘ 324
Β΄/ 27.3.2001) θνηλή απφθαζε ησλ πνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Δζληθήο
Νηθνλνκίαο θαη Νηθνλνκηθψλ, ε νπνία ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ππ.αξηζκ.27983
(ΦΔΘ 3187 Β΄/ 30.11.12) απφθαζε ηνπ θππνπξγνχ Γηνηθεηηθήο
Κεηαξξχζκηζεο & Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο.
Ζ έδξα ηεο εηαηξείαο βξίζθεηαη ζην Γήκν Κνζράηνπ, ζηελ νδφ Σαλδξή 3, Ρ.Θ
18346

8

ΚΟΙΝΧΝΙΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ Α.Δ.
Πεκεηψζεηο επί ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ γηα ηελ πεξίνδν
απφ 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 Ηνπλίνπ 2013
(φια ηα πνζά εθθξάδνληαη ζε επξψ)

Ζ εηαηξεία επνπηεχεηαη απφ ηνλ πνπξγφ Γηνηθεηηθήο Κεηαξξχζκηζεο θαη
Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο. Ζ επνπηεία απηή, είλαη αλεμάξηεηε απφ ηελ
επνπηεία πνπ αζθεί ν πνπξγφο Αλάπηπμεο επί ησλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ
ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία.
Κε ηελ εγθχθιην Α.Ξ. 16812/ΓΔΘΝ 519 ηεο δηεχζπλζεο Γεκνζίσλ
Δπηρεηξήζεσλ θαη Νξγαληζκψλ ηνπ πνπξγείνπ Νηθνλνκίαο θαη Νηθνλνκηθψλ, ε
εηαηξεία ππνρξενχηαη λα εθαξκφδεη ηηο δηαηάμεηο ηνπ Θεθαιαίνπ Α’ ηνπ
Λ.3429/2005 «Γεκφζηεο Δπηρεηξήζεηο θαη Νξγαληζκνί (ΓΔΘΝ)».
Νη θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο ηεο εηαηξείαο είλαη:
α) Ζ εθηέιεζε δξάζεσλ θαη έξγσλ βειηίσζεο ηεο δηνηθεηηθήο ηθαλφηεηαο ηεο
ειιεληθήο δεκφζηαο δηνίθεζεο ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ επηρεηξεζηαθνχ
πξνγξάκκαηνο "Γηνηθεηηθή Κεηαξξχζκηζε" θαη ε ππνζηήξημε ηεο γηα ηελ
εθηέιεζε φκνησλ δξάζεσλ θαη έξγσλ κε ζηφρν ηελ ελδπλάκσζε ηεο
δηνηθεηηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο.
β) Ζ εθηέιεζε έξγσλ ζηνλ ηνκέα ηεο πιεξνθνξηθήο, ηεο επηθνηλσλίαο θαη ησλ
λέσλ ηερλνινγηψλ γηα ηε βειηίσζε ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο ζην πιαίζην
εθαξκνγήο ησλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ ηνπ ΔΠΞΑ ή άιισλ
Δπξσπατθψλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πξνγξακκάησλ θαη ε ππνζηήξημε ηεο
δεκφζηαο δηνίθεζεο γηα ηελ εθηέιεζε ζρεηηθψλ έξγσλ.
γ) Ζ ππνζηήξημε ή/θαη δηαρείξηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο
θαη επηθνηλσλίαο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, φπσο πξνβιέπεηαη ήδε ζην λ.
2860/2000 (άξζξν 24 παξάγξαθνο 6γ).
δ) Ζ αλάιεςε ηεο εθηέιεζεο πξάμεσλ θαη ελεξγεηψλ ηερληθήο ππνζηήξημεο,
πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα ηνπ ΔΠΞΑ ή απφ άιια
ζπγρξεκαηνδνηνχκελα Δπξσπατθά Ξξνγξάκκαηα.
ε) Ζ ρσξίο αληάιιαγκα ππνζηήξημε ησλ ελδηάκεζσλ θνξέσλ δηαρείξηζεο γηα
δξάζεηο θξαηηθψλ εληζρχζεσλ ζην πιαίζην ηνπ ΔΠΞΑ θαη εηδηθφηεξα απφ ην
Δ.Ξ. "Τεθηαθή Πχγθιηζε" χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ θνξέα θαη ππνγξαθή
ζρεηηθήο πξνγξακκαηηθήο ζπκθσλίαο κε ηελ εηαηξεία,
ζη) Ζ αλάιεςε σο δηθαηνχρνπ ή ελδηάκεζνπ θνξέα ηεο πινπνίεζεο πξάμεσλ
ζρεηηθψλ κε Ρερλνινγίεο Ξιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ πνπ απεπζχλνληαη
ζε πνιίηεο ή ζε επηρεηξήζεηο (θξαηηθέο εληζρχζεηο) θαη ρξεκαηνδνηνχληαη απφ
ην επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα "Τεθηαθή Πχγθιηζε" θαη άιιεο πεγέο,
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δ) Ζ αλάιεςε ηεο πινπνίεζεο ελεξγεηψλ ηερληθήο βνήζεηαο πνπ
ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηα επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα ηνπ ΔΠΞΑ θαη ηδίσο απφ
ην Δ.Ξ. "Τεθηαθή Πχγθιηζε" θαη απφ εζληθνχο πφξνπο.
ε) Ζ ζπζηεκαηηθή ηεθκεξίσζε θαη παξαθνινχζεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ, ησλ
πξνβιεκάησλ θαη ηεο εμέιημεο ηεο δηνηθεηηθήο ηθαλφηεηαο ηεο δεκφζηαο
δηνίθεζεο, ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ πξνγξακκάησλ θαη
δξάζεσλ πνπ απνζθνπνχλ ζηε βειηίσζή ηεο θαη ηε δηεπθφιπλζε ηεο
κεηαθνξάο θαη πξνζαξκνγήο μέλεο εκπεηξίαο θαη θαιψλ πξαθηηθψλ ζην
ειιεληθφ δηνηθεηηθφ πεξηβάιινλ.
ζ) Ζ ζπιινγή θαη επεμεξγαζία πνηνηηθψλ θαη πνζνηηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηα
ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξφνδν ηεο Διιάδαο ζε ζέκαηα θνηλσλίαο ηεο
πιεξνθνξίαο θαη ςεθηαθήο ζχγθιηζεο ζηνπο ηνκείο ησλ ηερλνινγηψλ
πιεξνθνξηθήο θαη ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, θαζψο θαη ζε άιινπο ηνκείο, ε
εμέιημε ησλ νπνίσλ δηέπεηαη απφ ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο θαη ειεθηξνληθψλ
επηθνηλσληψλ
η) Ζ δηάρπζε βέιηηζησλ πξαθηηθψλ θαη ε ζπκκεηνρή ζε δηεζλείο νξγαληζκνχο
θαη έξγα, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο παξαπάλσ ηνκείο, θαζψο θαη ε θαηάξηηζε
ζρεηηθψλ κειεηψλ θαη πξνηάζεσλ πξνο ηελ πνιηηεία θαη θάζε άιιν
ελδηαθεξφκελν.
Ζ εηαηξεία δελ έρεη ζπγαηξηθέο. Ζ εηαηξεία ζπκκεηέρεη, κε έλα εηαηξηθφ κεξίδην
αμίαο 1.000 €, ζηελ «HEALTH LEVEL SEVEN HELLAS» αζηηθή κε θεξδνζθνπηθή
εηαηξεία.
1.2 Πξνζσπηθό
Ν αξηζκφο απαζρνινπκέλσλ κηζζσηψλ θαη νη αληίζηνηρεο κηθηέο απνδνρέο θαη
εξγνδνηηθέο εηζθνξέο έρνπλ σο αθνινχζσο:
Αξηζκφο απαζρνινπκέλσλ
κηζζσηψλ
30/6/2013
30/6/2012
88
92

Κηθηέο απνδνρέο
30/6/2013
1.209.631,75

30/6/2012
1.603.714,
60

Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο
30/6/2013
314.150,04

30/6/2012
392.657,33

Ζ εηαηξεία απαζρνιεί 6 ζηειέρε απνζπαζκέλα απφ ηνλ Γεκφζην ηνκέα, ησλ
νπνίσλ ην θφζηνο κηζζνδνζίαο θαιχπηεηαη απφ ηνλ θνξέα πξνέιεπζήο ηνπο.
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1.3 Νόκηζκα ζπλαιιαγώλ
Όιεο νη ζπλαιιαγέο ηεο εηαηξείαο θαηά πεξίνδν 1/1-30/6/2013,
πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε επξψ. Κε ηα κέρξη θαη ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ησλ
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ δεδνκέλα, δελ πθίζηαηαη ζπλαιιαγκαηηθφο
θίλδπλνο (πηζαλέο απνθιίζεηο ζε αζξνίζκαηα ή δηαθνξέο δεκηνπξγνχληαη απφ
ηελ απάιεηςε ησλ δεθαδηθψλ).
2. Πιαίζην ζύληαμεο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ θαη ινγηζηηθέο αξρέο
2.1 Δθαξκνγή Γηεζλώλ Λνγηζηηθώλ Πξνηύπσλ
Νη ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηα
Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΞΣΑ), ηα νπνία έρνπλ
εθδνζεί απφ ην Ππκβνχιην Γηεζλψλ Ινγηζηηθψλ Ξξνηχπσλ, φπσο επίζεο θαη κε
ηηο Γηεξκελείεο ηεο Δπηηξνπήο Γηεξκελεηψλ, θαη αθνξνχλ ηελ πεξίνδν 1
Ηαλνπαξίνπ έσο 30 Ηνπλίνπ 2013. Ζ ίδηα βάζε ζχληαμεο ρξεζηκνπνηήζεθε θαη
γηα ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο 2012.
2.2 Νέα πξόηππα,
πξνηύπσλ

δηεξκελείεο

θαη

ηξνπνπνίεζε

πθηζηάκελσλ

Γελ επεξεάδνπλ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο.
2.3 Θεκειηώδεηο ινγηζηηθέο αξρέο
Ζ εηαηξεία εθαξκφδεη θαζνιηθά ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο γηα ηελ
ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, φπσο επίζεο θαη ηελ αξρή ηεο
ζπλέρηζεο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηνο.
2.4 Υξήζε ινγηζηηθώλ εθηηκήζεσλ θαη πξνβιέςεσλ
Ρα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο απαηηνχλ απφ ηε Γηνίθεζε
λα θάλεη εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο νη νπνίεο επεξεάδνπλ ηα παξαηηζέκελα
θνλδχιηα ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ, ηηο
πιεξνθνξίεο γηα ελδερφκελα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ θαη ππνρξεψζεσλ θαηά ηελ
εκεξνκελία ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, θαζψο θαη ηα θνλδχιηα
ησλ απνηειεζκαηηθψλ ινγαξηαζκψλ ηεο πεξηφδνπ πνπ παξαηίζεληαη ζηηο
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Ρα πξαγκαηηθά ηειηθά απνηειέζκαηα πηζαλφλ λα
δηαθέξνπλ απφ απηέο ηηο εθηηκήζεηο.
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2.5 Γνκή θαη νξνινγία θνλδπιίσλ ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ
Γηα ηελ εηαηξεία έρεη εθαξκνγή ε παξ.5 ηνπ Γηεζλνχο Ινγηζηηθνχ Ξξνηχπνπ 1
«Ξαξνπζίαζε ησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ», ην νπνίν αλαθέξεη φηη
νληφηεηεο κε κε θεξδνζθνπηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, δεκφζηεο
ή θξαηηθέο επηρεηξήζεηο, πνπ επηδηψθνπλ λα εθαξκφζνπλ απηφ ην Ξξφηππν,
κπνξεί λα ρξεηάδεηαη λα αιιάμνπλ ηηο πεξηγξαθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα
νξηζκέλα θνλδχιηα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ αιιά θαη ηηο ίδηεο ηηο
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Ππλεπψο, νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ
πξνθχπηνπλ κε ηελ εθαξκνγή ησλ Γηεζλψλ Ξξνηχπσλ Σξεκαηννηθνλνκηθήο
Αλαθνξάο, αιιά θαη νη πεξηγξαθέο νξηζκέλσλ θνλδπιίσλ, δηαθέξνπλ ζε ζρέζε
κε άιιεο εηαηξείεο γεληθνχ ραξαθηήξα.
2.6 Αλαηαμηλνκήζεηο θνλδπιίσλ
Γελ έγηλαλ αλαηαμηλνκήζεηο θνλδπιίσλ.
3. Αλάιπζε, αλαγλώξηζε θαη επηκέηξεζε ζηα θνλδύιηα ησλ νηθνλνκηθώλ
θαηαζηάζεσλ
3.1 Ιδηνρξεζηκνπνηνύκελα ελζώκαηα πάγηα ζηνηρεία
Νη ελζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο πνπ απνθηά ε εηαηξεία είλαη 100%
επηρνξεγνχκελεο. Δπεηδή ζην θεθάιαην ηεο εηαηξείαο ππάξρεη 100% θξαηηθή
ζπκκεηνρή, δελ εθαξκφδεηαη ην Γηεζλέο Ινγηζηηθφ Ξξφηππν 20 «Ινγηζηηθή ησλ
Θξαηηθψλ Δπηρνξεγήζεσλ θαη Γλσζηνπνίεζε ηεο Θξαηηθήο πνζηήξημεο». Ζ
αξρηθή θαηαρψξεζε γίλεηαη ζην θφζηνο απνθηήζεσο ηνπο θαη ε απφζβεζε ησλ
ελζσκάησλ αθηλεηνπνηήζεσλ δηελεξγείηαη κε πνζνζηφ 100% θαηά ηε ρξήζε
αγνξάο ηνπο κε επηκέηξεζε ηεο αληίζηνηρεο πεξηφδνπ ρξεζηκνπνίεζεο ηνπο,
θαη δελ έρεη ηελ έλλνηα ηεο ηκεκαηηθήο κεηαθνξάο ηνπ θφζηνπο απνθηήζεσο
ησλ πεξηνπζηαθψλ απηψλ ζηνηρείσλ ζηα απνηειέζκαηα ηεο θάζε ρξήζεσο
βάζεη ησλ εηψλ ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπο, αιιά ηεο αληηζηνηρίζεσο ηνπ
θφζηνπο απηνχ κε ηηο ζρεηηθέο επηρνξεγήζεηο, δηφηη κε ηνλ πθηζηάκελν ηξφπν
ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξείαο, νη ελζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο απνηεινχλ δαπάλεο
ζπγθεθξηκέλσλ Ρερληθψλ Γειηίσλ, νη νπνίεο αλαγλσξίδνληαη ζην ζχλνιν ηνπ
θφζηνπο απνθηήζεψο ηνπο θαη φρη ζην πνζφ ησλ αληίζηνηρσλ απνζβέζεσλ πνπ
ζα δηελεξγνχλην, βάζεη ησλ εηψλ ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπο.

12

ΚΟΙΝΧΝΙΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ Α.Δ.
Πεκεηψζεηο επί ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ γηα ηελ πεξίνδν
απφ 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 Ηνπλίνπ 2013
(φια ηα πνζά εθθξάδνληαη ζε επξψ)

Νη ζπλνιηθέο ελζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο αλαιχνληαη σο εμήο:
Θφζηνο
Θηίξηα & εγθαηαζηάζεηο
Έπηπια & ινηπφο
εμνπιηζκφο

Ππζζσξεπκέλεο
Απνζβέζεηο
Θηίξηα & εγθαηαζηάζεηο
Έπηπια
&
ινηπφο
εμνπιηζκφο

Αμία θηήζεσο
1/1/2013

Ξξνζζήθεο

Κεηψζεηο

Αμία θηήζεσο
30/6/2013

380.160

0

380.160

1.626.940
2.007.100

1.088
1.088

1.628.028
2.008.188

Αμία
1/1/2013

Ξξνζζήθεο

Κεηψζεηο

Αμία
30/6/2013

380.160

0

380.160

1.626.899
2.007.059

182
182

1.627.081
2.007.241

3.2 Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Ηζρχνπλ φζα αλαθέξνληαη αλσηέξσ ζηε ζεκείσζε 3.1. γηα ηελ πξνζαξκνγή
ησλ απνζβέζεσλ θαη ηεο ππνιεηκκαηηθήο αμίαο ησλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ
ζηνηρείσλ .
Ρν ζχλνιν ησλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ αλαιχνληαη σο εμήο:
Θφζηνο
Ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα
Ππζζσξεπκέλεο
Απνζβέζεηο
Ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα

Αμία θηήζεσο
1/1/2013
624.829

Ξξνζζήθεο

Αμία
1/1/2013

Ξξνζζήθεο

960

624.806

415

Κεηψζεηο
–
Κεηψζεηο

–

Αμία θηήζεσο
30/6/2013
625.789
Αμία
30/6/2013
625.221

3.3 Λνηπά κε θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Ζ επηκέηξεζε θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε γίλεηαη ζην θφζηνο απνθηήζεψο
ηνπο, ελψ κεηά ηελ αλαγλψξηζε, απνηηκψληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο
πξνζδηνξηδφκελν κε ηε κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ, ην νπνίν φκσο ιφγσ
ηεο θχζεσο ησλ ζηνηρείσλ απηψλ πξνζεγγίδεη ην κεδέλ, κε ζπλέπεηα ην
αλαπφζβεζην θφζηνο θαη θφζηνο απνθηήζεσο λα ζπκπίπηνπλ.
Ρα κε θπθινθνξνχληα ζηνηρεία έρνπλ σο εμήο:
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30
Ηνπλίνπ
2013
9.000
15.931
1.000

Δγγπήζεηο κηζζσκάησλ
Δγγπήζεηο ΓΔΖ
Ππκκεηνρή ζηελ κε θεξδνζθνπηθνχ
ραξαθηήξα ΣΔΙΘ ΙΔΒΔΛ ΠΔΒΔΛ
Ινηπέο Δγγπήζεηο

128
26.059

31
Γεθεκβξίνπ
2012
9.000
18.423
1.000
128
28.551

3.4 Απαηηήζεηο
Αλαγλσξίδνληαη σο ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηφηη αθνξνχλ
ζπκβαηηθφ δηθαίσκα, είηε γηα παξαιαβή κεηξεηψλ ή άιινπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ
πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ απφ κηα άιιε νληφηεηα, είηε γηα ηελ αληαιιαγή
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ή ππνρξεψζεσλ κε κία άιιε νληφηεηα. Ζ
επηκέηξεζε θαηά ηελ αλαγλψξηζε γίλεηαη κε ηελ απνηίκεζε ζηελ εχινγε (δελ
δηαθέξεη απφ ηελ νλνκαζηηθή) αμία ηεο ζπλαιιαγήο ελψ κεηά ηελ αλαγλψξηζε,
απνηηκψληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο πξνζδηνξηδφκελν κε ηε κέζνδν ηνπ
πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ, ην νπνίν φκσο ιφγσ ηεο θχζεσο ησλ ζηνηρείσλ απηψλ
πξνζεγγίδεη ην κεδέλ, κε ζπλέπεηα ην αλαπφζβεζην θφζηνο θαη εχινγε αμία λα
ζπκπίπηνπλ.
Νη απαηηήζεηο αλαιχνληαη σο εμήο:

Ξειάηεο
Απαηηήζεηο απφ
ινηπνχο ηξίηνπο

αλαδφρνπο

&

30
Ηνπλίνπ
2013

31
Γεθεκβξίνπ
2012

260.784
39.895

3.881
76.702

300.679

80.583

3.5 Δπηηαγέο Δηζπξαθηέεο
Αλαγλσξίδνληαη σο ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηφηη αθνξνχλ
ζπκβαηηθφ δηθαίσκα γηα άκεζε παξαιαβή κεηξεηψλ.
Ζ εηαηξεία θαηά ηελ πεξίνδν 1/1 -30/6/2013 δελ είρε ιάβεη επηηαγέο
εηζπξαθηέεο.

14

ΚΟΙΝΧΝΙΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ Α.Δ.
Πεκεηψζεηο επί ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ γηα ηελ πεξίνδν
απφ 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 Ηνπλίνπ 2013
(φια ηα πνζά εθθξάδνληαη ζε επξψ)

3.6 Πξνθαηαβνιέο
Ζ
εηαηξεία
εθαξκφδνληαο
ην
Γηεζλέο
Ινγηζηηθφ
Ξξφηππν
32
«Σξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα: Ξαξνπζίαζε» δελ ζεσξεί ηηο πξνθαηαβνιέο
ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία, αθνχ δελ αθνξνχλ απαηηήζεηο πνπ ζα
εηζπξαρζνχλ κε κεηξεηά ή ηζνδχλακα κεηξεηψλ ή άιισλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη σο εθ ηνχηνπ, δελ εθαξκφδεηαη ην Γηεζλέο
Ινγηζηηθφ Ξξφηππν 39 «Σξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα: Θαηαρψξηζε θαη
Δπηκέηξεζε». Αλαγλσξίδνληαη θαη επηκεηξνχληαη ζηελ θαζαξή αμία ηνπο κεηά
ηνλ ζπκςεθηζκφ ηνπο (ε εηαηξεία έρεη επί ηνπ παξφληνο λνκηθά ηζρπξφ
δηθαίσκα γη απηφ) κε ηελ αληίζηνηρε ηηκνιφγεζε ησλ αλαδφρσλ ή άιισλ
ηξίησλ. Νη πξνθαηαβνιέο ζε αλαδφρνπο είλαη εμαζθαιηζκέλεο 100% κε
ιεθζείζεο ηξαπεδηθέο εγγπεηηθέο επηζηνιέο, ζπλεπψο δελ πθίζηαηαη
πηζησηηθφο θίλδπλνο. Δπίζεο, νη πξνθαηαβνιέο ζε αλαδφρνπο πνπ δίλνληαη απφ
ηελ ΘηΞ ΑΔ είλαη έληνθεο κε βάζε ην εθάζηνηε λφκηκν επηηφθην. Πηηο
πξνθαηαβνιέο γηα ηα έξγα ησλ θξαηηθψλ εληζρχζεσλ πνπ πινπνηνχζε ε
απνξξνθψκελε ΤΖΦΔΛ ΑΔ βάζεη ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο αιιά θαη ησλ
ζρεηηθψλ ζπκβάζεσλ κε ηνπο αλαδφρνπο δελ παξαθξαηείηαη ηφθνο.
Γελ πθίζηαηαη θίλδπλνο επηηνθίνπ, δηφηη νη ζρεηηθνί πηζησηηθνί ηφθνη δελ
απμάλνπλ ηειηθψο ηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεσο, νχηε ηα ίδηα θεθάιαηα, αιιά
αληηζηνηρίδνληαη κε ηηο ζρεηηθέο δαπάλεο θάζε αλαδφρνπ.
Νη πξνθαηαβνιέο αλαιχνληαη σο εμήο:
30
Ηνπλίνπ
2013
4.035.806

Πε αλαδφρνπο

31
Γεθεκβξίνπ
2012
4.937.916

3.7 Αλαβαιιόκελεο ιεηηνπξγηθέο & δηαρεηξηζηηθέο δαπάλεο
Αλαγλσξίδνληαη ζαλ ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηφηη αθνξνχλ
ζπκβαηηθφ δηθαίσκα γηα παξαιαβή κεηξεηψλ (ζηε πξνθεηκέλε πεξίπησζε
ιήςε επηρνξεγήζεσλ απφ ηνπο θνξείο ηνπ Γεκνζίνπ πξνο θάιπςε ησλ
αληίζηνηρσλ δαπαλψλ) θαη επηκεηξνχληαη κε ηελ απνηίκεζή ηνπο ζην θφζηνο
πξαγκαηνπνηήζεψο ηνπο. Κε ηελ κεηαγελέζηεξε ιήςε ηεο ζρεηηθήο
επηρνξεγήζεσο κεηαθέξνληαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο. Νη απαηηήζεηο
απηέο έλαληη ηνπ Γεκνζίνπ, εμ νξηζκνχ δελ εθζέηνπλ ηελ εηαηξεία ζε
πηζησηηθφ θίλδπλν.
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3.8 Γηαζέζηκα
Ρα δηαζέζηκα πεξηιακβάλνπλ ηα κεηξεηά ζην ηακείν θαη ηηο θαηαζέζεηο φςεσο.
Ζ εηαηξεία δηαρεηξηδφκελε ηνλ θίλδπλν ξεπζηφηεηαο, κεξηκλά γηα ηελ έγθαηξε
ιήςε ησλ επηρνξεγήζεσλ, ελψ φηαλ πξνθχςεη αλάγθε, ρξεζηκνπνηεί σο
επηπξφζζεην κέζν ηε ιήςε ηξαπεδηθψλ δαλείσλ, αθνχ δηαζέηεη κεγάιε
πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα.
Ρα δηαζέζηκα αλαιχνληαη σο εμήο:

Ρακείν
Θαηαζέζεηο φςεσο & πξνζεζκηαθέο

30
Ηνπλίνπ
2013
1.643
3.267.175
3.268.818

31
Γεθεκβξίνπ
2012
2.387
11.515.690
11.518.077

3.9 Μεηνρηθό θεθάιαην
Ρν κεηνρηθφ θεθάιαην εκθαλίδεηαη ζηελ νλνκαζηηθή αμία ησλ κεηξεηψλ πνπ
έρνπλ θαηαβιεζεί.
Πηηο 20 Ηνπιίνπ 2011 ε Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ Κεηφρσλ απνθάζηζε ηελ
αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαηά 7.500.000 επξψ. Απφ ηελ
πξναλαθεξζείζα αχμεζε ζηηο 9/9/2011 θαηαηέζεθε έλαληη απηήο ην πνζφ ησλ
3.000.000 επξψ. Δπίζεο ην κεηνρηθφ θεθάιαην εληζρχζεθε θαηά 2.000.000
επξψ σο πξντφλ ηεο ζπγρψλεπζε δη’ απνξξνθήζεσο ηεο ΤΖΦΔΛ ΑΔ.
Κε ηελ απφ 24.04.2012 Ραθηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ Κεηφρσλ
απνθαζίζηεθε ε κείσζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο θαηά δέθα
εθαηνκκχξηα ηεηξαθφζηεο νγδφληα δχν ρηιηάδεο πεληαθφζηα επξψ
(10.482.500€) κε ηζφπνζε δηαγξαθή ησλ ειιεηκκάησλ ίζεο αμίαο.
Δπίζεο κε ηελ απφ 24.04.2012 Ραθηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ Κεηφρσλ
απνθαζίζηεθε εθ λένπ ε αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο θαηά
δχν εθαηνκκχξηα πεληαθφζηεο είθνζη έμη ρηιηάδεο ηξηαθφζηα επξψ (2.526.300€).
Ιφγσ ηνπ φηη παξήιζε άπξαθηε ε πξνζεζκία (4 κήλεο) θαζψο θαη ε ζρεηηθή
παξάηαζε (1 κήλαο) ε νπνία δφζεθε ζην κέηνρν γηα ηελ θαηαβνιή ηεο
πξναλαθεξφκελεο αχμεζεο, απνθαζίζηεθε ζε έθηαθηε γεληθή ζπλέιεπζε ε
πξνζαξκνγή ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη ε αληίζηνηρε ηξνπνπνίεζε ηνπ
άξζξνπ 5 ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο ΘηΞ.
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Έηζη ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο εηαηξείαο αλέξρεηαη πιένλ ζε επηά εθαηνκκχξηα
δεθαεπηά ρηιηάδεο πεληαθφζηα (7.017.500) Δπξψ, δηαηξείηαη ζε εθαηφλ
εβδνκήληα πέληε ρηιηάδεο (175.000) κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο ζαξάληα επξψ
θαη δέθα ιεπηψλ (40,10) Δπξψ ε θαζεκία.
3.10 Απνζεκαηηθά
Αθνξά απνζεκαηηθφ πνπ ζρεκαηίζηεθε θαηά ηελ κεηαηξνπή ηνπ κεηνρηθνχ
θεθαιαίνπ απφ δξαρκέο ζε επξψ.
3.11 Παξνρέο εξγαδνκέλσλ έλεθα ζπληαμηνδνηήζεσο
Όπσο πξνβιέπεηαη απφ ηελ Διιεληθή λνκνζεζία, νη απνιπφκελνη εξγαδφκελνη
δηθαηνχληαη απνδεκίσζε απφιπζεο. Ρν πνζφ ηεο απνδεκίσζεο βαζίδεηαη ζηα
ρξφληα πξνυπεξεζίαο ζηνλ ίδην εξγνδφηε θαη ζην χςνο ησλ απνιαβψλ ηελ
εκέξα ηεο απφιπζεο. Αλ νη εξγαδφκελνη παξακείλνπλ ζηελ επηρείξεζε κέρξη
ηελ ζπληαμηνδφηεζή ηνπο, ηφηε δηθαηνχληαη ην 40% ηεο αλσηέξσ
απνδεκίσζεο.
Ζ Δηαηξεία ζρεκαηίδεη ηε πξφβιεςε απνδεκίσζεο πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ
απφ ηελ ππεξεζία ιφγσ ζπληαμηνδνηήζεσο γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο κε ζχκβαζε
ανξίζηνπ ρξφλνπ, βαζηδφκελε ζε αλαινγηζηηθνχο ππνινγηζκνχο ηα θπξηφηεξα
ζηνηρεία ησλ νπνίσλ είλαη:
Ξηζαλφ έηνο ζπληαμηνδνηήζεσο
: 65o
Ξξνεμνθιεηηθφ επηηφθην
: 1%
Κέζνο εηήζηνο ξπζκφο απμήζεσο κηζζψλ :0%
Πηηο παξνχζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ν κέζνο εηήζηνο ξπζκφο αχμεζεο
κηζζψλ είλαη 0% σο ξεαιηζηηθή απνηχπσζε ηεο κηζζνινγηθήο εμέιημεο
ζχκθσλα κε ηελ δεκνζηνλνκηθή πξνζαξκνγή ηεο ρψξαο κε απνηέιεζκα ηελ
κείσζε ηεο πξφβιεςεο θαηά 16.071,05 επξψ. Ζ αλσηέξσ κείσζε
ππνινγίζηεθε κε ηνπο κηζζνχο ηεο 1/1/2013 κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ
4093/2012.
Νη παξαπάλσ ππνινγηζκνί θαη ε ζρεηηθή πξφβιεςε έρεη γίλεη γηα ηα ζηειέρε
ανξίζηνπ ρξφλνπ ηεο εηαηξείαο.
Ζ θίλεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ είρε σο εμήο:
30
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Ηνπλίνπ
2013
30.917
-16.071
14.846

πφινηπν έλαξμεο ρξήζεσο
Θφζηνο ρξήζεσο
πφινηπν ηέινπο ρξήζεσο

Γεθεκβξίνπ
2012
37.903
-6.986
30.917

3.12 Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
Αθνξά πξφβιεςε γηα κειινληηθή εθηακίεπζε κεηξεηψλ. Ρν πνζφ ζηηο
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο αθνξά έλδηθεο απνδεκηψζεηο ηηο νπνίεο ελδέρεηαη ε
εηαηξεία λα θιεζεί λα εθηακηεχζεη. Ζ ζπγθεθξηκέλε πξφβιεςε αθνξά ηελ
έλδηθε απαίηεζε ηεο Διιεληθήο Ρξάπεδαο ΙΡΓ ζρεηηθά κε ηε ζχκβαζε 254.
Πχκθσλα κε ηελ απφθαζε ηνπ Δθεηείνπ 4475/2010 δηακνξθψζεθε πξφβιεςε
πνζνχ 24.763€.
3.13 Τπνρξεώζεηο ζε αλαδόρνπο θαη ινηπνύο ηξίηνπο
Αλαγλσξίδνληαη σο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο δηφηη αληηπξνζσπεχνπλ
ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο γηα παξάδνζε κεηξεηψλ ζην κέιινλ. Θαηά ηελ
αλαγλψξηζε επηκεηξνχληαη
απνηηκψκελεο
ζηελ εχινγε αμία, ε νπνία
ζεσξείηαη είηε ην ηηκνινγεκέλν πνζφ αλαδφρνπ ή ινηπνχ πξνκεζεπηή, είηε ε
νλνκαζηηθή αμία ηνπ πνζνχ πξνο απφδνζε ζε δηαθφξνπο ηξίηνπο. Κεηά ηελ
αλαγλψξηζε, απνηηκψληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο κε ηε κέζνδν ηνπ
πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ, ην νπνίν φκσο πξνζεγγίδεη ην κεδέλ, κε ζπλέπεηα λα
κελ ππάξρεη δηαθνξά κε ηελ αξρηθή επηκέηξεζε.
Νη ππνρξεψζεηο πξνο ηνπο αλαδφρνπο εκθαλίδνληαη ζηελ θαζαξή αμία, κεηά
ηνλ ζπκςεθηζκφ ηνπο (ε εηαηξεία έρεη επί ηνπ παξφληνο λνκηθά ηζρπξφ
δηθαίσκα γη’ απηφ) κε ηηο αληίζηνηρεο πξνθαηαβνιέο.
Ρα θνλδχιηα ηνπ ηζνινγηζκνχ αλαιχνληαη σο εμήο:
30
Ηνπλίνπ
2013
Αλάδνρνη & ινηπνί πξνκεζεπηέο
Αζθαιηζηηθνί Νξγαληζκνί
Γηάθνξνη ηξίηνη

18

31
Γεθεκβξίνπ
2012

14.769.588
82.271
128.057

10.494.139
110.186
94.246

14.979.916

10.698.571
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3.14 Δπηηαγέο Πιεξσηέεο
Αλαγλσξίδνληαη σο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο δηφηη αληηπξνζσπεχνπλ
ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο γηα άκεζε παξάδνζε κεηξεηψλ. Αλαγλσξίδνληαη ζηελ
αμία έθδνζήο ηνπο.
Ζ εηαηξεία θαηά ηελ πεξίνδν 1/1 -30/6/2013 δελ είρε επηηαγέο πιεξσηέεο.

3.15 Τπνρξεώζεηο από θόξνπο – ηέιε
Ζ εηαηξεία απαιιάζζεηαη ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο. Νη ππνρξεψζεηο αθνξνχλ
παξαθξαηνχκελνπο θφξνπο θαη ηέιε απνδνηέα ζην Γεκφζην.
Νη νθεηιφκελνη θφξνη θαη ηέιε αλαιχνληαη σο εμήο:

Απφ ακνηβέο κηζζσηψλ ππεξεζηψλ
Απφ ακνηβέο ειεπζέξσλ επαγγεικαηηψλ
Απφ ακνηβέο δηαθφξσλ ηξίησλ
Απφ ακνηβέο κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ
Ππκβνπιίνπ

30
Ηνπλίνπ
2013

31
Γεθεκβξίνπ
2012

25.089
3.681
1.980
4.073

43.876
1.616
1.841
3.925

34.823

51.258

Γελ ππάξρνπλ ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο θφξσλ.
3.16 Τπνρξεώζεηο από ηξαπεδηθά δάλεηα
Αλαγλσξίδνληαη σο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο δηφηη αληηπξνζσπεχνπλ
ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο γηα παξάδνζε κεηξεηψλ ζην κέιινλ. Θαηαηάζζνληαη
ζηηο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο θαη νη εμνθιήζεηο ηνπο δχλαηαη λα
πξαγκαηνπνηεζνχλ κεηά 12 κήλεο απφ ην ηέινο ηεο θιεηφκελεο ρξήζεσο, αιιά
εληφο ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θχθινπ ηεο εηαηξείαο (νινθιήξσζε έξγσλ).
Δπηκεηξνχληαη θαηά ηελ αλαγλψξηζε, κε ηελ απνηίκεζή ηνπο ζην θφζηνο ηνπο,
πνπ είλαη ε εχινγε αμία ηεο αληηπαξνρήο πνπ εηζπξάρζεθε, ελψ κεηά, ζην
αλεμφθιεην ππφινηπν πξνζαπμεκέλν κε ηνπο δεδνπιεπκέλνπο αλεμφθιεηνπο
ηφθνπο.
Νη ππνρξεψζεηο απηέο είλαη θαη ην κνλαδηθφ ρξεκαηννηθνλνκηθφ κέζν ηεο
εηαηξείαο, ην νπνίν εθηίζεηαη ζε θίλδπλν επηηνθίνπ. Ρα δάλεηα ηεο εηαηξείαο, ηα
νπνία νθείινληαη ζε κία ηξάπεδα, είλαη θπκαηλνκέλνπ επηηνθίνπ, ζπλαξηεκέλνπ
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κε ην Euribor, ζπλεπψο θάζε κεηαβνιή ζε απηφ, επεξεάδεη ηηο
ρξεκαηννηθνλνκηθέο δαπάλεο, ην απνηέιεζκα ρξήζεσο θαη ηα ίδηα θεθάιαηα.

Α/Α ΡΟΑΞΔΕΑ

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΓΑΝΔΙΑΚΧΝ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ 30-6-2013
ΞΝΠΝ

EUROBANK (ΔΟΓΝ: ΑΛΑΞΡΜΖ ΝΛ LINE
1 ΞΝΟΓ.ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ)

ΔΠΙΣΟΚΙΟ
1,15%+
EURIBOR
550.371 ΜΗΝΟ

3.17 Αλαβαιιόκελεο επηρνξεγήζεηο
Γελ αλαγλσξίδνληαη σο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο, επεηδή ε πηζαλή
εθξνή ησλ νηθνλνκηθψλ σθειεηψλ, πνπ ζπλδέεηαη κε απηέο, ζπλίζηαηαη
πεξηζζφηεξν ζηελ παξάδνζε αγαζψλ θαη παξνρή ππεξεζηψλ, παξά ζηελ
ζπκβαηηθή ππνρξέσζε γηα θαηαβνιή κεηξεηψλ ή άιινπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ
πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. Δπηκεηξνχληαη ζηελ νλνκαζηηθή αμία ησλ ιεθζεηζψλ
επηρνξεγήζεσλ θαη κε ηελ κεηαγελέζηεξε πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο
δαπάλεο, κεηαθέξνληαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο.
3.18 Αλαγλώξηζε απνηειέζκαηνο ζηε πεξίνδν
Ρα απνηειέζκαηα αλαθέξνληαη κε ηνπο φξνπο «πιεφλαζκα» ή «έιιεηκκα», ζε
ζπλάθεηα κε ηνλ κε θεξδνζθνπηθφ ραξαθηήξα ηεο εηαηξείαο.
Βαζηθή αξρή πνπ δηέπεη ηα απνηειέζκαηα είλαη φηη πιεφλαζκα ή έιιεηκκα απφ
κηα ζπλαιιαγή ε έλα γεγνλφο, αλαγλσξίδεηαη εθφζνλ ηειηθψο απμήζεη ή
κεηψζεη ηα ίδηα θεθάιαηα. Αχμεζε ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ νπζηαζηηθψο
επηθέξνπλ νη πηζησηηθνί ηφθνη ηνπ ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ ζηνλ νπνίν είλαη
θαηαηεζεηκέλν ην κεηνρηθφ θεθάιαην, ελψ κείσζε, νη κε επηιέμηκεο δαπάλεο
απφ ηελ δηαρεηξηζηηθή αξρή, ή νη επηιέμηκεο, αιιά ππεξβάιινπζεο ηνπ αξρηθνχ
εμαηνκηθεπκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ πνπ έρεη εγθξηζεί απφ ηηο αληίζηνηρεο
δηαρεηξηζηηθέο αξρέο. Γελ ππάξρεη κεηαβνιή ζηα ίδηα θεθάιαηα απφ ζπλαιιαγέο
πνπ βάζεη αξρήο, πξφθεηηαη λα αληηζηνηρεζνχλ ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ
εζφδσλ ρξήζεσο (επηρνξεγήζεηο θαη πηζησηηθνί ηφθνη απφ πξνθαηαβνιέο, κε
επηιέμηκεο δαπάλεο), ελψ αλ δελ ζπκπέζνπλ ρξνληθψο ζηελ ίδηα ρξήζε, ηζρχεη:
α) Ξξαγκαηνπνηεκέλε δαπάλε ζηε ρξήζε, ε νπνία θαιχπηεηαη απφ
επηρνξήγεζε θνξέα κε ιεθζείζα κέρξη ην ηέινο ρξήζεσο, δελ αλαγλσξίδεηαη
ζην απνηέιεζκα, αιιά ζεσξείηαη σο αλαβαιιφκελε.
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β) Ιεθζείζα επηρνξήγεζε θνξέα ζηε ρξήζε, γηα ηελ νπνία δελ έρεη
πξαγκαηνπνηεζεί ε ζρεηηθή δαπάλε
κέρξη ην ηέινο ρξήζεσο, δελ
αλαγλσξίδεηαη ζην απνηέιεζκα, αιιά ζεσξείηαη σο αλαβαιιφκελε.
3.19 Δπηρνξεγήζεηο θαη ινηπά έζνδα
Πξαγκαηνπνηεκέλεο
30
30
Ινπλίνπ
2013

Ινπλίνπ
2012

Δπηρνξεγήζεηο
Ινηπνί Ξηζησηηθνί ηφθνη
Έζνδα
Ξξνεγνχκελσλ
Σξήζεσλ

4.209.702
114.025

Έθηαθηα & Αλφξγαλα Έζνδα

9.060
4.332.788

6.643.128
230.516

Αλαγλσξηδόκελεο
30
30
Ινπλίνπ
2013

Ινπλίνπ
2012

6.054.761
713

5.414.087
32.303

0
6.055.475

0
5.446.390

74.552
500
6.948.696

3.20 Γαπάλεο
Πξαγκαηνπνηεκέλεο
30
30
Ινπλίνπ
Ινπλίνπ
2013
2012

Ακνηβέο θαη έμνδα
πξνζσπηθνχ
Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ
Ξαξνρέο ηξίησλ
Φφξνη – ηέιε
Γηάθνξα έμνδα
Σξεσζηηθνί ηφθνη θαη
ζπλαθείο
δαπάλεο
Απνζβέζεηο ελζψκαησλ
αθηλεηνπνηήζεσλ & άπισλ
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ
Ξξνβιέςεηο εθκεηαιιεχζεσο
Δλζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο
& άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
θνξέσλ

Αλαγλσξηδόκελεο
30
30
Ινπλίνπ
Ινπλίνπ
2013
2012

1.523.782

1.996.372

4.097.656
80.755
990.967
8.663.810

4.026.180
563.733
1.731.743
5.840.055

1.523.782
1.834.860
95.540
351.228
1.336.720

1.996.372
4.833.288
337.526
1.014.137
2.173.850

6.865

9.511

1.030

3.942

597

41.397

597

41.397

-16.071

-4.236

38.756
15.387.116

2.883.060
17.087.815

917.876
6.061.634

3.360.458
38.917.648
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Πραγματοποιημένες
Λειτοσργικές Γαπάνες
Ακνηβέο θαη έμνδα
πξνζσπηθνχ
Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ
Ξαξνρέο ηξίησλ
Φφξνη – ηέιε
Γηάθνξα έμνδα
Απνζβέζεηο ελζψκαησλ
αθηλεηνπνηήζεσλ & άπισλ
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ
ύλνιν
Πξαγκαηνπνηεκέλσλ
Λεηηνπξγηθώλ Γαπαλώλ
Σξεσζηηθνί ηφθνη θαη
ζπλαθείο δαπάλεο
ύλνιν
Πξαγκαηνπνηεκέλσλ
Λεηηνπξγηθώλ Γαπαλώλ &
Υξεσζηηθώλ Σόθσλ

Α’
ΔΞΑΜΗΝΟ
2013

Α’
ΔΞΑΜΗΝΟ
2012

%
ΜΔΤΑΒΟΛΗΣ

1.523.782
376.760
80.755
104.678
94.469

1.996.372
553.087
551.983
180.470
143.319

-23,7%
-31,9%
-85,4%
-42,0%
-34,1%

597

1.041

-42,6%

2.181.041

3.426.272

-36,3%

6.865

9.511

-27,8%

2.187.906

3.435.783

-36,3%

Νη πξαγκαηνπνηεκέλεο Ιεηηνπξγηθέο Γαπάλεο ηεο ΘηΞ Α.Δ. ην α’ εμάκελν 2013
αλήιζαλ ζε 2.181.041 €, ελψ γηα ην αληίζηνηρν δηάζηεκα ηνπ έηνπο 2012 ήηαλ
3.426.272 €, παξνπζηάδνληαο κείσζε ηεο ηάμεο ηνπ 36,3 % ζε ζρέζε κε ην 2012. Ζ
κείσζε απηή νθείιεηαη ζε κεγάιν πνζνζηφ ζηελ κείσζε ηνπ κηζζνινγηθνχ θφζηνπο
θαη’ εθαξκνγήλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λφκνπ 4093/2012 θαζψο θαη ζηελ κείσζε ηνπ
ελνηθίνπ ιφγσ ηεο κεηεγθαηάζηαζεο ζε θαηλνχξην θηίξην επί ηεο νδνχ Σαλδξή 3 ζην
Κνζράην.
Αληίζηνηρα, ην ζχλνιν ησλ δαπαλψλ θαη ησλ ηφθσλ δαλείσλ ηεο Δηαηξίαο ην α’
εμάκελν ηνπ 2013 αλήιζαλ ζε 6.865 €, ελψ ην α’ εμάκελν ηνπ 2012 ήηαλ 9.511€.

22

ΚΟΙΝΧΝΙΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ Α.Δ.
Πεκεηψζεηο επί ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ γηα ηελ πεξίνδν
απφ 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 Ηνπλίνπ 2013
(φια ηα πνζά εθθξάδνληαη ζε επξψ)

3.22 Γλσζηνπνηήζεηο ζπλδεδεκέλσλ κεξώλ
Ακνηβέο Γ.Π. θαη Γηεπζπληηθψλ Πηειερψλ:

Κέιε Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ
Ξξφεδξνο/ Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο/ Γηεπζπληηθά
Πηειέρε (κφλν ηεο ΘηΞ ΑΔ)

30
Ινπλίνπ
2013
20.880
122.122

30
Ινπλίνπ
2012
23.550
123.017

143.002

142.667

Νη ακνηβέο κειψλ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο
ζην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο εηαηξείαο. Ρν ΓΠ ηεο ΘηΞ ΑΔ πξαγκαηνπνίεζε ην
δηάζηεκα 1/1/2013-30/6/2013 26 ζπλεδξηάζεηο (έλαληη 21 ζπλεδξηάζεσλ γηα ην
αληίζηνηρν δηάζηεκα ηνπ 2012) Νη ακνηβέο ησλ κειψλ ηνπ ΓΠ ηεο ΘηΞ ΑΔ γηα
ην δηάζηεκα 1/1/2013-30/6/2013 αθνξνχλ ηα Γηνηθεηηθά Ππκβνχιηα 398 - 423
(νη αληίζηνηρεο ακνηβέο γηα ην δηάζηεκα 1/1-30/6/2012 αθνξνχλ ηα Γηνηθεηηθά
ζπκβνχιηα 354-375).
Δθηφο ησλ πην πάλσ δελ ππάξρνπλ άιιεο ακνηβέο, νθέιε ή απνδεκηψζεηο πνπ λα
αθνξνχλ ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη ηα Γηεπζπληηθά Πηειέρε.
3.23 Γλσζηνπνίεζε ζεκαληηθώλ γεγνλόησλ
Γαλεηαθέο Τπνρξεώζεηο
Tν ππφινηπν ηνπ δαλείνπ αθνξά ην έξγν ηνπ Γ΄ΘΞΠ «Αλάπηπμε on line
ππεξεζηψλ γηα ηηο Γηεπζχλζεηο ησλ Λνκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ κε
αξκνδηφηεηεο ηνπ πνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο &Ρξνθίκσλ» γηα ην νπνίν
δελ έρεη θαηαζηεί εθηθηή ε απνπιεξσκή ηνπ δηφηη έρεη απεληαρζεί απφ ηελ
Γηαρεηξηζηηθή Αξρή απφ ην ΔΞ Θνηλσλία ηεο Ξιεξνθνξίαο. Γηα ηελ εμαζθάιηζε
ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ ε ΘηΞ πξνέβεη ζε φιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα
ηελ έληαμε ηνπ ζηελ πξφζθιεζε 10 ηνπ ΔΞ Τεθηαθή Πχγθιηζε. Αλακέλεηαη
άκεζα ε ππνγξαθή ηνπ ζρεηηθνχ Ρερληθνχ Γειηίνπ απφ ηνλ αξκφδην πνπξγφ
ΓΚΖΓ, γηα λα αθνινπζήζεη ε δηαβίβαζε ηνπ ζηελ ΔΓ Δπ ΤΠ.
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Ζ επηβάξπλζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απφ ηνπο
ζρεηηθνχο δαλεηαθνχο ηφθνπο αλέξρεηαη ζην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ 2,5ρηι €
(2012: 12 ρηι €).
Λεηηνπξγηθέο Γαπάλεο
Ζ θάιπςε ησλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ ηεο εηαηξείαο γίλεηαη κέζσ ησλ
εληαγκέλσλ Ρερληθψλ Γειηίσλ ζηα Δπηρεηξεζηαθά Ξξνγξάκκαηα «Γηνηθεηηθή
Κεηαξξχζκηζε» θαη «Τεθηαθή Πχγθιηζε».
Ζ ρξεκαηνδφηεζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ, ηα ζρεηηθά ηερληθά δειηία απφ
ηα δχν Δπηρεηξεζηαθά Ξξνγξάκκαηα θαη νη αληίζηνηρεο εηζξνέο αλά έηνο απφ ην
2009 αλαιχνληαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα:
ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΧΝ ΓΑΠΑΝΧΝ (εθαη.€)
ΔΠ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ
ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΙΗ
ΚΣΠ

2009

2010

2011

2012

2013

ΣΓ 1ΔΚ
ΔΣΗ ΠΟΤ ΑΦΟΡΑ

1

Η ΔΚΣΑΜΙΔΤΗ ΔΓΙΝΔ

1

ΣΓ 5ΔΚ
ΔΣΗ ΠΟΤ ΑΦΟΡΑ
Η ΔΚΣΑΜΙΔΤΗ ΔΓΙΝΔ

2,7

2,3

1,45

3,17

0,38

ΣΓ 5,2 ΔΚ
ΔΣΗ ΠΟΤ ΑΦΟΡΑ
Η ΔΚΣΑΜΙΔΤΗ ΔΓΙΝΔ

ΤΝΟΛΟ ΣΓ ΣΒ ΔΠ ΓΜ
ΤΝΟΛΟ ΠΟΧΝ ΠΟΤ
ΔΥΟΤΝ ΔΚΣΑΜΙΔΤΣΔΙ

1

3

2,2

1,2

0,6

2,2

2,7

2,3

3

2,45

3,17

1,58
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ΔΠ ΦΗΦΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ
ΚΣΠ

2009

2010

2011

1,17

1,17

1,17

1,75

1,05

2012

2013

2014

ΣΓ 3,5 ΔΚ
ΔΣΗ ΠΟΤ ΑΦΟΡΑ
Η ΔΚΣΑΜΙΔΤΗ ΔΓΙΝΔ

0,7

ΣΓ 3 ΔΚ
ΔΣΗ ΠΟΤ ΑΦΟΡΑ
Η ΔΚΣΑΜΙΔΤΗ ΔΓΙΝΔ

2,9

0,1

0

3

ΠΡΧΗΝ ΦΗΦΔΝ
2009
2010
2011
2012
2013
2014
ΣΓ 6ΔΚ *ΜΔΣΑΦΔΡΘΗΚΔ ΑΠΌ ΣΟ ΣΓ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΠΟΟ ,674ΔΚ€
ΣΔΛΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 6,674ΔΚ€
ΔΣΗ ΠΟΤ ΑΦΟΡΑ
Η ΔΚΣΑΜΙΔΤΗ ΔΓΙΝΔ

2

1,4

1,5

1,774

0,6

2,52

0,68

1,776

ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟ
2009
2010
2011
2012
2013
2014
ΣΓ 3,09ΔΚ * ΜΔ ΣΗ ΤΓΥΧΝΔΤΗ ΣΟΤ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΣΗΝ ΚΣΠ ΣΟ
ΤΠΟΛΟΙΠΟ ΣΟΤ ΣΓ ΠΟΟ 0,674ΔΚ€ ΜΔΣΑΦΔΡΔΣΑΙ ΣΟ ΣΓ 6ΔΚ ΣΗ ΠΡΧΗΝ
ΦΗΦΔΝ ΣΔΛΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΣΓ 2,416ΔΚ€
ΔΣΗ ΠΟΤ ΑΦΟΡΑ
Η ΔΚΣΑΜΙΔΤΗ ΔΓΙΝΔ
ΣΓ 3ΔΚ.

0,54

0,956

0,902

0,018

0,79

1,27

0,09

0,202

2009

2010

2011

2012

ΔΣΗ ΠΟΤ ΑΦΟΡΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΨΝ ΠΟΥ
ΔΦΟΥΝ ΔΚΤΑΜΙΔΥΤΔΙ

3,71

3,526

3,572

4,692

0
3,10

1,39

5,54

1,82

2,678

3

2009

2010

2011

2012

2013

ΣΓ ΑΠΌ ΔΠ ΓΜ & Φ

4,71

6,226

5,872

7,692

5,3

ΔΚΣΑΜΙΔΤΗ

1,39

7,99

4,99

4,258

3,6

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ
ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ ΚΣΠ

2014

3

Η ΔΚΣΑΜΙΔΤΗ ΔΓΙΝΔ
ΣΥΝΟΛΟ ΤΓ ΤΒ ΔΠ ΧΣ

2013
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Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα, θαίλεηαη ε ρξνληθή θαζπζηέξεζε κε ηελ νπνία ε
ΘηΞ ιακβάλεη ηηο ζρεηηθέο επηρνξεγήζεηο γηα ηελ θάιπςε ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηεο
δαπαλψλ. Δθθξεκνχλ εηζπξάμεηο πεξίπνπ 7,5εθ€ απφ εγθεθξηκέλα ΡΓ έσο ην
2013. Ζ ΘηΞ γηα λα θαιχςεη ηακεηαθά ηηο ιεηηνπξγηθέο ηεο δαπάλεο
ρξεζηκνπνηεί ηα ηακεηαθά δηαζέζηκα ηνπ κεηνρηθνχ ηεο θεθαιαίνπ, ηα νπνία
θαη αλαπιεξψλεη κφιηο ιακβάλεη ηηο ζρεηηθέο επηρνξεγήζεηο. Ζ δηαδηθαζία φκσο
απηή πέξα απφ ην φηη θάλεη πνιχ δχζθνιν ηνλ ηακεηαθφ ηεο πξνγξακκαηηζκφ
ζηεξεί απφ ην θεθάιαην ηνπο πηζησηηθνχο ηφθνπο πνπ ζα δεκηνπξγνχζαλ ηα
ηακεηαθά δηαζέζηκα ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ.
Νη ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο γηα ην δηάζηεκα 01/01-30/6/2012 θαιχθζεθαλ απφ ηα
εγθεθξηκέλα Ρερληθά Γειηία .

Ννκηθέο εθθξεκόηεηεο
Απφ ηελ έγγξαθε ελεκέξσζε ησλ λνκηθψλ ζπκβνχισλ ηεο εηαηξείαο θαη ησλ
εμσηεξηθψλ λνκηθψλ ζπκβνχισλ, νη λνκηθέο εθθξεκφηεηεο είλαη απηέο πνπ
αλαθέξνληαη ζηηο εθζέζεηο ησλ λνκηθψλ ζπκβνχισλ πξνο ηνπο νξθσηνχο
ειεγθηέο ηεο εηαηξείαο γηα ηελ ππφινγν ρξήζε.
Απφ ην ζχλνιν ησλ έλδηθσλ αμηψζεσλ θαηά ηεο εηαηξείαο δελ πξνθχπηεη
ζπδήηεζε αγσγήο επί ηεο νπνίαο λα έρεη εθδνζεί αληίζηνηρε δηθαζηηθή
απφθαζε έσο ηελ εκέξα θαηάξηηζεο ησλ ηξερνπζψλ νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ.
Ρν κφλν γεγνλφο πνπ ρξήδεη αλαθνξάο είλαη ε επίδνζε απνθάζεσλ
δεκνζηνλνκηθήο δηφξζσζεο ηεο επηηξνπήο δεκνζηνλνκηθνχ ειέγρνπ ζπλνιηθνχ
πνζνχ επξψ 3.500 ρηι. πεξίπνπ, πνπ θαιείηαη λα θαηαβάιεη ε εηαηξεία γηα ηα
έξγα :
 Ξεξηθεξεηαθή Ξιεξνθνξηαθή πνδνκή Διεγθηηθψλ πεξεζηψλ πνπ έρεη
εληαρζεί ζηηο ΡΞΔ θαη βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο.
 Ζιεθηξνληθή Ξνιενδνκία : Γεσγξαθηθά Ππζηήκαηα Ξιεξνθνξηψλ γηα ηηο
Λνκαξρηαθέο Απηνδηνηθήζεηο ηεο Σψξαο πνπ έρεη εληαρζεί ζηηο ΡΞΔ θαη
βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο.
 Ιεηηνπξγία ηεο εηαηξείαο πνπ έρεη εληαρζεί ζηελ Ρερληθή πνζηήξημε
Δθαξκνγήο ηνπ ΔΞ Τεθηαθή Πχγθιηζε
ζηελ αξκφδηα ΓΝ.
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Ζ εηαηξεία θαηέζεζε αίηεζε γηα ηελ έθδνζε απφθαζεο πξνζσξηλήο δηαηαγήο ζην
Γηνηθεηηθφ πξσηνδηθείν Ξεηξαηά κέρξη ηελ εθδίθαζε ηεο θχξηαο αίηεζεο αλαζηνιήο,
ε νπνία θαη έγηλε δεθηή. Ππλεπψο ε εθδίθαζε ηεο θχξηαο αίηεζεο αλαζηνιήο ζα
πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο 1/10/2013. Ζ ζρεηηθή απφθαζε πξνζσξηλήο δηαηαγήο
θαηαηέζεθε ζηελ αξκφδηα ΓΝ ΦΑΔ ΞΔΗΟΑΗΑ.
Γελ ππάξρνπλ άιια ζεκαληηθά γεγνλφηα πνπ λα ρξήδνπλ αλαθνξάο.
εκείσζε : Ρπρφλ δηαθνξέο ζηα αζξνίζκαηα νθείινληαη ζε ζηξνγγπινπνηήζεηο.

27

