ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΕ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017
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Έκθεση Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών
Προς το Μέτοχο της Εταιρείας «Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ»

Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονοµικών Καταστάσεων
Γνώµη µε επιφύλαξη
Έχουµε ελέγξει τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας «Κοινωνία της
Πληροφορίας ΑΕ» (η Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση οικονοµικής
θέσης της 31ης ∆εκεµβρίου 2017, τις καταστάσεις συνολικών εσόδων, µεταβολών ιδίων
κεφαλαίων και ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και
περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών και µεθόδων και λοιπές επεξηγηµατικές
πληροφορίες.
Κατά τη γνώµη µας, εκτός από τις επιπτώσεις του θέµατος που µνηµονεύεται στην
παράγραφο της έκθεσής µας “Βάση για Γνώµη µε Επιφύλαξη”, οι συνηµµένες οικονοµικές
καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της
εταιρείας κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2017, τη χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις
ταµειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή
Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή
Ένωση και συνάδουν µε τις κανονιστικές απαιτήσεις του Κωδ. Ν. 2190/1920.
Βάση για γνώµη µε επιφύλαξη
Από τον έλεγχο µας προέκυψε ότι η Εταιρεία δεν έχει διενεργήσει πρόβλεψη σε βάρος των
αποτελεσµάτων χρήσεως ποσού ευρώ 1.976 χιλ. περίπου, που καλείται να καταβάλει η
εταιρεία µε «αποφάσεις δηµοσιονοµικής διόρθωσης» από την Επιτροπή ∆ηµοσιονοµικού
Ελέγχου. Επίσης η Εταιρεία, µε βάση τις επιστολές των νοµικών συµβούλων, δεν έχει
διενεργήσει πρόβλεψη σε βάρος των αποτελεσµάτων χρήσεως ποσού ευρώ 1.024 χιλ.
περίπου, από επίδικες απαιτήσεις εργαζοµένων και τρίτων, το τελικό ύψος του οποίου δεν
είναι εφικτό να προσδιορίσουµε. Συνέπεια των ανωτέρω είναι τα αποτελέσµατα χρήσεως
και τα ίδια κεφάλαια να εµφανίζονται ισόποσα βελτιωµένα.
∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου (∆ΠΕ) όπως αυτά
έχουν ενσωµατωθεί στην Ελληνική Νοµοθεσία. Οι ευθύνες µας, σύµφωνα µε τα πρότυπα
αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην παράγραφο της έκθεσής µας “Ευθύνες ελεγκτή για τον
έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων”. Είµαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία σύµφωνα
µε τον Κώδικα ∆εοντολογίας για Επαγγελµατίες Ελεγκτές του Συµβουλίου ∆ιεθνών
Προτύπων ∆εοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωµατωθεί στην Ελληνική
Νοµοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται µε τον έλεγχο των οικονοµικών
καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουµε εκπληρώσει τις δεοντολογικές µας υποχρεώσεις
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της ισχύουσας νοµοθεσίας και του προαναφερόµενου Κώδικα
∆εοντολογίας. Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε αποκτήσει είναι επαρκή
και κατάλληλα να παρέχουν βάση για γνώµη µε επιφύλαξη.
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Ευθύνες της διοίκησης επί των οικονοµικών καταστάσεων
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών
καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή
Ένωση, όπως και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως
απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων
απαλλαγµένων από ουσιώδες σφάλµα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Κατά την κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την
αξιολόγηση της ικανότητας της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της,
γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα θέµατα που σχετίζονται µε τη
συνεχιζόµενη δραστηριότητα και τη χρήση της λογιστικής βάσης της συνεχιζόµενης
δραστηριότητας, εκτός και εάν η διοίκηση είτε προτίθεται να ρευστοποιήσει την Εταιρεία ή
να διακόψει τη δραστηριότητά της ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το
να προχωρήσει σ’ αυτές τις ενέργειες.
Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων
Οι στόχοι µας είναι να αποκτήσουµε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι οικονοµικές
καταστάσεις, στο σύνολο τους, είναι απαλλαγµένες από ουσιώδες σφάλµα, που οφείλεται
είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουµε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαµβάνει τη
γνώµη µας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι
εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύµφωνα µε τα ∆ΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωµατωθεί
στην Ελληνική Νοµοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλµα, όταν αυτό υπάρχει.
Σφάλµατα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν,
µεµονωµένα ή αθροιστικά, θα µπορούσε εύλογα να αναµένεται ότι θα επηρέαζαν τις
οικονοµικές αποφάσεις των χρηστών, που λαµβάνονται µε βάση αυτές τις οικονοµικές
καταστάσεις.
Ως καθήκον του ελέγχου, σύµφωνα µε τα ∆ΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωµατωθεί στην
Ελληνική Νοµοθεσία, ασκούµε επαγγελµατική κρίση και διατηρούµε επαγγελµατικό
σκεπτικισµό καθ’ όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:
• Εντοπίζουµε και αξιολογούµε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλµατος στις οικονοµικές
καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές
διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούµε ελεγκτικά τεκµήρια που
είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για την γνώµη µας. Ο κίνδυνος µη εντοπισµού
ουσιώδους σφάλµατος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε
λάθος, καθώς η απάτη µπορεί να εµπεριέχει συµπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεµµένες
παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαµψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου.
• Κατανοούµε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται µε τον έλεγχο, µε σκοπό το
σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την
διατύπωση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας.
• Αξιολογούµε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και
το εύλογο των λογιστικών εκτιµήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη
∆ιοίκηση.
• Αποφαινόµαστε για την καταλληλότητα της χρήσης από τη διοίκηση της λογιστικής βάσης της
συνεχιζόµενης δραστηριότητας και µε βάση τα ελεγκτικά τεκµήρια που αποκτήθηκαν για το εάν
υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά µε γεγονότα ή συνθήκες που µπορεί να υποδηλώνουν
ουσιώδη αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της.
Εάν συµπεράνουµε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είµαστε υποχρεωµένοι στην έκθεση
ελεγκτή να επιστήσουµε την προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις των οικονοµικών
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καταστάσεων ή εάν αυτές οι γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουµε τη γνώµη
µας. Τα συµπεράσµατά µας βασίζονται σε ελεγκτικά τεκµήρια που αποκτώνται µέχρι την
ηµεροµηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, µελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν
ως αποτέλεσµα η Εταιρεία να παύσει να λειτουργεί ως συνεχιζόµενη δραστηριότητα.
• Αξιολογούµε τη συνολική παρουσίαση, τη δοµή και το περιεχόµενο των οικονοµικών
καταστάσεων, συµπεριλαµβανοµένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι
οικονοµικές καταστάσεις απεικονίζουν τις υποκείµενες συναλλαγές και τα γεγονότα µε τρόπο που
επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση.

Μεταξύ άλλων θεµάτων, κοινοποιούµε στη διοίκηση, το σχεδιαζόµενο εύρος και το
χρονοδιάγραµµα του ελέγχου, καθώς και σηµαντικά ευρήµατα του ελέγχου,
συµπεριλαµβανοµένων όποιων σηµαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου
εντοπίζουµε κατά τη διάρκεια του ελέγχου µας.
Έκθεση επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων
Λαµβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης
∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου 5
του άρθρου 2 (µέρος Β) του Ν. 4336/2015, σηµειώνουµε ότι:
α) Κατά τη γνώµη µας η Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου έχει καταρτισθεί
σύµφωνα µε τις ισχύουσες νοµικές απαιτήσεις του άρθρου 43α του κ.ν. 2190/1920 και το
περιεχόµενο αυτής αντιστοιχεί µε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης
που έληξε την 31/12/2017.
β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαµε κατά το έλεγχό µας, για την «Κοινωνία της
Πληροφορίας ΑΕ» και το περιβάλλον της, δεν έχουµε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες
στην Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου.
Αθήνα, 2 Αυγούστου 2018

Νικόλαος Συκάς

Ιωάννης Τσότρας

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Α.Μ. ΣΟΕΛ 27541

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Α.Μ. ΣΟΕΛ 28411
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΚΑΙ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016
(ποσά σε ευρώ)
31

31

∆εκεµβρίου

∆εκεµβρίου

2017

2016

3.1
3.2
3.3

48,46
28,92
26.058,65
26.136,03

44,62
28,91
26.058,65
26.132,18

3.4
3.5
3.6

260.453,78
–
13.255.073,37

4.961.418,66
0
43.370.490,20

16.976.179,79

21.443.906,20

19.290.766,85
49.782.473,79

8.429.044,65
78.204.859,71

49.808.609,82

78.230.991,89

3.9
3.10
3.18

7.017.500,00
51,43
-2.447.761,62
4.569.789,81

7.017.500,00
51,43
-2.432.171,02
4.585.380,41

Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Παροχές εργαζοµένων ένεκα συνταξιοδοτήσεως
Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις

3.11
3.12

17.876,80
474.763,13
492.639,93

18.544,33
454.763,13
473.307,46

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

3.13
3.14
3.15
3.16
3.17

23.720.032,62
0
197.696,86
0,00
20.828.450,60
44.746.180,08
49.808.609,82

22.996.178,18
0
118.216,83
93.243,26
49.964.665,75
73.172.304,02
78.230.991,89

Σηµ.
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία
Άυλα περιουσιακά Στοιχεία
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
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 11 έως 23 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των Οικονοµικών Καταστάσεων
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΚΑΙ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016
(ποσά σε ευρώ)

Σηµ.

Επιχορηγήσεις & Λοιπά Έσοδα
Λειτουργικές & διαχειριστικές δαπάνες

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα
Χρηµατοοικονοµικές δαπάνες

Έλλειµµα χρήσεως
Έλλειµα\µετοχή

31

31

∆εκεµβρίου

∆εκεµβρίου

2017

2016

126.741.179,02
3.20 -126.760.692,07

91.665.246,18
-91.904.097,75

-19.513,05

-238.851,57

3.922,45
0

733,37
0

3.922,45

733,37

-15.590,60
-0,09

-238.118,20
-0,57

3.19

3.19
3.20

3.18

Οι σηµειώσεις επί των σελίδων 11 έως 23 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των Οικονοµικών Καταστάσεων
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΚΑΙ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016
(ποσά σε ευρώ)

1-Ιαν-16
Αποτελέσµατα
περιόδου 1/131/12/2016
31-∆εκ-16
1-Ιαν-17
Αποτελέσµατα
περιόδου 1/131/12/2017
31- ∆εκ -17

Μετοχικό
Κεφάλαιο
Καταβεβληµένο
7.017.500,00

Λοιπά
Αποτελέσµατα
αποθεµατικά
εις νέο
51,43 -2.194.052,82

ΣΥΝΟΛΟ
ΚΑΘΑΡΗΣ
ΘΕΣΗΣ
4.823.498,61

7.017.500,00
7.017.500,00

51,43
51,43

-238.118,20
-2.432.171,02
-2.432.171,02

-238.118,20
4.585.380,41
4.585.380,41

7.017.500,00

51,43

-15.590,60
-2.447.761,62

-15.590,60
4.569.789,81

Οι σηµειώσεις επί των σελίδων 11 έως 23 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 31Η ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017
ΚΑΙ 31Η ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016
(ποσά σε ευρώ)

Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Πλεόνασµα Χρήσεως\Έλλειµµα Χρήσεως
Προσαρµογές στο αποτέλεσµα από:
Μη ταµειακές δαπάνες
Χρεωστικοί τόκοι & συναφείς δαπάνες
Μεταβολές κεφαλαίου κίνησης
Στις απαιτήσεις
Στις προκαταβολές
Στις υποχρεώσεις από αναδόχους & λοιπούς τρίτους
Στις υποχρεώσεις από φόρους τέλη
Στις αναβαλλόµενες επιχορηγήσεις
Σύνολο ροών
Καταβολές χρεωστικών τόκων & συναφών εξόδων
Σύνολο καθαρών ροών από λειτουργικές δραστηριότητες
Ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορές ενσώµατων ακινητοποιήσεων
Αγορές άυλων περιουσιακών στοιχείων
Μεταβολή στα µη κυκλοφορούντα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία
Σύνολο ροών από επενδυτικές δραστηριότητες
Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου
Λογισµός τόκων τραπεζικών δανείων
Εισπράξεις /πληρωµές από/σε τραπεζικά δάνεια
Σύνολο ροών από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Αύξηση / Μείωση στα διαθέσιµα
∆ιαθέσιµα έναρξης περιόδου
∆ιαθέσιµα τέλους περιόδου

31
∆εκεµβρίου
2017

31
∆εκεµβρίου
2016

-15.590,60

-238.118,20

7.471.056,78
4.828,49
7.460.294,67

313.950,75
3.990,74
79.823,29

4.700.964,88
30.115.416,83
723.854,44
79.480,03
-29.136.215,15
13.943.795,70
-3.543,76
13.940.251,94

1.240.832,50
16.099.507,28
7.434.020,67
87.592,85
-18.716.492,99
6.225.283,60
-2.630,24
6.222.653,36

-2.981.505,89
-2.495,86
0
-2.984.001,75

-1.300.312,93
-1.681.116,48
0
-2.981.429,41

0
-1.284,73
-93.243,26
-94.527,99
10.861.722,20
8.429.044,65
19.290.766,85

0
-1.360,50
0
-1.360,50
3.239.863,45
5.189.181,20
8.429.044,65

Οι σηµειώσεις επί των σελίδων 11 έως 23 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των Οικονοµικών Καταστάσεων
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1. Γενικές πληροφορίες

Ι. Γενικά

Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε (στο εξής η
Εταιρεία), παρουσιάζει τις Οικονοµικές Καταστάσεις
για τη χρήση 1η
Ιανουαρίου 2017 έως 31 ∆εκεµβρίου 2017 συµπεριλαµβάνοντας τα
συγκριτικά στοιχεία 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 χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου
2017 εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας κατά τη
συνεδρίαση του της 1ης Αυγούστου 2018.

1.1

Σύσταση – ∆ραστηριότητα

Η Aνώνυµη Eταιρεία «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, ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, 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.
Περαιτέρω οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 11 του ισχύοντος
καταστατικού τροποποιήθηκαν µε το άρθρο 15 του Νόµου 4551/2018 (ΦΕΚ
116 /Α/2.7.2018)
Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στο ∆ήµο Μοσχάτου, στην οδό Χανδρή 3, Τ.Κ
18346.
Η Εταιρεία εποπτεύεται από την Υπουργό ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης. Η
εποπτεία αυτή, είναι ανεξάρτητη από την εποπτεία που ασκεί ο Υπουργός
9

Οικονοµίας και Ανάπτυξης επί των ανωνύµων εταιρειών σύµφωνα µε την
κείµενη νοµοθεσία.
Οι κύριες δραστηριότητες της Εταιρείας είναι:
α) η εκτέλεση έργων στον τοµέα της πληροφορικής, της επικοινωνίας και
των νέων τεχνολογιών για τη βελτίωση της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης καθώς και
την υποστήριξη της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης για την εκτέλεση των σχετικών
έργων.
β) η υποστήριξη ή/και διαχείριση της λειτουργίας συστηµάτων πληροφορικής
και επικοινωνίας της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, όπως προβλέπεται ήδη στο Ν.
2860/2000 (άρθρο 24 παράγραφος 6γ).
γ) η συστηµατική τεκµηρίωση και παρακολούθηση των χαρακτηριστικών, των
προβληµάτων και της εξέλιξης της διοικητικής ικανότητας της ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης, η αξιολόγηση των αποτελεσµάτων των προγραµµάτων και
δράσεων που αποσκοπούν στη βελτίωση της και τη διευκόλυνση της
µεταφοράς και προσαρµογής ξένης εµπειρίας και καλών πρακτικών στο
ελληνικό διοικητικό περιβάλλον.
δ) η υλοποίηση
πληροφορικής.

δράσεων

κρατικών

ενισχύσεων

στον

τοµέα

της

ε) η υποστήριξη των δικαιούχων κατά την προετοιµασία, την ένταξη, την
εκτέλεση, την παρακολούθηση και την παραλαβή των δράσεων και έργων.
στ) η ανάληψη ως δικαιούχου της εκτέλεσης έργων ή δράσεων.
ζ) Η ανάληψη ύστερα από προγραµµατική συµφωνία που καταρτίζεται µεταξύ
του κατ’ αρχή δικαιούχου και της Εταιρείας, της εκτέλεσης ως δικαιούχου
δράσεων και έργων ευθύνης του οικείου Υπουργείου ή Περιφέρειας ή
Ανεξάρτητης Αρχής ή Νοµικού Προσώπου ∆ηµοσίου ∆ικαίου (Ν.Π.∆.∆.) ή
Νοµικού Προσώπου Ιδιωτικού ∆ικαίου (Ν.Π.Ι.∆.). Στο πλαίσιο υλοποίησης του
ΕΣΠΑ 2014-2020, η Εταιρεία αναλαµβάνει την εκτέλεση έργων ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης για το δηµόσιο τοµέα, που χρηµατοδοτούνται από το
επιχειρησιακό
πρόγραµµα
«Ανταγωνιστικότητα,
Επιχειρηµατικότητα,
Καινοτοµία» καθώς και από το Επιχειρησιακό πρόγραµµα «Μεταρρύθµιση
∆ηµοσίου Τοµέα».
Η Εταιρεία δεν έχει θυγατρικές. Η Εταιρεία συµµετέχει, µε ένα εταιρικό
µερίδιο αξίας 1.000 €, στην «HEALTH LEVEL SEVEN HELLAS» αστική µη
κερδοσκοπική εταιρεία.
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1.2

Προσωπικό

Ο αριθµός απασχολουµένων µισθωτών και οι αντίστοιχες µικτές αποδοχές και
εργοδοτικές εισφορές έχουν ως ακολούθως:
Αριθµός απασχολουµένων
µισθωτών

Μικτές αποδοχές

Εργοδοτικές εισφορές

31/12/2017

31/12/2016

31/12/2017

31/12/2016

31/12/2017

31/12/2016

70

72

1.855.783,85

1.826.028,48

438.983,11

428.391,05

Στον
προαναφερόµενο
αριθµό
µισθωτών
της
31/12/2017
συµπεριλαµβάνονται 2 στελέχη αποσπασµένα από τον ∆ηµόσιο τοµέα, από
τα οποία το κόστος µισθοδοσίας του ενός καλύπτεται εν µέρει από τον φορέα
προέλευσης του και 7 µέλη της ∆ιοίκησης (7 µέλη ∆Σ) των οποίων η
αποζηµίωση επιβαρύνει το µισθολογικό κόστος της Εταιρείας.

1.3 Νόµισµα συναλλαγών
Όλες οι συναλλαγές της Εταιρείας κατά τη χρήση 1/1-31/12/2017,
πραγµατοποιήθηκαν σε ευρώ. Με τα µέχρι και την ηµεροµηνία σύνταξης των
οικονοµικών καταστάσεων δεδοµένα, δεν υφίσταται συναλλαγµατικός
κίνδυνος.

11

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 χρήση 1/131/12/2017. Η ίδια βάση σύνταξης χρησιµοποιήθηκε και για τις οικονοµικές
καταστάσεις της χρήσης 2016.

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

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
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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.

Οι συνολικές ενσώµατες ακινητοποιήσεις αναλύονται ως εξής:
Κόστος
Κτίρια & εγκαταστάσεις
Έπιπλα & λοιπός
εξοπλισµός

Συσσωρευµένες
Αποσβέσεις
Κτίρια & εγκαταστάσεις
Έπιπλα & λοιπός
εξοπλισµός

Αξία κτήσεως
1/1/2017

Προσθήκες

Μειώσεις

384.981,92

1.233.202,75

0,00

1.618.184,67

3.837.983,06
4.222.964,98

1.748.303,14
2.981.505,89

0,00
0,00

5.586.286,20
7.204.470,87

Αξία
1/1/2017

Προσθήκες

384.980,16

1.233.199,06

0,00

1.618.179,22

3.837.940,20
4.222.920,36

1.748.302,99
2.981.502,05

0,00
0,00

5.586.243,19
7.204.422,41
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Μειώσεις

Αξία κτήσεως
31/12/2017

Αξία
31/12/2017

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

Αξία κτήσεως

Προσθήκες

Μειώσεις

1/1/2017

Λογισµικά προγράµµατα
Συσσωρευµένες
Αποσβέσεις
Λογισµικά προγράµµατα

Αξία κτήσεως
31/12/2017

3.777.336,56

Αξία

0,00

2.495,86

Προσθήκες

Μειώσεις

1/1/2017

3.779.832,42

Αξία
31/12/2017

3.777.307,65

2.495,85

0,00

3.779.803,50

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
∆εκεµβρίου
2017

31
∆εκεµβρίου
2016

9.000,00
15.930,65
1.000,00

9.000,00
15.930,65
1.000,00

128,00
26.058,65

128,00
26.058,65

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
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αυτών προσεγγίζει το µηδέν, µε συνέπεια το αναπόσβεστο κόστος και εύλογη
αξία να συµπίπτουν.

Οι απαιτήσεις αναλύονται ως εξής:

Πελάτες
Απαιτήσεις από αναδόχους &
λοιπούς τρίτους

31
∆εκεµβρίου
2017

31
∆εκεµβρίου
2016

2.726,00
257.727,78

4.900.000,00
61.418,66

260.453,78

4.961.418,66

3.5 Επιταγές Εισπρακτέες
Αναγνωρίζονται ως χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία, διότι αφορούν
συµβατικό δικαίωµα για άµεση παραλαβή µετρητών.
Η Εταιρεία κατά τη χρήση 1/1-31/12/2017 δεν είχε λάβει επιταγές εισπρακτέες.

3.6 Προκαταβολές
Η Εταιρεία εφαρµόζοντας το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 32
«Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποίηση και Παρουσίαση» θεωρεί τις
προκαταβολές χρηµατοοικονοµικά στοιχεία, παρά το γεγονός ότι δεν
αφορούν απαιτήσεις που θα εισπραχθούν µε µετρητά ή ισοδύναµα µετρητών
ή άλλων χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού. 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 απορροφηµένη ΨΗΦΕΝ ΑΕ βάσει της σχετικής νοµοθεσίας
αλλά και των σχετικών συµβάσεων µε τους αναδόχους δεν υπολογίζεται
τόκος.
∆εν υφίσταται κίνδυνος επιτοκίου, διότι οι σχετικοί πιστωτικοί τόκοι δεν
αυξάνουν τελικώς τα αποτελέσµατα της χρήσεως, ούτε τα ίδια κεφάλαια.

15

Οι προκαταβολές αναλύονται ως εξής:
31
∆εκεµβρίου
2017
Σε αναδόχους

13.255.073,37

31
∆εκεµβρίου
2016
43.370.490,20

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.

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. Τα διαθέσιµα αναλύονται ως εξής:

Ταµείο
Καταθέσεις όψεως & προθεσµιακές

31
∆εκεµβρίου
2017
895,42
19.289.871,43
19.290.766,85

31
∆εκεµβρίου
2016
384,11
8.428.660,54
8.429.044,65

3.9 Μετοχικό Κεφάλαιο
Το Μετοχικό Κεφάλαιο εµφανίζεται στην ονοµαστική αξία των µετρητών που
έχουν καταβληθεί.
Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται 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 €) η καθεµία.
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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
: 67o
Προεξοφλητικό επιτόκιο
: 1%
Μέσος ετήσιος ρυθµός αυξήσεως µισθών : 0%
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
∆εκεµβρίου
2017
18.544,33
-667,53
17.876,80

Υπόλοιπο έναρξης χρήσεως
Κόστος χρήσεως
Υπόλοιπο τέλους χρήσεως

31
∆εκεµβρίου
2016
15.206,72
3.337,61
18.544,33

3.12 Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις – έκτακτες προβλέψεις
Το κονδύλι αφορά ένδικες αποζηµιώσεις τις οποίες ενδέχεται η εταιρεία να
κληθεί να εκταµιεύσει. Η συγκεκριµένη πρόβλεψη αναλύεται σε ποσό €24.763
που αφορά την ένδικη απαίτηση της Ελληνικής Τράπεζας ΛΤ∆ σχετικά µε τη
σύµβαση 254. Επίσης η Eταιρεία στη χρήση 2016 διενήργησε πρόβλεψη
ποσού 430.000,00€ για καταβολή αποζηµιώσεων σε πρώην και νυν στελέχη
της, η αγωγή των οποίων δικαιώθηκε σε πρώτο βαθµό και η Eταιρεία έχει
ασκήσει έφεση. Επίσης η Eταιρεία στη χρήση 2017 διενήργησε πρόβλεψη
ποσού 20.000,00€ για καταβολή αποζηµίωσης σε πρώην στέλεχος η αγωγή
του οποίου δικαιώθηκε σε πρώτο βαθµό και η Eταιρεία έχει ασκήσει έφεση.
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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 Eταιρεία έχει επί του παρόντος νοµικά ισχυρό
δικαίωµα γι’ αυτό) µε τις αντίστοιχες προκαταβολές.

Τα κονδύλια του ισολογισµού αναλύονται ως εξής:

31
∆εκεµβρίου
2017
Ανάδοχοι
&
λοιποί
προµηθευτές
Ασφαλιστικοί Οργανισµοί
∆ιάφοροι τρίτοι

31
∆εκεµβρίου
2016

23.476.831,52 22.652.864,31
90.528,21
93.600,57
152.672,89
249.713,30
23.720.032,62 22.996.178,18

3.14 Επιταγές Πληρωτέες
Αναγνωρίζονται ως χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις, διότι αντιπροσωπεύουν
συµβατικές υποχρεώσεις για άµεση παράδοση µετρητών. Αναγνωρίζονται
στην αξία έκδοσής τους.
Η Εταιρεία κατά τη χρήση 1/1-31/12/2017 δεν είχε επιταγές πληρωτέες.
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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:
31
∆εκεµβρίου
2017
53.909,19
5.418,44
138.369,23
197.696,86

Από αµοιβές µισθωτών υπηρεσιών
Από αµοιβές ελευθέρων επαγγελµατιών
Από αµοιβές διαφόρων τρίτων

31
∆εκεµβρίου
2016
44.441,47
11.575,84
62.199,52
118.216,83

∆εν υπάρχουν ληξιπρόθεσµες οφειλές φόρων.

3.16 Υποχρεώσεις από τραπεζικά δάνεια
Η Εταιρεία την 31/12/2017 δεν είχε Τραπεζικά ∆άνεια.

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
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:
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α) Πραγµατοποιηµένη δαπάνη στη περίοδο, η οποία καλύπτεται από
επιχορήγηση φορέα µη ληφθείσα µέχρι το τέλος της περιόδου, δεν
αναγνωρίζεται στο αποτέλεσµα, αλλά θεωρείται ως αναβαλλόµενη.
β) Ληφθείσα επιχορήγηση φορέα στη περίοδο, για την οποία δεν έχει
πραγµατοποιηθεί η σχετική δαπάνη µέχρι το τέλος της περιόδου, δεν
αναγνωρίζεται στο αποτέλεσµα, αλλά θεωρείται ως αναβαλλόµενη.

3.19 Επιχορηγήσεις και Λοιπά έσοδα
Πραγµατοποιηµένες

Επιχορηγήσεις & Λοιπά
έσοδα
Λοιποί Πιστωτικοί τόκοι

Αναγνωριζόµενες

31

31

31

31

∆εκεµβρίου
2017

∆εκεµβρίου
2016

∆εκεµβρίου
2017

∆εκεµβρίου
2016

98.605.994,94

75.331.483,53

126.741.179,02

91.665.246,18

3.450.000,52

890.811,56

3.922,45

733,37

Έσοδα Προηγούµενων
Χρήσεων

350,04

434.153,92

Έκτακτα και Ανόργανα
Έσοδα

28,40

1.100,02

Έσοδα από αναστροφή
προβλέψεων

1.734,51
126.745.101,47

91.665.979,55

102.058.108,41

76.657.549,03
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3.20 ∆απάνες

Πραγµατοποιηµένες
31
∆εκεµβρίου
2017

Αναγνωριζόµενες

31
∆εκεµβρίου
2016

31
∆εκεµβρίου
2017

31
∆εκεµβρίου
2016

Αµοιβές και έξοδα
προσωπικού

2.294.766,96

2.254.419,53

2.294.766,96

2.254.419,53

Αµοιβές και έξοδα
τρίτων

70.519.351,92

74.713.067,04

67.893.327,27

63.618.487,74

196.228,47

184.984,02

247.819,73

317.273,99

3.838.967,16

9.122.337,55

5.162.666,17

8.543.394,10

35.015.139,21

4.086.482,19

38.098.655,08

5.754.162,34

Χρεωστικοί τόκοι
και συναφείς
δαπάνες

4.828,49

3.990,74

5.893,60

2.981,35

Αποσβέσεις
ενσώµατων
ακινητοποιήσεων
& άυλων
περιουσιακών
στοιχείων

2.983.997,90

2.981.428,36

4.946.090,42

2.981.428,36

1.066,98

3.337,61

4.112.532,86

4.211.920,89

8.111.472,84

8.431.950,34

118.966.879,95

97.561.967,93

126.760.692,07

91.904.097,75

Παροχές τρίτων
Φόροι – τέλη
∆ιάφορα έξοδα

Προβλέψεις
εκµεταλλεύσεως
Ενσώµατες
ακινητοποιήσεις &
άυλα περιουσιακά
στοιχεία φορέων
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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

31/12/2017

31/12/2016

2.294.766,96
872.816,46
196.228,47
260.161,93
102.859,84

2.254.419,53
649.915,28
184.984,02
153.488,54
89.373,07

1,79%
34,30%
6,08%
69,50%
15,09%

7.505,96

6.660,96

12,69%

3.734.339,62

3.338.841,40

11,85%

4.527,14

3.990,74

13,44%

3.738.866,76

3.342.832,14

11,85%

Οι πραγµατοποιηµένες Λειτουργικές ∆απάνες της ΚτΠ Α.Ε. για το 2017 ανήλθαν σε
3.734.339,62 €, ενώ για το αντίστοιχο διάστηµα του 2016 ήταν 3.338.841,40 €,
παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 11,85%.

3.21 Γνωστοποιήσεις συνδεδεµένων µερών
Αµοιβές ∆.Σ. και ∆ιευθυντικών Στελεχών:
31
∆εκεµβρίου
2017
Μέλη ∆ιοικητικού Συµβουλίου
Πρόεδρος/ ∆ιευθύνων Σύµβουλος/
∆ιευθυντικά Στελέχη

31
∆εκεµβρίου
2016

40.783,54
308.609,37

27.360,00
251.712,90

349.392,91

279.072,90

Οι αµοιβές µελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου σχετίζονται µε τη συµµετοχή τους
στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Eταιρείας. Το ∆Σ της ΚτΠ ΑΕ πραγµατοποίησε το
διάστηµα 1/1/2017-31/12/2017 45 συνεδριάσεις (έναντι 35 συνεδριάσεων για
το αντίστοιχο διάστηµα του 2016). Οι αµοιβές των µελών του ∆Σ της ΚτΠ ΑΕ
για το διάστηµα 1/1/2017-31/12/2017 αφορούν τα ∆ιοικητικά Συµβούλια 568612 (οι αντίστοιχες αµοιβές για το διάστηµα 1/1-31/12/2016 αφορούν τα
∆ιοικητικά συµβούλια 533-567).
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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

Λειτουργικές ∆απάνες
Η κάλυψη των λειτουργικών δαπανών της εταιρείας γίνεται µέσω ενταγµένου
Τεχνικού ∆ελτίου από εθνικούς πόρους.
Οι λειτουργικές δαπάνες της χρήσης 1/1-31/12/2017 καλύφθηκαν από
εγκεκριµένο Τεχνικό δελτίο.

Νοµικές Εκκρεµότητες
Με βάση τις επιστολές των νοµικών συµβούλων διεκδικούνται από τρίτους
συνολικά € 3 εκ. περίπου. Η διοίκηση και οι νοµικοί σύµβουλοι εκτιµούν ότι
από το σύνολο των ένδικων αξιώσεων κατά της Εταιρείας δεν προκύπτει
συζήτηση αγωγής επί της οποίας να έχει εκδοθεί αντίστοιχη αµετάκλητη
δικαστική απόφαση έως την ηµέρα κατάρτισης των τρεχουσών οικονοµικών
καταστάσεων.
Η Εταιρεία µε βάση τις σχετικές επιστολές-γνωµοδοτήσεις των νοµικών της
συµβούλων θεωρεί ότι η πιθανότητα θετικής έκβασης των προαναφερόµενων
νοµικών υποθέσεων είναι σοβαρή και σε συνδυασµό µε τις αρχές του ∆ΛΠ 37
θεωρεί ότι δεν θα απαιτηθεί µια εκροή πόρων. Κατά συνέπεια δεν προβαίνει
σε καταχώρηση πρόβλεψης αλλά στην γνωστοποίηση των ενδεχόµενων
υποχρεώσεων.
Ακόµη και στην απευκταία περίπτωση της αρνητικής έκβασης όλων των
παραπάνω νοµικών υποθέσεων που θα έχουν ως αποτέλεσµα να έχουν
εφαρµογή οι διατάξεις του άρθρου 47 του Ν.2190/1920 δεν δηµιουργείται
θέµα ως προς την συνέχιση της δραστηριότητάς της Εταιρείας λόγω της
φύσης του δηµόσιου χαρακτήρα της και των σηµαντικών έργων που εκτελεί
καθώς θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα για την οµαλή και απρόσκοπτη
λειτουργία της.

∆εν υπάρχουν άλλα σηµαντικά γεγονότα που να χρήζουν αναφοράς.
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