ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011
(Βάσει του του Ν.3429/2005 για ∆ΕΚΟ όπως τροποποιήθηκε από τον Ν.3899/2010)
Όλα τα ποσά εκφράζονται σε ευρώ
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µια γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της "ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΕ". Συνιστούµε εποµένως στον αναγνώστη, για να αντλήσει ολοκληρωµένη εικόνα της οικονοµικής θέσης και των αποτελεσµάτων της εταιρείας να ανατρέξει στη
διεύθυνση διαδίκτυου www.ktpae.gr όπου αναρτώνται οι οικονοµικές καταστάσεις που προβλέπουν τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς και η Έκθεση Επισκόπησης των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Επωνυµία:
Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ
Ηµεροµηνία Σύστασης:
27 Μαρτίου 2001
∆ιεύθυνση έδρας:
Ηλιουπόλεως 2-4 Υµηττός
Κύρια ∆ραστηριότητα:
Εκτέλεση, διαχείριση και υποστήριξη έργων πληροφορικής για τη βελτίωση της δηµόσιας διοίκησης.
Αριθµός Φορολογικού Μητρώου και αρµόδια ∆ΟΥ:
999983307- ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ
∆ιεύθυνση διαδικτύου:
www.ktpae.gr
ΑΡ.Μ.Α.Ε:
48886/01/Β/01/278
Αρµόδια εποπτεύουσα αρχή:
Υπουργείο ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης

Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου:
Ηµεροµηνία έγκρισης των Οικονοµικών Καταστάσεων από ∆Σ:
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές:
Ελεγκτική Εταιρεία:
∆ιεύθυνση:
Τύπος Έκθεσης Επισκόπησης:

Παναγιωτόπουλος Ευστάθιος (Πρόεδρος ∆Σ), Καλαµαράς Γεώργιος (∆ιευθύνων Σύµβουλος & µέλος ∆Σ), Κανταρτζής Αθανάσιος (µέλος ∆Σ),Τσαπέλας Θεοδόσιος (µέλος ∆Σ), Παπαρίδου Παναγιώτα (µέλος ∆Σ), Χατζηπαντελής Θεόδωρος (µέλος ∆Σ),
∆έγλερης Παναγιώτης (µέλος ∆Σ), Κουταλάκης Χαράλαµπος (µέλος ∆Σ), Χιώτης Τρύφων (µέλος ∆Σ).
27 Ιουλίου 2011
Πετρόπουλος Α. Χαράλαµπος ΑΜ ΣΟΕΛ 12001, Καραγκούνη Β. Ελένη ΑΜ ΣΟΕΛ 24111
ΣΟΛ α.ε.ο.ε
Φωκίωνος Νέγρη 3, 11257 ΑΘΗΝΑ
Με σύµφωνη γνώµη - θέµατα έµφασης
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
30/6/2011

31/12/2010

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Απαιτήσεις
Προκαταβολές
Αναβαλλόµενες λειτουργικές & διαχειριστικές δαπάνες
∆ιαθέσιµα
Σύνολο Ενεργητικού
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ και ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο
Λοιπά στοιχεία καθαρής θέσης
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
Παροχές εργαζοµένων ένεκα συνταξιοδοτήσεως
Λοιπές έκτακτες προβλέψεις
Ανάδοχοι και λοιποί τρίτοι
Φόροι - τέλη
Τραπεζικά δάνεια
Αναβαλλόµενες επιχορηγήσεις
Σύνολο Υποχρεώσεων

135.396
461.371
3.490.739
11.397.125
14.940.581
30.425.212

119.040
1.198.010
3.188.880
22.883.246
18.268.669
45.657.845

12.500.000
(10.669.736)
1.830.264
21.515
24.763
10.182.251
51.273
2.510.371
15.804.775
28.594.948

12.500.000
(8.581.755)
3.918.245
21.515
34.763
9.034.198
29.972
17.620.703
14.998.449
41.739.600

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων

30.425.212

45.657.845

1/1-30/06/2011

1/1-30/06/2010

(2.087.981)

(3.339.908)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
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
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

Αθήνα 27 Ιουλίου 2011
Ο Πρόεδρος του ∆.Σ.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
Α∆Τ Χ 179884

11.495.071
541.417

(890.464)
37.826

736.639
(301.859)
1.148.053
21.301
806.326
(629)
12.358.338

239.554
290.227
418.890
(443.986)
(3.171.655)
(653)
(6.860.169)

(3.950)
(15.000)
(16.356)
(35.306)

(10.768)
(1.788)
(3.400)
(15.956)

(540.788)
(15.110.332)
(15.651.120)
(3.328.088)
18.268.669
14.940.581

(37.174)
100.000
62.826
(6.813.299)
14.557.326
7.744.027

1/1-30/06/2011
18.171.156
(19.728.333)
(530.804)
(2.087.981)

1/01-30/6/2010
610.277
(3.917.742)
(32.443)
(3.339.908)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
1/1-30/6/2011
Καθαρή θέση έναρξης περιόδου (1/1/2011 και 01/01/2010)
3.918.245
Αποτελέσµατα περιόδου
(2.087.981)
Καθαρή θέση λήξης περιόδου (30/6/2011 και 30/6/2010)
1.830.264

1/1-30/6/2010
(1.162.711)
(3.339.908)
(4.502.619)

Επιχορηγήσεις
Λειτουργικό και διαχειριστικό αποτέλεσµα
Χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα
Έλλειµµα περιόδου

1/4-30/6/2011
17.446.284
(18.109.920)
(178.733)
(842.369)

1/4-30/6/2010
147.433
(1.474.974)
(3.663)
(1.331.204)

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1. Τα θέµατα έµφασης στην Έκθεση Επισκόπησης των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών είναι: α) επειδή από το β’ εξάµηνο του 2009 οι δαπάνες λειτουργίας της
Εταιρείας έπαψαν να καλύπτονται από το επιχειρησιακό πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,η εταιρεία κατέβαλε προσπάθειες και ένταξε τις δαπάνες λειτουργίας της στα
δύο Τεχνικά ∆ελτία των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων «Ψηφιακής Σύγκλισης» και «∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης». Η κάλυψη των δαπανών της στο 2010 καθώς και στο
πρώτο εξάµηνο του 2011, από τα ανωτέρω τεχνικά δελτία έγινε µερικώς, µε συνέπεια να επιβαρυνθούν τα αποτελέσµατα του πρώτου εξαµήνου του 2011 και τα Ίδια
κεφάλαια µε έλλειµµα 1,56εκ. ευρώ περίπου, β) τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας είναι µικρότερα του ενός δεύτερου του µετοχικού της κεφαλαίου µε συνέπεια να συντρέχουν
οι προϋποθέσεις εφαρµογής των διατάξεων του άρθρου 47 του Κ.Ν.2190/1920. Η Τακτική Γενική Συνέλευση στη συνεδρίαση της στις 20/7/2011 αποφάσισε την αύξηση του
µετοχικού κεφαλαίου κατά 7,5εκ € ώστε να αρθούν οι προϋποθέσεις εφαρµογής του άρθρου αυτού και γ) η εργασία µας δεν επεκτάθηκε στην αυτοτελή επισκόπηση των
αντίστοιχων συγκριτικών στοιχείων του πρώτου εξαµήνου του 2010 που παρατίθεται στις οικονοµικές καταστάσεις.
2. Η εταιρεία εποπτεύεται από τον Υπουργό ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης. Η εποπτεία αυτή είναι ανεξάρτητη από την εποπτεία που ασκεί ο
Υπουργός Ανάπτυξης επί των ανωνύµων εταιρειών σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.
3. Η εταιρεία απαλλάσεται της φορολογίας εισοδήµατος.
4. Έχουν εφαρµοστεί οι ίδιες λογιστικές αρχές που χρησιµοποιήθηκαν για τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων για τη χρήση 01/01/2010-31/12/2010.

5. Η εταιρεία κατά την 30.06.2011 απασχολούσε 69 άτοµα ενώ κατά την 30.06.2010 77 άτοµα.
6. Αµοιβές µελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου και ∆ιευθυντικών Στελεχών :
-Σε µέλη ∆ιοικητικού Συµβουλίου € 19.800
- Σε Πρόεδρο ∆Σ/∆ιευθύνων Σύµβουλο/∆ιευθυντικά στελέχη € 138.807
7. ∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση και λειτουργία της εταιρείας.

Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος

Η Υπεύθυνη Λογιστηρίου

ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α∆Τ ΑΕ 559593

∆Ε∆Ε ΕΛΕΝΗ
Α∆Τ AI 550403 ΑΑ ΟΕΕ 12491

