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Οικονοµικές Καταστάσεις
της περιόδου 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2012

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που
εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της “ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.”
την 30 Απριλίου 2012 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.
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΚΑΙ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011
(ποσά σε ευρώ)
Σηµ.
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία
Άυλα περιουσιακά Στοιχεία
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

31

31

Μαρτίου
2012

∆εκεµβρίου
2011

3.1
3.2
3.3

160.146
160.146

–
–
135.472
135.472

3.4
3.5
3.6

550.687
4.280.420

854.451
1.061
5.246.731

3.7
3.8

21.625.571
26.738.119
53.194.797

16.173.333
38.962.822
61.238.398

53.354.943

61.373.870

3.9
3.10
3.18

17.500.000
51
(10.998.828)
6.501.223

17.500.000
51
(10.482.923)
7.017.128

Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Παροχές εργαζοµένων ένεκα συνταξιοδοτήσεως
Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις

3.11
3.12

37.903
24.763
62.666

37.903
24.763
62.666

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

3.13
3.14
3.15
3.16
3.17

15.971.343
87.708
550.371
30.181.632
46.791.054
53.354.943

14.370.254
25.882
36.315
1.510.371
38.351.254
54.294.076
61.373.870

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

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 27αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των Οικονοµικών Καταστάσεων
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΚΑΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011
(ποσά σε ευρώ)

Σηµ.

31
Μαρτίου
2012

31
Μαρτίου
2011

3.19
5.414.087
Επιχορηγήσεις
(5.956.591)
3.20
Λειτουργικές & διαχειριστικές
δαπάνες

724.872
(1.618.413)

(542.504)

(893.541)

32.303
(5.456)

2.330
(354.401)

26.847

(352.071)

(515.657)
(2,95)

(1.245.612)
(9,96)

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα
Χρηµατοοικονοµικές δαπάνες

Έλλειµµα περιόδου

3.19
3.20

3.18

Έλλειµµα / µετοχή

Οι σηµειώσεις επί των σελίδων 8 έως 27αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των
Οικονοµικών Καταστάσεων
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΚΑΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011
(ποσά σε ευρώ)

1 Ιανουαρίου 2011
Αποτέλεσµα περιόδου
1/1-31/03/2011
31 Μαρτίου 2011
1 Ιανουαρίου 2012
Αποτελέσµατα
περιόδου 1/123/03/2012
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ
ΕΛΛΑ∆Α
Αποτελέσµατα
περιόδου 1/131/03/2012
31 Μαρτίου 2012

Μετοχικό
Κεφάλαιο
Καταβεβληµένο
12.500.000
–
12.500.000
17.500.000

Λοιπά
Αποτελέσµατα
αποθεµατικά
εις νέο
51
(8.581.806)
(1.245.612)
–
51
(9.827.418)
(10.482.923)

17.500.000

ΣΥΝΟΛΟ
ΚΑΘΑΡΗΣ
ΘΕΣΗΣ
3.918.245
(1.245.612)
2.672.633
7.017.128

(247)

(247)

-

(515.657)

(515.657)

51

(10.998.828)

6.501.223

Οι σηµειώσεις επί των σελίδων 8 έως 27αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των
Οικονοµικών Καταστάσεων
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΑΝ ΤΗΝ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012
ΚΑΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011
(ποσά σε ευρώ)
31

31

Μαρτίου

Μαρτίου

2012

2011

Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Έλλειµµα χρήσεως

(515.905)

(1.245.612)

(5.451.737)

(596.590)

5.456

354.401

(5.962.187)

(1.487.801)

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

304.825

718.949

Στις προκαταβολές

966.311

(467.347)

1.575.207

863.395

51.393

28.239

Στις υποχρεώσεις από αναδόχους & λοιπούς τρίτους
Στις υποχρεώσεις από φόρους τέλη
Στις αναβαλλόµενες επιχορηγήσεις
Σύνολο ροών

(8.169.622)

(699.526)

(11.234.073)

(1.044.091)

(1.603)

(322)

(11.235.676)

(1.044.413)

(500)

(150)

(24.674)

(4.500)

(25.174)

(4.650)

-

-

(3.852)

(354.079)

(960.000)
(963.852)

(1.000.000)
(1.354.079)

(12.224.703)

(2.403.143)

∆ιαθέσιµα έναρξης περιόδου

38.962.822

18.268.669

∆ιαθέσιµα τέλους περιόδου

26.738.119

15.865.526

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
Aύξηση µετοχικού κεφαλαίου
Λογισµός τόκων τραπεζικών δανείων
Εισπράξεις /πληρωµές από/σε τραπεζικά δάνεια
Σύνολο ροών από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
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 2012
(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 2012 έως 31η Μαρτίου 2012 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
2012 , εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας κατά τη
συνεδρίαση του της 30 Απριλίου 2012.
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.8747
(ΦΕΚ 1081 Β΄/ 9.4.2012) απόφαση του Υφυπουργού ∆ιοικητικής
Μεταρρύθµισης & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης.
Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στο ∆ήµο Υµηττού Αττικής, στην οδό
Ηλιουπόλεως 2-4, Τ.Κ 172 37.
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:
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.
Σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων για την περίοδο
από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2012
(όλα τα ποσά εκφράζονται σε ευρώ)

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. Η εταιρεία συµµετέχει, µε ένα εταιρικό
µερίδιο αξίας 1.000 €, στην «HEALTH LEVEL SEVEN HELLAS» αστική µη
κερδοσκοπική εταιρεία.
Βάσει του Ν.4002/2011 η Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ συγχωνεύτηκε µε
την εταιρεία Ψηφιακές Ενισχύσεις ΑΕ (ΨΗΦΕΝ ΑΕ). Η συγχώνευση
πραγµατοποιήθηκε µε την απορρόφηση της ΨΗΦΕΝ ΑΕ.
Για την υλοποίηση της απόφασης ανατέθηκε στην εταιρεία Ορκωτών
Λογιστών (ΣΟΛ ΑΕ) η κατάρτιση της έκθεσης ελέγχου η οποία εγκρίθηκε από
τον Υφυπουργό ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης
στις 4/11/2011.
Ο ισολογισµός απογραφής µε ηµεροµηνία 22 Αυγούστου 2011 εγκρίθηκε
από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και τη Γενική Συνέλευση της ΨΗΦΕΝ ΑΕ και
ενσωµατώθηκε στα βιβλία της Κοινωνίας της Πληροφορίας ΑΕ καθώς και οι
µετέπειτα οικονοµικές πράξεις της απορροφηθείσας εταιρείας.
Με την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου 268/31-12-2011 αποφασίστηκε η
συγχώνευση της εταιρείας Παρατηρητήριο για την Ψηφιακή Ελλάδα µε την
Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ, τροποποιώντας το άρθρο 61 του 4002/2011
σύµφωνα µε το οποίο το Παρατηρητήριο καταργείται και συγχωνεύεται µε
την ΕΛΛΣΤΑΤ. Η πράξη επικυρώθηκε µε την ψήφιση του Ν.4047/23-2-2012
(ΦΕΚ Α΄31).
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.
Σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων για την περίοδο
από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2012
(όλα τα ποσά εκφράζονται σε ευρώ)

Για την πραγµατοποίηση της συγχώνευσης πραγµατοποιήθηκε η αναβίωση
του Παρατηρητηρίου και ο ισολογισµός απογραφής µε ηµεροµηνία 23
Φεβρουαρίου 2012 εγκρίθηκε από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του
Παρατηρητηρίου για την Ψηφιακή Ελλάδα και ενσωµατώθηκε στα βιβλία της
Κοινωνίας της Πληροφορίας ΑΕ καθώς και οι µετέπειτα οικονοµικές πράξεις
της απορροφηθείσας εταιρείας. Η συγχώνευση ολοκληρώθηκε µε την
υπογραφή κοινής υπουργικής απόφασης του Υπουργείο ∆ιοικητικής
Μεταρρύθµισης & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και του Υπουργείου
Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας (αναµένεται η έκδοση του
σχετικού ΦΕΚ).
Στις παρούσες οικονοµικές καταστάσεις
τα ποσά που συγκριτικά
αναφέρονται στην προηγούµενη χρήση αφορούν στοιχεία αποκλειστικά της
Κοινωνίας της Πληροφορίας ΑΕ.

1.2 Προσωπικό
Ο αριθµός απασχολουµένων µισθωτών στις 31/3/2012:94 (31/3/2011: 75),
µε µικτές αποδοχές και εργοδοτικές εισφορές συνολικού ύψους 975.930
ευρώ (31/3/2011: 877.865 ευρώ).

1.3 Νόµισµα συναλλαγών
Όλες οι συναλλαγές της εταιρείας κατά περίοδο 1/1-31/3/2012,
πραγµατοποιήθηκαν σε ευρώ. Με τα µέχρι και την ηµεροµηνία σύνταξης των
οικονοµικών καταστάσεων δεδοµένα, δεν υφίσταται συναλλαγµατικός
κίνδυνος.
2. Πλαίσιο σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων
αρχές

και λογιστικές

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
Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2012. Η ίδια βάση σύνταξης χρησιµοποιήθηκε
και για τις οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2011.

2.2 Νέα πρότυπα, διερµηνείες και τροποποίηση υφιστάµενων
προτύπων
∆εν επηρεάζουν τις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας.
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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.
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
οικονοµικών καταστάσεων

επιµέτρηση

στα

κονδύλια

των

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,
11

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.
Σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων για την περίοδο
από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2012
(όλα τα ποσά εκφράζονται σε ευρώ)

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.
Το Παρατηρητήριο για την Ψηφιακή Ελλάδα, για τον προσδιορισµό των
αποσβέσεων των παγίων στοιχείων εφάρµοζε διαφορετική διαδικασία
υπολογισµού. Χαρακτηρίζοντας τα πάγια ως επιχορηγούµενο εξοπλισµό
δηµιουργήθηκε ένα αποθεµατικό παγίων επενδύσεων ίσο αρχικά µε την αξία
κτήσης αυτών και το οποίο αποµειωνόταν µε τις εκάστοτε αποσβέσεις της
κάθε διαχειριστικής περιόδου.
Για την οµοιόµορφη αποτύπωση των ενοποιηµένων πλέον οικονοµικών
καταστάσεων εφαρµόστηκε και για τα πάγια του Παρατηρητηρίου για την
Ψηφιακή Ελλάδα η ίδια διαδικασία αποσβέσεων µε εκείνη που εφαρµόζεται
και στα πάγια στοιχεία της Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ. Αποτέλεσµα της
εφαρµογής είναι η προσαρµογή των αποσβέσεων και της υπολειµµατικής
αξίας των παγίων του Παρατηρητηρίου για την Ψηφιακής Ελλάδα.

Οι συνολικές ενσώµατες ακινητοποιήσεις αναλύονται ως εξής:
Κόστος

Κτίρια &
εγκαταστάσεις
Έπιπλα & λοιπός
εξοπλισµός

Συσσωρευµένες
Αποσβέσεις

Αξία κτήσεως
1/1/2012

Προσθήκες

Μειώσεις

Αξία
κτήσεως
31/03/2012

325.745

34.685

–

360.430

1.201.942
1.527.687

206.249
240.934

–
–

1.408.191
1.768.621

Αξία
1/1/2012

Κτίρια & εγκαταστάσεις
325.745
Έπιπλα
&
λοιπός
εξοπλισµός
1.201.906
1.527.651

Προσθήκες

Μειώσεις

Αξία
31/03/2012

34.685

–

360.430

205.348
240.033

–
–

1.407.254
1.767.684

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 του Παρατηρητηρίου για την Ψηφιακή Ελλάδα.
Τα σύνολο των άυλων περιουσιακών στοιχείων αναλύονται ως εξής:
Κόστος

Λογισµικά

Αξία
Προσθήκες
κτήσεως
1/1/2012
479.289
145.540
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Μειώσεις

–

Αξία
κτήσεως
31/3/2012
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.
Σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων για την περίοδο
από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2012
(όλα τα ποσά εκφράζονται σε ευρώ)

προγράµµατα
Συσσωρευµένες
Αποσβέσεις
Λογισµικά προγράµµατα

Αξία
1/1/2012

Προσθήκες

Μειώσεις

479.267

145.539

–

Αξία
31/3/2012
624.806

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:

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

31
Μαρτίου
2012

31
∆εκέµβριος
2011

141.240
17.156
1.000

117.240
17.156
1.000

750
160.146

76
135.472

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
2012

31
∆εκεµβρίου
2011

1
550.686

1
854.450
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854.451

550.687

3.5 Επιταγές Εισπρακτέες
Αναγνωρίζονται ως χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία διότι αφορούν
συµβατικό δικαίωµα για άµεση παραλαβή µετρητών.
Οι επιταγές εισπρακτέες αναλύονται ως εξής:
31
Μαρτίου
2012
Επιταγές εισπρακτέες

31
∆εκεµβρίου
2011

-

1.061

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
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:

Σε αναδόχους

31
Μαρτίου
2012

31
∆εκεµβρίου
2011

4.280.420

5.246.731

3.7 Αναβαλλόµενες λειτουργικές & διαχειριστικές δαπάνες

14

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.
Σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων για την περίοδο
από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2012
(όλα τα ποσά εκφράζονται σε ευρώ)

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.
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
2012
7.518
26.730.601

&

26.738.119

31
∆εκεµβρίου
2011
1.893
38.960.929
38.962.822

Το Μάρτιο του 2012 επεστράφησαν στο λογαριασµό αδιαθέτων υπολοίπων
της Τράπεζας Ελλάδας τα τραπεζικά υπόλοιπα (υπόλοιπο επιχορηγήσεων &
αναλογούντες δηµιουργηθέντες τόκοι) ηµιτελών έργων του Γ’ ΚΠΣ, τα οποία
χρηµατοδοτούνται από εθνικούς πόρους και των οποίων η πορεία υλοποίησης τους
δεν απαιτούσε άµεση χρηµατική εκταµίευση. Τα έργα και τα ποσά επιστροφής
αναλύονται ως ακολούθως:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ΕΡΓΑ
ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Α ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑ
ΟΠΣ ΠΕΣΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΟΠΣ Β ΠΕΣΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΟΠΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
A’ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Β ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ΟΠΣ Β' ΚΕΝΤΡ.ΜΑΚΕ∆. EUROBANK
ΣΥΝΟΛΟ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΕ
Α∆ΙΑΘΕΤΩΝ 03/2012
133.504,75
245.326,48
265.523,28
361.599,82
542.886,30
617.653,49
983.498,11
1.136.291,93
292.302,92
3.026.950,88

7.605.537,96
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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. Έτσι το κεφάλαιο της εταιρείας, στις παρούσες οικονοµικές καταστάσεις
αναγνωρίζεται σε 17.500.000 ευρώ διαιρεµένο σε 175.000 ονοµαστικές
µετοχές των 100 ευρώ η κάθε µία.
Με την από 24.04.2012 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων
αποφασίστηκε η µείωση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά δέκα
εκατοµµύρια τετρακόσιες ογδόντα δύο χιλιάδες και πεντακόσια ευρώ
(10.482.500€) µε ισόποση διαγραφή των ελλειµµάτων ίσης αξίας. Εποµένως
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 (40,1) Ευρώ η καθεµία.
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 και τριακόσια ευρώ
(2.526.300€). Εποµένως το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται
πλέον σε εννέα εκατοµµύρια πεντακόσιες σαράντα τρεις χιλιάδες οχτακόσια
(9.543.800) Ευρώ, διαιρείται σε διακόσιες τριάντα οκτώ χιλιάδες (238.000)
µετοχές ονοµαστικής αξίας σαράντα ευρώ και δέκα λεπτών (40,1) 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
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Προεξοφλητικό επιτόκιο
: 1%
Μέσος ετήσιος ρυθµός αυξήσεως µισθών :0,5%

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
31
Μαρτίου ∆εκεµβρίου
2012
2011
37.903
21.515
16.388
37.903
37.903

Υπόλοιπο έναρξης χρήσεως
Κόστος χρήσεως
Υπόλοιπο τέλους χρήσεως

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€. (αρχική πρόβλεψη 34.763 η οποία µειώθηκε κατά
10.000€ στη χρήση του 2011).

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.
Τα κονδύλια του ισολογισµού αναλύονται ως εξής:
31
Μαρτίου
2012
17

31
∆εκεµβρίου
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Ανάδοχοι & λοιποί προµηθευτές
Ασφαλιστικοί Οργανισµοί
∆ιάφοροι τρίτοι

866.342
149.861

12.439.641
103.801

14.955.140
15.971.343

1.826.812
14.370.254

Σηµειώνετε ότι στο ποσό των ασφαλιστικών εισφορών περιλαµβάνονται και
υποχρεώσεις καθυστερούµενων εισφορών του Παρατηρητηρίου για την
Ψηφιακή Ελλάδα ύψους 43.007,72€ για τις οποίες έχει γίνει ρύθµιση
καταβολών.
Στο κονδύλι διάφοροι τρίτοι παρακολουθούνται και οι λογαριασµοί των
δικαιούχων των δράσεων κρατικών ενισχύσεων.
3.14 Επιταγές Πληρωτέες
Αναγνωρίζονται ως χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις διότι αντιπροσωπεύουν
συµβατικές υποχρεώσεις για άµεση παράδοση µετρητών. Αναγνωρίζονται
στην αξία έκδοσής τους.
Οι επιταγές πληρωτέες αναλύονται ως εξής:
31
Μαρτίου
2012
Επιταγές πληρωτέες

31
∆εκεµβρίου
2011

-

25.882

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
2012

31
∆εκεµβρίου
2011

71.352
14.142
426
1.788

26.795
2.681
3.521
3.318

87.708

36.315

∆εν υπάρχουν ληξιπρόθεσµες οφειλές φόρων.

3.16 Υποχρεώσεις από τραπεζικά δάνεια
Αναγνωρίζονται ως χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις διότι αντιπροσωπεύουν
συµβατικές υποχρεώσεις για παράδοση µετρητών στο µέλλον.
Κατατάσσονται στις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις και οι εξοφλήσεις τους
18
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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.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ∆ΑΝΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 31-12-2011
ΠΟΣΟ
Α/Α ΤΡΑΠΕΖΑ
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, 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
συνολικών
εσόδων
χρήσεως
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(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
Ανάλυση κατά είδος

Επιχορηγήσεις
Λοιποί Πιστωτικοί
τόκοι
Έσοδα
Προηγούµενων
Χρήσεων
Έσοδα από
Προβλέψεις
Έκτακτα & Ανόργανα
Έσοδα

Πραγµατοποιηµένες
31
31
Μαρτίου ∆εκεµβρίου
2012
2011

Αναγνωριζόµενες
31
31
Μαρτίου ∆εκεµβρίου
2012
2011

1.975.768
164.003

29.536.396
337.110

5.414.087
32.303

1.466

178

-

0

10.000

-

500

91.975

2.141.737

29.975.659

5.446.390

30.400.837
21.828

30.422.665

3.20 ∆απάνες
Πραγµατοποιηµένες
31
31
Μαρτίου ∆εκεµβρίου
2012
2011
Αµοιβές και έξοδα
προσωπικού
Αµοιβές και έξοδα
τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι – τέλη
∆ιάφορα έξοδα
Χρεωστικοί τόκοι και
συναφείς
δαπάνες

975.930

3.532.066

Αναγνωριζόµενες
31
31
Μαρτίου ∆εκεµβρίου
2012
2011
975.930

2.650.970

1.192.246
236.873
859.401
2.404.750

8.385.299
1.044.265
2.623.703
6.465.315

2.142.454
124.068
394.519
535.546

7.640.404
1.294.831
2.729.290
13.058.268

5.456

571.663

1.402

569.503
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Αποσβέσεις
ενσώµατων
ακινητοποιήσεων &
άυλων
περιουσιακών
στοιχείων
Προβλέψεις
εκµεταλλεύσεως
Ενσώµατες
ακινητοποιήσεις &
άυλα περιουσιακά
στοιχεία φορέων

147

142.662

147

0

16.388

0

2.418.463

2.481.596

1.787.981

4.328.918

8.093.266

25.262.958

5.962.047

32.323.781
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3.21 Ισολογισµός µετασχηµατισµού του Παρατηρητηρίου για την
Ψηφιακή Ελλάδα (23-2-2012)
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3.22 Γνωστοποιήσεις συνδεδεµένων µερών
Αµοιβές ∆.Σ. και ∆ιευθυντικών Στελεχών

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

31
Μαρτίου
2012
9.300
61.508

31
Μαρτίου
2011
7.350
74.304

70.808

81.654

Οι αµοιβές µελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου σχετίζονται µε τη συµµετοχή τους
στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας.
Το ∆Σ της ΚτΠ ΑΕ πραγµατοποίησε το το διάστηµα 1/1/2011-31/3/2012 11
συνεδριάσεις (έναντι 8 συνεδριάσεων για το αντίστοιχο διάστηµα του 2011)
Οι αµοιβές των µελών του ∆Σ της ΚτΠ ΑΕ για το διάστηµα 1/1/2011-31/3/2012
αφορούν τα ∆ιοικητικά Συµβούλια 354-363 (οι αντίστοιχες αµοιβές για το
διάστηµα 1/1-31/3/2011 αφορούν τα ∆ιοικητικά συµβούλια 319-323).
Εκτός των πιο πάνω δεν υπάρχουν άλλες αµοιβές, οφέλη ή αποζηµιώσεις που
να αφορούν τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και τα ∆ιευθυντικά Στελέχη.
3.23 Γνωστοποίηση σηµαντικών γεγονότων
∆ανειακές Υποχρεώσεις
Η δανειακή επιβάρυνση της εταιρείας µειώθηκε το διάστηµα 01/0131/3/2012 κατά 96χιλ€ και αφορά το υπόλοιπο του δανείου της λειτουργίας
(για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αποπληρωµής του δανείου των έργων
αποµένει η σχετική επιχορήγηση για το έργο «Ανάπτυξη on line του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης»).
Η επιβάρυνση των αποτελεσµάτων των οικονοµικών καταστάσεων από τους
σχετικούς δανειακούς τόκους ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 3,85 χιλ €
(2011: 354χιλ€).

Λοιπές ∆εσµεύσεις
Από τα µη ολοκληρωµένα έργα του ΕΠ «Κοινωνία της Πληροφορίας» η ΚτΠ
ανταποκρινόµενη στις σχετικής προσκλήσεις έχει ενεργήσει κατάλληλα ώστε
να ενταχθούν στο ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» έργα συνολικού
προϋπολογισµού ≈ 71εκ€ µε ανεκτέλεστο ταµειακό υπόλοιπο ≈ 37 εκ €.
Ενώ για έργα συνολικού προϋπολογισµού ≈ 33 εκ € µε ανεκτέλεστο
ταµειακό υπόλοιπο ≈ 14 εκ€
έχει εξασφαλιστεί η συνέχιση και
χρηµατοδότηση αυτών από το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων – Εθνικοί
Πόροι.
Στο πλαίσιο των παραπάνω έργων και συγκεκριµένα για τις συµβάσεις
255/30-8-2005 και 260/12-9-2005 η ΚτΠ ΑΕ προχώρησε αζηµίως σε
αυτοδίκαια λύση αυτών
εξ’ αιτίας της τροποποίησης του φυσικού
23

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.
Σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων για την περίοδο
από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2012
(όλα τα ποσά εκφράζονται σε ευρώ)

αντικειµένου της κυρίως σύµβασης 667/19-9-2008 µε βάση το νέο
στρατηγικό σχεδιασµό του Φορέα.
Λειτουργικές ∆απάνες
Η κάλυψη των λειτουργικών δαπανών της εταιρείας γίνεται µέσω των
ενταγµένων Τεχνικών ∆ελτίων στα Επιχειρησιακά Προγράµµατα «∆ιοικητική
Μεταρρύθµιση» και «Ψηφιακή Σύγκλιση».
Ο Προϋπολογισµός του σχετικού Τεχνικού ∆ελτίου από το ΕΠ «∆ιοικητική
Μεταρρύθµιση» αφορά τα έτη 2009-2013 και είναι συνολικού ποσού 6 εκ€.
∆εδοµένου ότι η εταιρεία προβλέπει να υλοποιήσει από το συγκεκριµένο
Επιχειρησιακό έργα συνολικού προϋπολογισµού περίπου 200εκ.€, απαιτείται
η αύξηση του συνολικού προϋπολογισµού του Τεχνικού ∆ελτίου κάλυψης
των λειτουργικών της δαπανών έτσι ώστε να ανέλθει στο ποσό περίπου των
14.εκ €. Για το 2012 αναµένεται να εγκριθεί ποσό 2,5 εκ € βάσει σχετικής
πληροφόρησης που έχουµε από την αρµόδια αρχή.
Αντίστοιχα από το ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» ισχύουν τα ακόλουθα: Το
σχετικό Τεχνικό ∆ελτίο το οποίο αφορά τα έτη 2009-2013 και είναι
συνολικού ποσού 3,5 εκ€, ο προϋπολογισµός του οποίου εξαντλήθηκε µέσα
στο 2011 ενώ έχει ήδη υποβληθεί µε αρ.πρωτ.7448/21-07-2011 αίτηµα
περαιτέρω χρηµατοδότησης για το διάστηµα 2011-2012 ποσού 2.εκ.€.
Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης µε τις Ψηφιακές Ενισχύσεις ΑΕ
περιήλθε στην Κοινωνία της Πληροφορίας το αντίστοιχο τεχνικό δελτίο
κάλυψης των λειτουργικών δαπανών συνολικού ύψους 6εκ€ από το οποίο
είχε ήδη αναλωθεί το ποσό των 3,8εκ€, και από το αδιάθετο υπόλοιπο
ύψους 2,2εκ€ η ΚτΠ δηλώνει τις σχετικές λειτουργικές της δαπάνες.
Με την αναµενόµενη συγχώνευση µε την εταιρεία «Παρατηρητήριο για την
Ψηφιακή Ελλάδα» σύµφωνα µε την Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου
186/31-12-2011 η ΚτΠ θα διαχειρίζεται και το αντίστοιχο τεχνικό δελτίο
συνολικού ύψους 3,09εκ€ από το οποίο έχει ήδη αναλωθεί το ποσό των
2,14εκ€, και αδιάθετο υπόλοιπο ύψους 0,95εκ€.
Τα έργα που η εταιρεία εκτιµά ότι θα υλοποιήσει είναι συνολικού ποσού
περίπου 900 εκ € (έργα συνολικού ποσού 250εκ€ περίπου είναι ήδη
ενταγµένα, το έργο των Rulars Broadband συνολικής ∆ηµόσιας ∆απάνης
140εκ€ είναι σε διαδικασία αξιολόγησης από την ΕΥ∆ ΨΣ ενώ παράλληλα η
εταιρεία έχει αναλάβει την υλοποίηση για το έργο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ συνολικής
δηµόσιας δαπάνης 630εκ€) αλλά πέραν αυτών, η εταιρεία λειτουργεί και ως
δοµή στήριξης παρέχοντας υπηρεσίες ωρίµανσης σε φορείς του ∆ηµοσίου
που
υλοποιούν
έργα
µε
ίδια
µέσα,
καταβάλλοντας
µεγάλη
ανθρωποπροσπάθεια.
Συνακόλουθο των παραπάνω είναι η άµεση ανάγκη αύξησης της Τεχνικής
Βοήθειας που θα δοθεί στη ΚτΠ και για το λόγο αυτό έχει κατατεθεί σχετικό
αίτηµα στην Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση»
(αρ.πρωτ.8926/5-3-2012) για αύξηση κατά 11εκ€.
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Η κάλυψη των λειτουργικών δαπανών και για το διάστηµα 01/0131/03/2012 πραγµατοποιήθηκε µερικώς από τα αντίστοιχα Τεχνικά ∆ελτία.
Το µη επιλέξιµο χρηµατοδότησης ποσό δαπανών ήτοι ποσό 512χιλ €
προσαυξάνει τα αποτελέσµατα της χρήσεως (έλλειµµα).
Η εταιρεία στην προσπάθεια µείωσης των λειτουργικών εξόδων έχει
προχωρήσει στην µίσθωση γραφείων στο Μοσχάτο Αττικής και επί των οδών
Χανδρή αρ.3 και Κύπρου συνολικής επιφάνειας 810,20 τ.µ. µε µηνιαίο
ενοίκιο 4.500€. Η µετεγκατάσταση πρόκειται να πραγµατοποιηθεί εν µέρει
σε χώρους που παραχωρήθηκαν αµισθί (ΦΕΚ 2692 Β΄/ 11-11-2011) στο
κτίριο της ΓΓ-Πληροφοριακών Συστηµάτων του Υπουργείου Οικονοµικών και
εν µέρει στο διπλανό µισθωµένο κτίριο. Προγραµµατίζεται η όσο το δυνατό
συντοµότερη µετεγκατάσταση αφού απαιτείται να γίνουν εκτεταµένες
ηλεκτροµηχανολογικές εργασίες για την υποδοχή των πληροφοριακών
συστηµάτων του υφιστάµενου DataCenter της ΚτΠ.
Νοµικές εκκρεµότητες
Από την έγγραφη ενηµέρωση των νοµικών συµβούλων της εταιρείας και των
εξωτερικών νοµικών συµβούλων, οι νοµικές εκκρεµότητες δεν θεωρείται ότι
επιφέρουν σηµαντικές αλλαγές στην οικονοµική κατάσταση και λειτουργία
της εταιρείας.
Σηµαντικές ∆ράσεις

ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι:
Με την Υπουργική Απόφαση ΥΑΠ/Φ.19.6/Γ/61/394 (ΦΕΚ 1566Β/24-9-2010)
παραχωρήθηκε η Υποστήριξη και ∆ιαχείριση της Λειτουργίας του Ενιαίου
Έργου ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι στην Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.
Η χρονική διάρκεια της παραχώρησης ορίζεται από την δηµοσίευση της,
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως µέχρι 30−6−2012.
Επιπροσθέτως το συγκεκριµένο έργο µε την Υπουργική Απόφαση
ΥΑΠ/Φ.19.6/Γ/71/521 (ΦΕΚ 1878Β/1-12-10) ορίστηκε ως έργο σηµαντικής
οικονοµικής αξίας και ακολούθως µε την ΚΥΑ Π1/2000/25-5-2011 του Υπ.
Οικονοµίας Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας συγκροτήθηκε διακοµµατική
επιτροπή για τις διαδικασίες ανάθεσης του έργου. Η ∆ιακοµµατική Επιτροπή,
αποφάσισε την ανάθεση του έργου µέσω διενέργειας διαδικασίας
διαπραγµάτευσης στις εταιρείες ΟΤΕ Α.Ε και Forthnet A.E. µετά από
εισήγηση αρµόδιας επιστηµονικής επιτροπής που τεκµηρίωσε την Τεχνική
Μοναδικότητα του έργου. Η εν λόγω διαδικασία αναµένεται να ξεκινήσει
από την ΚτΠ Α.Ε εντός του Μαρτίου 2012.
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Τέλος το ΥΠΟΙΚ µε το ΓΓ∆Π/2/38870Α/12-8-2011, ενέκρινε, αίτηµα του
Υ∆ΙΜΗ∆, για πιστώσεις από τον τακτικό προυπολογισµό, για το ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι
για έργο 28 µηνών από 1-9-2011, προυπολογισµού 50,67 εκ € (αντιστοιχεί
στο έργο της διακοµµατικής).
Στις παραπάνω αποφάσεις, εγκρίσεις και επιστολές ρητά ορίζεται και
προβλέπεται η παροχή διαχειριστικής αµοιβής της ΚτΠ Α.Ε. (750.000 €
ετησίως) για την παρακολούθηση και υλοποίηση του συγκεκριµένου έργου.

ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ & ΕΣΥΠ/ΤΗΛΕ∆
Παράλληλα µε την παραπάνω δράση η ΚτΠ Α.Ε. δροµολογεί µε το νέο έργο
ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ, που αφορά στην επέκταση του ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι σε 34.000 σηµεία
µε παράλληλη βελτίωση των σηµερινών υπηρεσιών αλλά και παροχή νέων
υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας. Προς τούτο, έχουν ήδη υλοποιηθεί οι
παρακάτω ενέργειες:
1.
Υπεγράφη στις 27-1-2012 ΚΥΑ των Υ∆ΜΗ∆ και ΥΠΟΙΚ για την
ενεργοποίηση του άρθρου 39 του ν.3979/2011 όπως ισχύει , µε την οποία
ανατέθηκε η επιχειρησιακή ∆ιαχείριση του ∆ικτύου ∆ηµοσίου Τοµέα (∆∆Τ)
στην ΚτΠ Α.Ε. (ΦΕΚ 69 Β’ 10/2012/2280/27-1-2012)
2.
Υπεγράφη στις 27-1-2012 Προγραµµατική Συµφωνία µεταξύ της
ΚτΠ Α.Ε.- Υ∆ΜΗ∆ για την υλοποίηση του έργου ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ καθώς και
δορυφορικών δράσεων συνολικού προϋπολογισµού 640 εκ ευρώ
3.
Για το µέρος του έργου που αφορά υποδοµές (προϋπολογισµού
172.284.684,60 €), υποβλήθηκε στις 27-1-2012 από την ΚτΠ Α.Ε. στη
∆ιαχειριστική Αρχή ΨΣ, Τεχνικό ∆ελτίο Προτεινόµενης Πράξης στο πλαίσιο
της πρόσκλησης 32 που αφορά στην κοινοτική χρηµατοδότηση των
συγκεκριµένων υποδοµών. Αναµένεται η ολοκλήρωση των απαραίτητων
διαδικασιών για τον ορισµό της ΚτΠ Α.Ε. ως δικαιούχου της σχετικής
δράσης.
4.
Υπεβλήθη την 1-2-2012 από ΚτΠ Α.Ε. Φάκελος Μεγάλου Εργου
(ΦΜΕ) για το έργο στην ΕΥ∆ ΨΣ
5.
Υπεγράφη στις 24-2-2012 ΚΥΑ των Υ∆ΜΗ∆ και ΥΠΟΙΚ µε την
οποία να ορίζεται η σχετική σύµβαση (-εις) του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ ως σηµαντικής
οικονοµικής και τεχνολογικής αξίας (ΦΕΚ 463 Β’ ΥΑΠ/Φ.19.6/Γ/128/759/242-2012) .
Παράλληλα, για την όσο το δυνατόν ταχύτερη υλοποίηση του έργου έχουν
ενεργοποιηθεί οι απαραίτητες διαδικασίες για τις παρακάτω ενέργειες:
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6.
Έκδοση ΚΥΑ των Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας, ΥΠΟΙΚ & Υ∆ΜΗ∆ (µετά από εισήγηση ΥΑΠ στην ιεραρχία Υ∆ΜΗ∆)
µε την οποία θα συστήνεται αρµόδια διακοµµατική επιτροπή για τη σύναψη
και εκτέλεση των σχετικών συµβάσεων, ή για την εποπτεία του φορέα που
συνάπτει και εκτελεί τίς συµβάσεις αυτές.
7.

Για το µέρος των υπηρεσιών και λειτουργικών εξόδων του έργου
(προϋπολογισµού 458.168.086,02 € εκ € για τρία χρόνια) έκδοση ΥΑ του
ΥΠΟΙΚ για την πίστωση/εξασφάλιση των απαραίτητων σχετικών κρατικών
πόρων (έγκριση ανάληψης υποχρέωσης).

8.

Οι τεχνικές προδιαγραφές του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ τέθηκαν από την
ΚτΠ Α.Ε. σε δηµόσια διαβούλευση τον Ιούλιο του 2011 και εντός του
Μαρτίου 2012 κατατίθενται από σχετική Επιτροπή τα τελικά τεύχη
προδιαγραφών προκειµένου να τεθούν στην διάθεση της νέας
∆ιακοµµατικής Επιτροπής που θα οριστεί
Επιπροσθέτως µέσω της ίδιας νοµοθετικής ρύθµισης (ν.3979/2011 αρθρο 38
όπως ισχύει) συστήνεται και λειτουργεί στη Γενική Γραµµατεία
∆ηµοσιονοµικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονοµικών το Ενιαίο Σύστηµα
Πληρωµών (Ε.ΣΥ.Π.) για την πληρωµή των δαπανών όλων των
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών των φορέων του δηµοσίου και του
ευρύτερου δηµοσίου τοµέα µε χρήση Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού
Συστήµατος.
Το προσδοκώµενο όφελος της συγκεκριµένης ενέργειας είναι η µείωση των
τηλεπικοινωνιακών τελών του ∆ηµοσίου και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα
µέσα στο ευρύτερο πλαίσιο µείωσης των δηµόσιων δαπανών.
Η «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» (ΚτΠ Α.Ε.) µε προγραµµατική
συµφωνία µε τη ΓΓ∆Π, ορίστηκε ως δικαιούχος για τη δηµιουργία και
λειτουργία πληροφοριακού συστήµατος µε την ονοµασία ΤΗΛΕ∆ µε
χρηµατοδότηση 70.000 € περίπου, από το ΕΠ ∆ιοικητική Μεταρρύθµιση,
έργο το οποίο ήδη προκηρύχτηκε.
Η Κοινωνία της Πληροφορίας τόσο για το ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ όσο και για το
ΕΣΥΠ/ΤΗΛΕ∆ θα πρέπει να χρηµατοδοτείται µε συγκεκριµένη διαχειριστική
αµοιβή ετήσιου ύψους 1,5 εκ €.
∆εν υπάρχουν άλλα σηµαντικά γεγονότα που να χρήζουν αναφοράς.
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