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Σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς
(∆ΠΧΑ)

Οικονοµικές Καταστάσεις
της χρήσεως που έληξε στις 31 Μαρτίου 2014

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που
εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της “ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.”
την 10η Ιουλίου 2014 και έχουν δηµοσιοποιηθεί µε την ανάρτησή τους στο
διαδίκτυο, στη διεύθυνση www.ktpae.gr.
Επισηµαίνεται, ότι τα δηµοσιοποιηµένα στον τύπο συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία
και πληροφορίες 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
Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς.

Ιωαννίδης Αντώνιος

Πρόεδρος ∆Σ

Τζοάννης Κωνσταντίνος

∆ιευθύνων Σύµβουλος & µέλος ∆Σ

Κουλούρης Γιώργος

Υπεύθυνος Λογιστηρίου / Λογιστής

2

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΕ
ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

Περιεχόµενα Οικονοµικών Καταστάσεων
Σελίδα
Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών
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Στοιχεία κατάστασης οικονοµικής θέσης
Στοιχεία κατάστασης συνολικών εσόδων
Στοιχεία κατάστασης ιδίων κεφαλαίων
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Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων
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Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάµεσης Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης

Προς τον µέτοχο της Εταιρείας «Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ»
Εισαγωγή
Επισκοπήσαµε τη συνηµµένη κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης της Εταιρείας
«Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ» της 31ηςΜαρτίου 2014 και τις σχετικές καταστάσεις
συνολικού εισοδήµατος, µεταβολών καθαρής θέσης και ταµειακών ροών της εξάµηνης
περιόδου που έληξε αυτή την ηµεροµηνία, καθώς και τις επιλεγµένες επεξηγηµατικές
σηµειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση, η οποία
αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της εξαµηνιαίας οικονοµικής έκθεσης του Ν. 3556/2007. Η
∆ιοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάµεσης
χρηµατοοικονοµικής
πληροφόρησης,
σύµφωνα
µε
τα
∆ιεθνή
Πρότυπα
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση
και εφαρµόζονται στην Ενδιάµεση Χρηµατοοικονοµική Αναφορά (∆ιεθνές Λογιστικό
Πρότυπο «∆ΛΠ» 34). ∆ική µας ευθύνη είναι η έκφραση ενός συµπεράσµατος επί αυτής
της ενδιάµεσης χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης µε βάση την επισκόπησή µας.
Εύρος Επισκόπησης
∆ιενεργήσαµε την επισκόπησή µας σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410
«Επισκόπηση Ενδιάµεσης Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης που διενεργείται από τον
Ανεξάρτητο Ελεγκτή της Οντότητας». Η επισκόπηση της ενδιάµεσης χρηµατοοικονοµικής
πληροφόρησης συνίσταται στη διενέργεια διερευνητικών ερωτηµάτων κυρίως προς
πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για χρηµατοοικονοµικά και λογιστικά θέµατα και στην
εφαρµογή αναλυτικών και άλλων διαδικασιών επισκόπησης. Το εύρος της επισκόπησης
είναι ουσιωδώς µικρότερο από αυτό του ελέγχου που διενεργείται σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή
Πρότυπα Ελέγχου και συνεπώς, δεν µας δίδει τη δυνατότητα να αποκτήσουµε τη
διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή µας όλα τα σηµαντικά θέµατα τα οποία θα
µπορούσαν να εντοπιστούν σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια, µε την παρούσα δεν
διατυπώνουµε γνώµη ελέγχου.
Βάση για Συµπέρασµα µε Επιφύλαξη
Από τον έλεγχο µας προέκυψε ότι η εταιρεία δεν έχει διενεργήσει πρόβλεψη σε βάρος των
αποτελεσµάτων χρήσεως ποσού ευρώ 4.500 χιλ. περίπου, που καλείται να καταβάλει η
εταιρεία µε «αποφάσεις δηµοσιονοµικής διόρθωσης» από την Επιτροπή ∆ηµοσιονοµικού
Ελέγχου. Η γνώµη του νοµικού συµβούλου για τις παραπάνω υποθέσεις είναι ότι θα
ευδοκιµήσουν υπέρ της εταιρείας. Επίσης η εταιρεία δεν έχει διενεργήσει πρόβλεψη σε
βάρος των αποτελεσµάτων χρήσεως ποσού ευρώ 80 χιλ. περίπου, που καλείται να
καταβάλει για αποζηµίωση πρώην υπαλλήλου της.
Συνέπεια των ανωτέρω είναι τα αποτελέσµατα χρήσεως και τα ίδια κεφάλαια να
εµφανίζονται ισόποσα βελτιωµένα.
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Συµπέρασµα µε Επιφύλαξη
Με βάση τη διενεργηθείσα επισκόπηση και εκτός από τις πιθανές επιπτώσεις του θέµατος
που µνηµονεύεται στην παράγραφο «Βάση για Συµπέρασµα µε Επιφύλαξη» δεν έχει
περιέλθει στην αντίληψή µας οτιδήποτε άλλο θα µας οδηγούσε στο συµπέρασµα ότι η
συνηµµένη ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση δεν έχει καταρτισθεί, από κάθε
ουσιώδη άποψη, σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 34.
Αναφορά επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Θεµάτων
Η επισκόπησή µας δεν εντόπισε οποιαδήποτε ασυνέπεια ή αναντιστοιχία των λοιπών
στοιχείων της προβλεπόµενης από το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007 τριµηνιαίας οικονοµικής
έκθεσης µε τη συνηµµένη ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση.

Αθήνα, 10 Ιουλίου 2014
Οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Αρ. Μ. ΣΟΕΛ 12001

ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Αρ. Μ. ΣΟΕΛ 14611

Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.
µέλοςτης Crowe Horwath International
Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα
Αρ Μ ΣΟΕΛ 125
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 ΚΑΙ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
(ποσά σε ευρώ)
Σηµ.
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία
Άυλα περιουσιακά Στοιχεία
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

31

31

Μαρτίου
2014

∆εκεµβρίου
2013

3.1
3.2
3.3

50.806
26.959
26.059
103.824

43
23
26.059
26.125

3.4
3.5
3.6

46.404
–
5.922.127

39.404
–
7.176.958

25.509.550

21.473.413

6.760.882
38.238.962

7.299.441
35.989.216

38.342.787

36.015.340

3.9
3.10
3.18

7.017.500
51
-1.753.846
5.263.707

7.017.500
51
-1.233.168
5.784.384

Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Παροχές εργαζοµένων ένεκα συνταξιοδοτήσεως
Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις

3.11
3.12

17.583
24.763
42.346

17.583
24.763
42.346

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Aνάδοχοι και λοιποί τρίτοι
Επιταγές Πληρωτέες
Φόροι –τέλη
Τραπεζικά δάνεια
Αναβαλλόµενες επιχορηγήσεις

3.13
3.14
3.15
3.16
3.17

12.438.835
–
62.469
550.371
19.985.060
33.036.734
38.342.787

7.992.496
–
47.343
550.371
21.598.401
30.188.611
36.015.340

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

3.7
3.8

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

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων

Οι σηµειώσεις επί των σελίδων 8 έως 27 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των Οικονοµικών Καταστάσεων
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 ΚΑΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013
(ποσά σε ευρώ)

Σηµ.

31
Μαρτίου
2014

3.19
Επιχορηγήσεις
Λειτουργικές & διαχειριστικές 3.20
δαπάνες

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα
Χρηµατοοικονοµικές δαπάνες

Έλλειµµα χρήσεως

3.19
3.20

3.18

Έλλειµµα / µετοχή

31
Μαρτίου
2013

2.110.085

3.506.962

-2.627.668

-3.506.982

-517.583

-20

348
-3.442

473
-3.812

-3.094

-3.340

-520.677

-3.360

-0,07

0,00

Οι σηµειώσεις επί των σελίδων 8 έως 27 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των
Οικονοµικών Καταστάσεων
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 ΚΑΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013
(ποσά σε ευρώ)

1-Ιαν-13
Αποτελέσµατα
περιόδου 1/131/3/2013
31-Μαρ-14
1-Ιαν-14
Αποτελέσµατα
περιόδου 1/131/3/2014
31-Μαρ-14

Μετοχικό
Κεφάλαιο
Καταβεβληµένο
7.017.500,00

Λοιπά
Αποτελέσµατα
αποθεµατικά
εις νέο
51
-1.157.231

ΣΥΝΟΛΟ
ΚΑΘΑΡΗΣ
ΘΕΣΗΣ
5.860.320

7.017.500,00

51

-3.360
-1.160.591
-1.233.168

-3.360
5.856.960
5.784.384

7.017.500,00

51

-520.677
-1.753.845

-520.677
5.263.707

Οι σηµειώσεις επί των σελίδων 8 έως 27 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των
Οικονοµικών Καταστάσεων
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΑΝ ΤΗΝ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014
ΚΑΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013
(ποσά σε ευρώ)
31

31

Μαρτίου

Μαρτίου

2014

2013

Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
-520.677

-3.360

-4.022.898

-3.556.958

3.442

3.812

-4.540.133

-3.556.505

-7.000

9.675

Στις προκαταβολές

1.254.830

110.640

Στις υποχρεώσεις από αναδόχους & λοιπούς τρίτους

4.446.340

1.595.874

15.125

-20.194

Στις αναβαλλόµενες επιχορηγήσεις

-1.613.341

-3.946.026

Σύνολο ροών

-444.180

-5.806.535

Έλλειµµα χρήσεως
Προσαρµογές στο αποτέλεσµα από:
Μη ταµειακές δαπάνες
Χρεωστικοί τόκοι & συναφείς δαπάνες
Μεταβολές κεφαλαίου κίνησης
Στις απαιτήσεις

Στις υποχρεώσεις από φόρους τέλη

Καταβολές χρεωστικών τόκων & συναφών εξόδων
Σύνολο καθαρών ροών από λειτουργικές δραστηριότητες

-773

-1.303

-444.953

-5.807.838

Ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορές ενσώµατων ακινητοποιήσεων

-59.532

Αγορές άυλων περιουσιακών στοιχείων

-31.407

-960

0

0

-90.939

-960

-2.669

-2.509

0

0

-2.669

-2.509

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

-538.560

-5.811.307

∆ιαθέσιµα έναρξης περιόδου

7.299.441

11.518.077

∆ιαθέσιµα τέλους περιόδου

6.760.882

5.706.770

Αύξηση / Μείωση στα διαθέσιµα

Οι σηµειώσεις επί των σελίδων 8 έως 27 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των
Οικονοµικών Καταστάσεων
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.
Σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων για την περίοδο
από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2014
(όλα τα ποσά εκφράζονται σε ευρώ)

1. Γενικές πληροφορίες
Ι. Γενικά
Η ∆ιοίκηση της εταιρείας Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε (στο εξής η εταιρεία),
παρουσιάζει τις Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο 1η Ιανουαρίου 2014
έως 31η Μαρτίου 2014 συµπεριλαµβάνοντας τα συγκριτικά στοιχεία της
αντίστοιχης περιόδου της προηγούµενης χρήσης.
Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας είναι υπεύθυνα για τη
σύνταξη των Οικονοµικών Καταστάσεων, οι οποίες απεικονίζουν την
πραγµατική κατάσταση της εταιρείας και συντάχθηκαν:
α) Σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα και τα ∆ιεθνή Πρότυπα
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση.
β) Όπου απαιτούνταν εκτιµήσεις περιουσιακών στοιχείων, αυτές έγιναν ώστε
οι Οικονοµικές Καταστάσεις να απεικονίζουν µε πληρότητα και ακρίβεια την
οικονοµική κατάσταση της Εταιρείας.
γ) Με βάση την αρχή ότι η εταιρεία θα συνεχίσει κανονικά τη δραστηριότητά
της.
Οι Οικονοµικές Καταστάσεις της περιόδου 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2014
εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας κατά τη συνεδρίαση
του της 10ης Ιουλίου 2014.
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.27983
(ΦΕΚ 3187 Β΄/ 30.11.12) απόφαση του Υφυπουργού ∆ιοικητικής
Μεταρρύθµισης & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης.
Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στο ∆ήµο Μοσχάτου, στην οδό Χανδρή 3, Τ.Κ
18346
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.
Σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων για την περίοδο
από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2014
(όλα τα ποσά εκφράζονται σε ευρώ)

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.
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 υποστήριξη 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 στο πλαίσιο
εφαρµογής των επιχειρησιακών προγραµµάτων του ΕΣΠΑ ή άλλων
Ευρωπαϊκών συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων και η υποστήριξη της
δηµόσιας διοίκησης για την εκτέλεση 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,
που χρηµατοδοτούνται από επιχειρησιακά προγράµµατα του ΕΣΠΑ ή από άλλα
συγχρηµατοδοτούµενα Ευρωπαϊκά Προγράµµατα.
ε) Η χωρίς αντάλλαγµα υποστήριξη των ενδιάµεσων φορέων διαχείρισης για
δράσεις κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ και ειδικότερα από το
Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" ύστερα από αίτηση του φορέα και υπογραφή
σχετικής προγραµµατικής συµφωνίας µε την εταιρεία,
στ) Η ανάληψη ως δικαιούχου ή ενδιάµεσου φορέα της υλοποίησης πράξεων
σχετικών µε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών που απευθύνονται
σε πολίτες ή σε επιχειρήσεις (κρατικές ενισχύσεις) και χρηµατοδοτούνται από
το επιχειρησιακό πρόγραµµα "Ψηφιακή Σύγκλιση" και άλλες πηγές,
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ζ) Η ανάληψη της υλοποίησης ενεργειών τεχνικής βοήθειας που
χρηµατοδοτούνται από τα επιχειρησιακά προγράµµατα του ΕΣΠΑ και ιδίως από
το Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" και από εθνικούς πόρους.
η) 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.
θ) Η συλλογή και επεξεργασία ποιοτικών και ποσοτικών στοιχείων για τα
θέµατα που σχετίζονται µε την πρόοδο της Ελλάδας σε θέµατα κοινωνίας της
πληροφορίας και ψηφιακής σύγκλισης στους τοµείς των τεχνολογιών
πληροφορικής και ηλεκτρονικών επικοινωνιών, καθώς και σε άλλους τοµείς, η
εξέλιξη των οποίων διέπεται από τεχνολογίες πληροφορικής και ηλεκτρονικών
επικοινωνιών
ι) Η διάχυση βέλτιστων πρακτικών και η συµµετοχή σε διεθνείς οργανισµούς
και έργα, που σχετίζονται µε τους παραπάνω τοµείς, καθώς και η κατάρτιση
σχετικών µελετών και προτάσεων προς την πολιτεία και κάθε άλλο
ενδιαφερόµενο.
Η εταιρεία δεν έχει θυγατρικές. Η εταιρεία συµµετέχει, µε ένα εταιρικό µερίδιο
αξίας 1.000 €, στην «HEALTH LEVEL SEVEN HELLAS» αστική µη κερδοσκοπική
εταιρεία.

1.2 Προσωπικό
Ο αριθµός απασχολουµένων µισθωτών και οι αντίστοιχες µικτές αποδοχές και
εργοδοτικές εισφορές έχουν ως ακολούθως:
Αριθµός απασχολουµένων
µισθωτών
31/3/2014
31/3/2013
82
93

Μικτές αποδοχές
31/3/2014
551.150

31/3/2013
622.729

Εργοδοτικές εισφορές
31/12/2013
147.137

31/3/2013
156.186

Η εταιρεία απασχολεί 5 στελέχη αποσπασµένα από τον ∆ηµόσιο τοµέα, των
οποίων το κόστος µισθοδοσίας καλύπτεται από τον φορέα προέλευσής τους.
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1.3 Νόµισµα συναλλαγών
Όλες οι συναλλαγές της εταιρείας κατά την περίοδο 1/1-31/3/2014,
πραγµατοποιήθηκαν σε ευρώ. Με τα µέχρι και την ηµεροµηνία σύνταξης των
οικονοµικών καταστάσεων δεδοµένα, δεν υφίσταται συναλλαγµατικός
κίνδυνος (πιθανές αποκλίσεις σε αθροίσµατα ή διαφορές δηµιουργούνται από
την απάλειψη των δεκαδικών).
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 Αναφοράς (∆ΠΧΑ), τα οποία έχουν
εκδοθεί από το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων, όπως επίσης και µε
τις ∆ιερµηνείες της Επιτροπής ∆ιερµηνειών, και αφορούν την περίοδο 1/131/3/2014. Η ίδια βάση σύνταξης χρησιµοποιήθηκε και για τις οικονοµικές
καταστάσεις της χρήσης 2013.
2.2 Νέα πρότυπα,
προτύπων

διερµηνείες

και

τροποποίηση

υφιστάµενων

∆εν επηρεάζουν τις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας.
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.
2.4 Χρήση λογιστικών εκτιµήσεων και προβλέψεων
Τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς απαιτούν από τη ∆ιοίκηση
να κάνει εκτιµήσεις και παραδοχές οι οποίες επηρεάζουν τα παρατιθέµενα
κονδύλια των στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων, τις
πληροφορίες για ενδεχόµενα στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεων κατά την
ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων, καθώς και τα κονδύλια
των αποτελεσµατικών λογαριασµών της περιόδου που παρατίθενται στις
οικονοµικές καταστάσεις. Τα πραγµατικά τελικά αποτελέσµατα πιθανόν να
διαφέρουν από αυτές τις εκτιµήσεις.
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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
Αναφοράς, αλλά και οι περιγραφές ορισµένων κονδυλίων, διαφέρουν σε σχέση
µε άλλες εταιρείες γενικού χαρακτήρα.

2.6 Αναταξινοµήσεις κονδυλίων
∆εν έγιναν αναταξινοµήσεις κονδυλίων.

3. Ανάλυση, αναγνώριση και επιµέτρηση στα κονδύλια των οικονοµικών
καταστάσεων
3.1 Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία
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
αρχική καταχώρηση γίνεται στο κόστος αποκτήσεως τους και η απόσβεση των
ενσωµάτων ακινητοποιήσεων διενεργείται µε ποσοστό 100% κατά τη χρήση
αγοράς τους µε επιµέτρηση της αντίστοιχης περιόδου χρησιµοποίησης τους,
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.
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Οι συνολικές ενσώµατες ακινητοποιήσεις αναλύονται ως εξής:
Κόστος
Κτίρια & εγκαταστάσεις
Έπιπλα & λοιπός
εξοπλισµός

Συσσωρευµένες
Αποσβέσεις
Κτίρια & εγκαταστάσεις
Έπιπλα
&
λοιπός
εξοπλισµός

Αξία κτήσεως
1/1/2014

Προσθήκες

Μειώσεις

Αξία κτήσεως
31/3/2014

384.360

0

384.360

1.695.849
2.080.210

59.532
59.532

1.755.381
2.139.741

Αξία
1/1/2014

Προσθήκες

Μειώσεις

Αξία
31/3/2014

384.359

0

384.359

1.695.808
2.080.167

8.768
8.768

1.704.576
2.088.935

3.2 Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Ισχύουν όσα αναφέρονται ανωτέρω στη σηµείωση 3.1. για την προσαρµογή
των αποσβέσεων και της υπολειµµατικής αξίας των άυλων περιουσιακών
στοιχείων .
Το σύνολο των άυλων περιουσιακών στοιχείων αναλύονται ως εξής:
Κόστος
Λογισµικά προγράµµατα
Συσσωρευµένες
Αποσβέσεις
Λογισµικά προγράµµατα

Αξία κτήσεως
1/1/2014
665.457

Προσθήκες

Αξία
1/1/2014

Προσθήκες

31.407

665.434

4.471

Μειώσεις
–
Μειώσεις

–

Αξία κτήσεως
31/3/2014
696.864
Αξία
31/3/2014
669.905

3.3 Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Η επιµέτρηση κατά την αρχική αναγνώριση γίνεται 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:
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31
Μαρτίου
2014
9.000
15.931
1.000

Εγγυήσεις µισθωµάτων
Εγγυήσεις ∆ΕΗ
Συµµετοχή στην µη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα ΧΕΛΘ ΛΕΒΕΝ ΣΕΒΕΝ
Λοιπές Εγγυήσεις

128
26.059

31
∆εκεµβρίου
2013
9.000
15.931
1.000
128
26.059

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:

Πελάτες
Απαιτήσεις από
λοιπούς τρίτους

αναδόχους

&

31
Μαρτίου
2014

31
∆εκεµβρίου
2013

1
46.404

1
39.404

46.405

39.405

3.5 Επιταγές Εισπρακτέες
Αναγνωρίζονται ως χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία διότι αφορούν
συµβατικό δικαίωµα για άµεση παραλαβή µετρητών.
Η εταιρεία κατά την περίοδο 1/1-31/3/2014 δεν είχε λάβει επιταγές
εισπρακτέες.
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3.6 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, οι προκαταβολές σε αναδόχους που δίνονται από
την ΚτΠ ΑΕ είναι έντοκες µε βάση το εκάστοτε νόµιµο επιτόκιο. Στις
προκαταβολές για τα έργα των κρατικών ενισχύσεων που υλοποιούσε η
απορροφώµενη ΨΗΦΕΝ ΑΕ βάσει της σχετικής νοµοθεσίας αλλά και των
σχετικών συµβάσεων µε τους αναδόχους δεν παρακρατείται τόκος.
∆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
Μαρτίου
2014
5.922.127

Σε αναδόχους

31
∆εκεµβρίου
2013
7.176.958

3.7 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 επιµετρούνται 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.
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3.8 ∆ιαθέσιµα
Τα διαθέσιµα περιλαµβάνουν τα µετρητά στο ταµείο και τις καταθέσεις όψεως.
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:

Ταµείο
Καταθέσεις όψεως & προθεσµιακές

31
Μαρτίου
2014
9.469
6.751.413
6.760.882

31
∆εκεµβρίου
2013
1.405
7.298.036
7.299.441

Τον Μάρτιο του 2014 επεστράφησαν στο λογαριασµό αδιαθέτων υπολοίπων
της Τράπεζας Ελλάδας τα τραπεζικά υπόλοιπα (υπόλοιπο επιχορηγήσεων &
αναλογούντες δηµιουργηθέντες τόκοι) έργων του Γ’ ΚΠΣ. Τα έργα και τα ποσά
επιστροφής αναλύονται ως ακολούθως:

1
2

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
ΣΕ Α∆ΙΑΘΕΤΩΝ
03/2014
17.564,14
34.902,42

ΕΡΓΑ
ΥΠΕΡΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΕΜΥ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ

52.466,56

3.9 Μετοχικό κεφάλαιο
Το µετοχικό κεφάλαιο εµφανίζεται στην ονοµαστική αξία των µετρητών που
έχουν καταβληθεί.
Στις 20 Ιουλίου 2011 η Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφάσισε την
αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου κατά 7.500.000 ευρώ. Από την
προαναφερθείσα αύξηση στις 9/9/2011 κατατέθηκε έναντι αυτής το ποσό των
3.000.000 ευρώ. Επίσης το µετοχικό κεφάλαιο ενισχύθηκε κατά 2.000.000
ευρώ ως προϊόν της συγχώνευση δι’ απορροφήσεως της ΨΗΦΕΝ ΑΕ.
Με την από 24.04.2012 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων
αποφασίστηκε η µείωση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά δέκα
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εκατοµµύρια τετρακόσιες ογδόντα δύο χιλιάδες πεντακόσια
(10.482.500€) µε ισόποση διαγραφή των ελλειµµάτων ίσης αξίας.

ευρώ

Επίσης µε την από 24.04.2012 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων
αποφασίστηκε εκ νέου η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά
δύο εκατοµµύρια πεντακόσιες είκοσι έξι χιλιάδες τριακόσια ευρώ (2.526.300€).
Λόγω του ότι παρήλθε άπρακτη η προθεσµία (4 µήνες) καθώς και η σχετική
παράταση (1 µήνας) η οποία δόθηκε στο µέτοχο για την καταβολή της
προαναφερόµενης αύξησης, αποφασίστηκε σε έκτακτη γενική συνέλευση η
προσαρµογή του µετοχικού κεφαλαίου και η αντίστοιχη τροποποίηση του
άρθρου 5 του καταστατικού της ΚτΠ.
Έτσι το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε επτά εκατοµµύρια
δεκαεπτά χιλιάδες πεντακόσια (7.017.500) Ευρώ, διαιρείται σε εκατόν
εβδοµήντα πέντε χιλιάδες (175.000) µετοχές ονοµαστικής αξίας σαράντα ευρώ
και δέκα λεπτών (40,10) Ευρώ η καθεµία.
3.10 Αποθεµατικά
Αφορά αποθεµατικό που σχηµατίστηκε κατά την µετατροπή του µετοχικού
κεφαλαίου από δραχµές σε ευρώ.
3.11 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
: 1%
Μέσος ετήσιος ρυθµός αυξήσεως µισθών :0%
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Στις παρούσες οικονοµικές καταστάσεις ο µέσος ετήσιος ρυθµός αύξησης
µισθών είναι 0% ως ρεαλιστική αποτύπωση της µισθολογικής εξέλιξης
σύµφωνα µε την δηµοσιονοµική προσαρµογή της χώρας .
Οι παραπάνω υπολογισµοί και η σχετική πρόβλεψη έχει γίνει για τα στελέχη
αορίστου χρόνου της εταιρείας.

Η κίνηση του λογαριασµού κατά τη διάρκεια της περιόδου είχε ως εξής:

31
Μαρτίου
2014
17.583
0
17.583

Υπόλοιπο έναρξης χρήσεως
Κόστος χρήσεως
Υπόλοιπο τέλους χρήσεως

31
∆εκεµβρίου
2013
30.917
-13.334
17.583

3.12 Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Αφορά πρόβλεψη για µελλοντική εκταµίευση µετρητών. Το ποσό στις
οικονοµικές καταστάσεις αφορά ένδικες αποζηµιώσεις τις οποίες ενδέχεται η
εταιρεία να κληθεί να εκταµιεύσει. Η συγκεκριµένη πρόβλεψη αφορά την
ένδικη απαίτηση της Ελληνικής Τράπεζας ΛΤ∆ σχετικά µε τη σύµβαση 254.
Σύµφωνα µε την απόφαση του Εφετείου 4475/2010 διαµορφώθηκε πρόβλεψη
ποσού 24.763€.
3.13 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.
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.
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Τα κονδύλια του ισολογισµού αναλύονται ως εξής:
31
Μαρτίου
2014

31
∆εκεµβρίου
2013

Ανάδοχοι & λοιποί προµηθευτές

12.250.862

7.817.395

Ασφαλιστικοί Οργανισµοί
∆ιάφοροι τρίτοι

84.899
103.073
12.438.834

77.668
97.433
7.992.496

3.14 Επιταγές Πληρωτέες
Αναγνωρίζονται ως χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις διότι αντιπροσωπεύουν
συµβατικές υποχρεώσεις για άµεση παράδοση µετρητών. Αναγνωρίζονται στην
αξία έκδοσής τους.
Η εταιρεία κατά την περίοδο 1/1/2014 έως 31/3/2014 δεν είχε επιταγές
πληρωτέες.

3.15 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:

Από αµοιβές µισθωτών υπηρεσιών
Από αµοιβές ελευθέρων επαγγελµατιών
Από αµοιβές διαφόρων τρίτων
Από αµοιβές µελών του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου

31
Μαρτίου
2014

31
∆εκεµβρίου
2013

52.854
4.892
4.723

30.453
4.162
6.722
6.006

62.469

47.343

∆εν υπάρχουν ληξιπρόθεσµες οφειλές φόρων.
3.16 Υποχρεώσεις από τραπεζικά δάνεια

19

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.
Σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων για την περίοδο
από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2014
(όλα τα ποσά εκφράζονται σε ευρώ)

Αναγνωρίζονται ως χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις διότι αντιπροσωπεύουν
συµβατικές υποχρεώσεις για παράδοση µετρητών στο µέλλον. Κατατάσσονται
στις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις και οι εξοφλήσεις τους δύναται να
πραγµατοποιηθούν µετά 12 µήνες από το τέλος της κλειόµενης χρήσεως, αλλά
εντός του λειτουργικού κύκλου της εταιρείας (ολοκλήρωση έργων).
Επιµετρούνται κατά την 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.
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 31-3-2014
ΠΟΣΟ

EUROBANK (ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΝ LINE
1 ΥΠΟΥΡΓ.ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ)

ΕΠΙΤΟΚΙΟ
1,15%+
EURIBOR
550.371 ΜΗΝΟΣ

3.17 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.
3.18 Αναγνώριση αποτελέσµατος στη περίοδο
Τα αποτελέσµατα αναφέρονται µε τους όρους «πλεόνασµα» ή «έλλειµµα», σε
συνάφεια µε τον µη κερδοσκοπικό χαρακτήρα της εταιρείας.
Βασική αρχή που διέπει τα αποτελέσµατα είναι ότι πλεόνασµα ή έλλειµµα από
µια συναλλαγή η 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
20

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.
Σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων για την περίοδο
από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2014
(όλα τα ποσά εκφράζονται σε ευρώ)

από την διαχειριστική αρχή, ή οι επιλέξιµες, αλλά υπερβάλλουσες του αρχικού
εξατοµικευµένου προϋπολογισµού που έχει εγκριθεί από τις αντίστοιχες
διαχειριστικές αρχές. ∆εν υπάρχει µεταβολή στα ίδια κεφάλαια από συναλλαγές
που βάσει αρχής, πρόκειται να αντιστοιχηθούν στην κατάσταση συνολικών
εσόδων περιόδου (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.

3.19 Επιχορηγήσεις και λοιπά έσοδα
Πραγµατοποιηµένες
31
31
Μαρτίου
2014
Επιχορηγήσεις
Λοιποί Πιστωτικοί τόκοι
Έσοδα
Προηγούµενων
Χρήσεων
Έκτακτα & Ανόργανα Έσοδα

Μαρτίου
2013

Αναγνωριζόµενες
31
31
Μαρτίου
2014

Μαρτίου
2013

1.251.330
4.116

1.623.171
58.568

2.110.085
348

3.506.962
473

0,00
0,00
1.255.446

9.060
1.690.799

2.110.432

3.507.435

3.20 ∆απάνες
Πραγµατοποιηµένες
31
31
Μαρτίου
Μαρτίου
2014
2013

Αµοιβές και έξοδα
προσωπικού
Αµοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι – τέλη
∆ιάφορα έξοδα
Χρεωστικοί τόκοι και

698.287

Αναγνωριζόµενες
31
31
Μαρτίου
Μαρτίου
2014
2013

778.914

261.450
35.739
492.938
4.129.254
3.442

866.597
48.518
220.639
5.149.271
3.812
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συναφείς
δαπάνες
Αποσβέσεις ενσώµατων
ακινητοποιήσεων & άυλων
περιουσιακών στοιχείων

13.239

145

0

-16.071

1.736.243
7.370.591

0
7.051.826

Προβλέψεις εκµεταλλεύσεως
Ενσώµατες ακινητοποιήσεις
& άυλα περιουσιακά στοιχεία
φορέων

Πραγµατοποιηµένες
Λειτουργικές ∆απάνες

Αµοιβές και έξοδα
προσωπικού
Αµοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι – τέλη
∆ιάφορα έξοδα
Αποσβέσεις ενσώµατων
ακινητοποιήσεων & άυλων
περιουσιακών στοιχείων
Σύνολο
Πραγµατοποιηµένων
Λειτουργικών ∆απανών
Χρεωστικοί τόκοι και
συναφείς δαπάνες
Σύνολο
Πραγµατοποιηµένων
Λειτουργικών ∆απανών &
Χρεωστικών Τόκων

13.239

145

630.164
2.631.109

733.180
3.510.794

Α’ ΤΡΙΜΗΝΟ
2014

Α ΤΡΙΜΗΝΟ
2013

%
ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ

698.287
213.651
35.739
82.455
66.877

778.914
225.790
48.518
62.728
49.826

-10,4%
-5,4%
-26,3%
31,4%
34,2%

13.239

145

9030,4%

1.110.248

1.165.921

-4,8%

3.442

3.812

-9,7%

1.113.690

1.169.733

-4,8%

Οι πραγµατοποιηµένες Λειτουργικές ∆απάνες της ΚτΠ Α.Ε. το α΄τρίµηνο 2014
ανήλθαν σε 1.110.248 €, ενώ για το αντίστοιχο διάστηµα του έτους 2013 ήταν
1.165.921 €, παρουσιάζοντας µείωση της τάξης του 4,8 % σε σχέση µε το 2013.
Αντίστοιχα, το σύνολο των δαπανών και των τόκων δανείων της Εταιρίας το
α΄τρίµηνο 2014 ανήλθαν σε 1.113.690 €, ενώ το αντίστοιχο διάστηµα του έτους
2013 ήταν 1.169.733€.
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3.21 Γνωστοποιήσεις συνδεδεµένων µερών
Αµοιβές ∆.Σ. και ∆ιευθυντικών Στελεχών:

Μέλη ∆ιοικητικού Συµβουλίου
Πρόεδρος/ ∆ιευθύνων Σύµβουλος/ ∆ιευθυντικά
Στελέχη (µόνο της ΚτΠ ΑΕ)

31
Μαρτίου
2014
8.640
56.039

31
Μαρτίου
2013
10.560
62.961

64.679

73.521

Οι αµοιβές µελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου σχετίζονται µε τη συµµετοχή τους
στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας. Το ∆Σ της ΚτΠ ΑΕ πραγµατοποίησε το
διάστηµα 1/1/2014-31/3/2014 11 συνεδριάσεις (έναντι 13 συνεδριάσεων για το
αντίστοιχο διάστηµα του 2013) Οι αµοιβές των µελών του ∆Σ της ΚτΠ ΑΕ για
το διάστηµα 1/1/2014-31/3/2014 αφορούν τα ∆ιοικητικά Συµβούλια 450-460
(οι αντίστοιχες αµοιβές για το διάστηµα 1/1-31/3/2013 αφορούν τα ∆ιοικητικά
συµβούλια 398-410).

Εκτός των πιο πάνω δεν υπάρχουν άλλες αµοιβές, οφέλη ή αποζηµιώσεις που να
αφορούν τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και τα ∆ιευθυντικά Στελέχη.
3.22 Γνωστοποίηση σηµαντικών γεγονότων
∆ανειακές Υποχρεώσεις

Tο υπόλοιπο του δανείου αφορά το έργο του Γ΄ΚΠΣ «Ανάπτυξη on line
υπηρεσιών για τις ∆ιευθύνσεις των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων µε
αρµοδιότητες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης &Τροφίµων» για το οποίο
δεν έχει καταστεί εφικτή η αποπληρωµή του διότι έχει απενταχθεί από την
∆ιαχειριστική Αρχή από το ΕΠ Κοινωνία της Πληροφορίας. Για την εξασφάλιση
της χρηµατοδότησης του η ΚτΠ προέβη σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για
την ένταξη του στην πρόσκληση 10 του ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση. Έχει εκδοθεί
σύµφωνη γνώµη χρηµατοδότησης και αναµένεται η χρηµατοδότηση.
Η επιβάρυνση των αποτελεσµάτων των οικονοµικών καταστάσεων από τους
σχετικούς δανειακούς τόκους ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 2,6 χιλ €
(2013: 10,3 χιλ €).
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Λειτουργικές ∆απάνες
Η κάλυψη των λειτουργικών δαπανών της εταιρείας γίνεται µέσω των
ενταγµένων Τεχνικών ∆ελτίων στα Επιχειρησιακά Προγράµµατα «∆ιοικητική
Μεταρρύθµιση» και «Ψηφιακή Σύγκλιση».
Η χρηµατοδότηση των λειτουργικών δαπανών, τα σχετικά τεχνικά δελτία από
τα δύο Επιχειρησιακά Προγράµµατα και οι αντίστοιχες εισροές ανά έτος από το
2009 αναλύονται στον ακόλουθο πίνακα:
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ (εκατ.€)
ΕΠ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ
ΚΤΠ
Τ∆ 1ΕΚ
ΕΤΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ
Η ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗ ΕΓΙΝΕ
Τ∆ 5ΕΚ
ΕΤΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ
Η ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗ ΕΓΙΝΕ
Τ∆ 5,2 ΕΚ
ΕΤΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ
Η ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗ ΕΓΙΝΕ
Τ∆ 1,2 ΕΚ
ΕΤΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ
Η ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗ ΕΓΙΝΕ
ΣΥΝΟΛΟ Τ∆ ΤΒ ΕΠ ∆Μ

2009

2011

2012

2,3
3,17

0,38

2013

2014

1
1
2,7
1,45

3
1,2

2,2
1,8

1,1

1,2
1

2,7

2,3

3

2,45

3,17

1,58

2009

2010

2011

2012

1,17

1,17
1,75

1,17
1,05

0,7

ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ
ΕΧΟΥΝ ΕΚΤΑΜΙΕΥΤΕΙ

ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ
ΣΥΓΚΛΙΣΗ
ΚΤΠ
Τ∆ 3,5 ΕΚ
ΕΤΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ
Η ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗ ΕΓΙΝΕ
Τ∆ 3 ΕΚ
ΕΤΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ

2010

2,9

24

2,2
1,8

2013

0,1

1,2
1,1
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Η ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗ ΕΓΙΝΕ
0
3
ΠΡΩΗΝ ΨΗΦΕΝ
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Τ∆ 6ΕΚ *ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΕ ΑΠΌ ΤΟ Τ∆ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΠΟΣΟΣ ,674ΕΚ€ ΤΕΛΙΚΟΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 6,674ΕΚ€
ΕΤΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ
2
1,4
1,5
1,774
Η ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗ ΕΓΙΝΕ
0,6
2,52
0,68
1,776
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Τ∆ 3,09ΕΚ * ΜΕ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΤΠ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΟΥ Τ∆
ΠΟΣΟ 0,674ΕΚ€ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ Τ∆ 6ΕΚ ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΨΗΦΕΝ ΤΕΛΙΚΟΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ Τ∆ 2,416ΕΚ€
ΕΤΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ
0,54
0,956 0,902
0,018
Η ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗ ΕΓΙΝΕ
Τ∆ 3ΕΚ.
ΕΤΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ

0,79

1,27

0,09

2009

2010

2011

0,202
2012

Η ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗ ΕΓΙΝΕ

2013
3

2014

3,71

3,526

3,572

4,692

0
3,1

1,39

5,54

1,82

2,678

3

0

2009

2010

2011

2012

2013

2014

4,71
1,39

6,226
7,99

5,872
4,99

7,592
4,258

5,3
4,8

1,2
1,1

0

ΣΥΝΟΛΟ Τ∆ ΤΒ ΕΠ ΨΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ
ΕΧΟΥΝ ΕΚΤΑΜΙΕΥΤΕΙ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΚΤΠ
Τ∆ ΑΠΌ ΕΠ ∆Μ & ΨΣ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗ

Από τον παραπάνω πίνακα, φαίνεται η χρονική καθυστέρηση µε την οποία η
ΚτΠ λαµβάνει τις σχετικές επιχορηγήσεις για την κάλυψη των λειτουργικών της
δαπανών. Εκκρεµούν εισπράξεις περίπου 6,4 εκ€ από εγκεκριµένα Τ∆ έως τον
Μάρτιο του 2014. Η ΚτΠ για να καλύψει ταµειακά τις λειτουργικές της δαπάνες
χρησιµοποιεί τα ταµειακά διαθέσιµα του µετοχικού της κεφαλαίου, τα οποία
και αναπληρώνει µόλις λαµβάνει τις σχετικές επιχορηγήσεις. Η διαδικασία όµως
αυτή πέρα από το ότι κάνει πολύ δύσκολο τον ταµειακό της προγραµµατισµό
στερεί από το κεφάλαιο τους πιστωτικούς τόκους που θα δηµιουργούσαν τα
ταµειακά διαθέσιµα του µετοχικού κεφαλαίου.
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Νοµικές εκκρεµότητες
Από την έγγραφη ενηµέρωση των νοµικών συµβούλων της εταιρείας και των
εξωτερικών νοµικών συµβούλων, οι νοµικές εκκρεµότητες είναι αυτές που
αναφέρονται στις εκθέσεις των νοµικών συµβούλων προς τους ορκωτούς
ελεγκτές της εταιρείας για την υπόλογο περίοδο.
Από το σύνολο των ένδικων αξιώσεων κατά της εταιρείας δεν προκύπτει
συζήτηση αγωγής επί της οποίας να έχει εκδοθεί αντίστοιχη τελεσίδικη
δικαστική απόφαση έως την ηµέρα κατάρτισης των τρεχουσών οικονοµικών
καταστάσεων.

•
•

•

Τα µόνα γεγονότα που χρήζουν αναφοράς είναι:
1. H επίδοση αποφάσεων δηµοσιονοµικής διόρθωσης της επιτροπής
δηµοσιονοµικού ελέγχου συνολικού ποσού ευρώ 3.500 χιλ. περίπου, που
καλείται να καταβάλει η εταιρεία για τα έργα :
Περιφερειακή Πληροφοριακή Υποδοµή Ελεγκτικών Υπηρεσιών που έχει
ενταχθεί στις ΤΠΕ και βελτίωση της ποιότητας ζωής.
Ηλεκτρονική Πολεοδοµία : Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών για τις
Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της Χώρας που έχει ενταχθεί στις ΤΠΕ και
βελτίωση της ποιότητας ζωής.
Λειτουργία της εταιρείας που έχει ενταχθεί στην Τεχνική Υποστήριξη
Εφαρµογής του ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση

Η Εταιρεία προχώρησε στις 26/02/2014 σε ρύθµιση της παραπάνω οφειλής πλέον
προσαυξήσεων ποσού Ευρώ 390 χιλ περίπου στην αρµόδια ∆ΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ σε
24 δόσεις και έχει αποδώσει µέχρι στις 31/3/2014 ποσό Ευρώ 517 χιλ περίπου. Tα
αποτελέσµατα της Εταιρείας έχουν επηρεαστεί ισόποσα.
Η Εταιρεία για την παραπάνω υπόθεση είχε καταθέσει αίτηση αναστολής στο
∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιά το οποίο αποφάσισε την παραποµπή της
υπόθεσης στο Ελεγκτικό Συνέδριο.
Στις 6/05/2014 εκδικάστηκε εκ νέου αίτηµα αναστολής ενώπιον του 1ου τµήµατος
του Ελεγκτικού Συνεδρίου και αναµένεται η έκδοση της σχετικής απόφασης.

2. H απόφαση δηµοσιονοµικής διόρθωσης από την αρχή πληρωµής συνολικού
ποσού ευρώ 1.100 χιλ. περίπου, για την οποία η Εταιρεία άσκησε έφεση ενώπιον
του 1ου τµήµατος του Ελεγκτικού Συνεδρίου η οποία εκδικάστηκε στις 4/02/2014
και αναµένεται η έκδοση της σχετικής απόφασης.
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3. Η αγωγή πρώην συνεργάτη της εταιρείας ποσού ευρώ 80 χιλ. περίπου η οποία
δεν έχει τελεσιδικήσει ακόµη.
∆εν υπάρχουν άλλα σηµαντικά γεγονότα που να χρήζουν αναφοράς.
Σηµείωση : Τυχόν διαφορές στα αθροίσµατα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
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