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Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας  «CALL CENTER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.» την 19η Μαρτίου 2013 και έχουν 

δηµοσιοποιηθεί µε την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση www.callcenter.gr. Επισηµαίνεται ότι τα 

δηµοσιοποιηθέντα στον τύπο συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη 

ορισµένα γενικά οικονοµικά στοιχεία αλλά δεν παρέχουν την ολοκληρωµένη εικόνα της οικονοµικής θέσης και 

των αποτελεσµάτων της Εταιρείας, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς. Επίσης, 

επισηµαίνεται ότι, χάριν απλοποίησης, σε κάποια από τα κονδύλια που απεικονίζονται στα δηµοσιευθέντα στον 

τύπο συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία έχουν γίνει ορισµένες συµπτύξεις και ανακατατάξεις κονδυλίων. 

 

 

 

Γεώργιος Θεοδόσης 

Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

CALL CENTER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε. 
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Έκθεση ∆ιαχείρισης ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

 

Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων  

επί των εταιρικών ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων  

της 31ης ∆εκεµβρίου 2012 και των πεπραγµένων της χρήσεως 2012 

 
Η Εταιρεία δραστηριοποιείται σε ένα ευρύ φάσµα υπηρεσιών που αφορούν το χώρο της τεχνολογίας και της 

επικοινωνίας, επικεντρώνοντας όµως τη λειτουργία της στην εκτέλεση έργων διαχείρισης τηλεφωνικών κλήσεων 

για λογαριασµό πελατών της. 

Η Εταιρεία εκτελεί έργα τόσο για ίδιο λογαριασµό όσο και για λογαριασµό της µητρικής εταιρείας 

ΕΙ∆ΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.. Σηµαντικό µέρος των έργων του οµίλου εξυπηρετούνται µέσα από την Εταιρεία 

µε αποτέλεσµα η απόδοση της να αποτελεί καθοριστικό παράγοντα της αποδοτικότητας και ανάπτυξης όλου του 

οµίλου. Η Εταιρεία εξυπηρετεί και έργα απευθείας προς τους τελικούς πελάτες αποδέκτες των υπηρεσιών της. 

Περίπου το 30% των συνολικών πωλήσεων της αφορά τιµολογήσεις που έγιναν απευθείας προς τους τελικούς 

πελάτες. Η υψηλή εξειδίκευση της Εταιρείας η εκτεταµένη εµπειρία της και η αποτελεσµατική της λειτουργία 

επιτρέπουν την επιτυχή και επικερδή εκτέλεση των έργων του οµίλου, και αυξάνουν την εργοληπτική 

ανταγωνιστικότητα του. 

Ειδικότερα η ανάλυση του κύκλου εργασιών του 2012 και το 2011, όσον αφορά στα έργα που η Εταιρεία εκτελεί 

για λογαριασµό της και για λογαριασµό της µητρικής Εταιρείας ΕΙ∆ΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε, απεικονίζεται 

στον πίνακα που ακολουθεί: 

 
Ανάλυση Κύκλου Εργασιών (ποσά 
σε χιλ. ευρώ) 2012 2011 

Προς Μητρική 9.422 69,61% 11.061 64,93% 

Προς ∆ηµόσιο 3.550 26,23% 5.303 31,13% 

Προς Τρίτους 563 4,16% 670 3,93% 

Σύνολο 13.535 100,00% 17.034 100,00% 

 
Η εξέλιξη του κύκλου εργασιών ανά επιµέρους τοµέα απεικονίζεται ακολούθως : 

 

Εξέλιξη Κύκλου Εργασιών 2012/2011 2011/2010 

Προς Μητρική -14,82% -5,53% 

Προς ∆ηµόσιο -33,06% 12,88% 

Προς Τρίτους -15,97% -7,84% 

Σύνολο -20,54% -0,58% 

 
Η µετοχική σύνθεση της Εταιρείας παρέµεινε αµετάβλητη και την 31.12.2012 και διαµορφώθηκε ως εξής: 

 
Μετοχική σύνθεση ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ % 

ΕΙ∆ΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε. 469.000 70% 

RAMANI COMPANY LIMITED 201.000 30% 

ΣΥΝΟΛΟ 670.000 100% 
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H Εταιρεία ανήκει στον όµιλο της εισηγµένης Εταιρείας στο Χρηµατιστήριο Αθηνών «ΕΙ∆ΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ 

Α.Ε.Ε.». Συνεπώς  και κατά τα προβλεπόµενα από την νοµοθεσία η Εταιρεία από το 2005 συντάσσει οικονοµικές 

καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς.  

 

Συνοπτικά τα οικονοµικά αποτελέσµατα της Εταιρείας κατά το 2012, καθώς και η χρηµατοοικονοµική της 

κατάσταση στις 31.12.2012 διαµορφώθηκαν ως ακολούθως: (για λόγους συγκρισιµότητας παρατίθενται και τα 

αντίστοιχα στοιχεία του 2011 και της 31.12.2011). 

 

Στοιχεία Αποτελεσµάτων (σε χιλ. €) 1.1-31.12.2012 1.1-31.12.2011 

Κύκλος Εργασιών 13.534 17.034 

Μικτό κέρδος 1.350 1.021 

Άλλα έσοδα εκµετάλλευσης  406 379 

Λειτουργικά έξοδα 1.929 1.063 

Χρηµατοοικονοµικό Κόστος 93 116 

Κέρδη προ φόρων (266) 221 

Φόρος 3 92 

Αποτελέσµατα µετά φόρων (269) 129 

 

Στοιχεία ισολογισµών (σε χιλ. €) 31.12.2012 31.12.2011 

Μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού 707 885 

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 4.373 4.510 

Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 301 147 

Σύνολο Κυκλοφορούντων Στοιχείων 4.674 4.657 

Σύνολο ενεργητικού 5.381 5.542 

Καθαρή θέση 1.220 1.489 

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 254 251 

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 3.824 3.645 

Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις Προς Τράπεζες 83 112 

Υποχρεώσεις από συµβάσεις χρηµατοδοτικής 

µίσθωσης 0 14 

Προβλέψεις 0 31 

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 3.907 3.802 

Σύνολο Υποχρεώσεων 4.161 4.053 

Σύνολο Παθητικού 5.381 5.542 
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Σε σχέση µε την εξέλιξη των βασικών µεγεθών της Εταιρείας κατά την οικονοµική χρήση του 2012 θα θέλαµε να 

αναφέρουµε τα κάτωθι: 

 

• Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας µειώθηκε κατά 20,54% εξέλιξη που αποδίδεται στην γενικότερη 

οικονοµική συγκυρία αλλά και στο τερµατισµό της λειτουργίας έργου ηλεκτρονικής διακυβέρνησης προς 

το Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Για το λόγω αυτό παρατηρείται ότι κατά τη χρήση η πτώση των 

πωλήσεων προς το δηµόσιο ήταν η µεγαλύτερη (-33%). 

• Τα άλλα έσοδα εκµετάλλευσης αφορούν κυρίως έσοδα επιχορηγήσεων και επιδοτήσεων όπως και έσοδα 

διαχείρησης ακινήτων. 

• Το περιθώριο µεικτού κέρδους διαµορφώθηκε αυξηµένο σε 10,0% έναντι σε 6,0% πέρυσι σε σχέση µε 

τον κύκλο εργασιών.  Η αύξηση αντανακλά µείωση του κόστους προσωπικού που επιβάρυνε το κόστος 

πωληθέντων για την εκτέλεση του έργου του ΙΚΑ. 

• Τα λειτουργικά έξοδα αντίθετα αύξηθηκαν σηµαντικά σε 10,3% επί του κύκλου εργασιών (6,2% 

πέρυσι), κυρίως λόγω επιβάρυνσης από τις δαπάνες προώθησης του τηλεφωνικού αριθµού 14884 για το 

κλείσιµο των τηλεφωνικών ραντεβού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 

• Τα χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα διαµορφώθηκαν περιορισµένα λόγω της µειώσης του υπολοίπου 

των δανειακών υποχρεώσεων. 

• Η Εταιρεία διαµόρφωσε ζηµιογόνο αποτέλεσµα για τη χρήση του 2012 λόγω της πτώσης του κύκλου 

εργασιών και της σηµαντικής αύξησης των λειτουργικών εξόδων. 

• Η διενέργεια αποσβέσεων ευρώ 239 χιλ. δεν αντισταθµίστηκε από ισόποσες επενδύσεις σε πάγια 

στοιχεία µε αποτέλεσµα το αναπόσβεστο υπόλοιπο των µη κυκλοφορούντων στοιχείων του ενεργητικού 

να διαµορφωθεί µειωµένο σε ευρώ 707 χιλ. στις 31.12.2012 (ευρώ 885 χιλ. στις 31.12.2011) 

• Ο περιορισµός του υπολοίπου των απαιτήσεων σε συνδυασµό µε την αύξηση του υπολοίπου των 

προµηθευτών βελτίωσαν την λειτουργική ταµειακή ροή της Εταιρείας και κατ΄ επέκταση των συνολικών 

ταµειακών ροών και στην αύξηση των των ταµειακών διαθεσίµων. 

 

Καλλιθέα, 19 Μαρτίου 2013 

Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

 

 

Γεώργιος Θεοδόσης 

Πρόεδρος ∆.Σ. 

 

 

 

 



    CALL CENTER  ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε. 

 

Ετήσιες Οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση  

από 1η Ιανουαρίου ως 31η ∆εκεµβρίου 2012  

7 

 

Βεβαιώνεται ότι η ανωτέρω Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που αποτελείται από τρείς  (3) 

σελίδες είναι αυτή που αναφέρεται στην Έκθεση Ελέγχου, που χορηγήσαµε µε ηµεροµηνία 21 Μαρτίου 2013. 

 

Αθήνα, 21 Μαρτίου 2013 

Οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές 

 

 

 

Ρεγγίνα Σ. Λουκίσα Αλεξάνδρα Ε. Σιοτρόπου 

Α.Μ. ΣΟΕΛ 13791 Α.Μ. ΣΟΕΛ 26521 

Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. 

µέλος της Crowe Horwath International 

Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα 

Αρ.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 125 
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Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών 

Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρείας  

«CALL CENTER ΕΛΛΑΣ ΑΕΕ» 

 

Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων 

Ελέγξαµε τις συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της Ανώνυµης Εταιρείας «CALL CENTER ΕΛΛΑΣ ΑΕΕ», οι 

οποίες αποτελούνται από την κατάσταση οικονοµικής θέσης της 31ης ∆εκεµβρίου 2012, 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 σηµειώσεις. 

 

Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις 

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονοµικών καταστάσεων 

σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε 

να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που 

οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 

 

Ευθύνη του Ελεγκτή 

Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των οικονοµικών καταστάσεων µε βάση τον έλεγχό 

µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου.  Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να 

συµµορφωνόµαστε µε κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο µε σκοπό 

την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη 

ανακρίβεια. 

 

Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά 

και τις γνωστοποιήσεις στις οικονοµικές καταστάσεις.  Οι επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του 

ελεγκτή περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονοµικών καταστάσεων, 

που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής 

εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών 

καταστάσεων της Εταιρείας, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, 

αλλά όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας.  

Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και µεθόδων που 

χρησιµοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της 

συνολικής παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων. 

 

Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεµελίωση 

της ελεγκτικής µας γνώµης. 
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Γνώµη 

Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, 

την οικονοµική θέση της Εταιρείας «CALL CENTER ΕΛΛΑΣ ΑΕΕ», κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2012, 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. 

 

Αναφορά επί άλλων νοµικών και κανονιστικών θεµάτων 

Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου µε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόµενων από τα άρθρα 43α και 37 

του Κ.Ν. 2190/1920. 

 

Αθήνα, 21 Μαρτίου 2013 

Οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές 

 

 

 

Ρεγγίνα Σ. Λουκίσα Αλεξάνδρα Ε. Σιοτρόπου 

Α.Μ. ΣΟΕΛ 13791 Α.Μ. ΣΟΕΛ 26521 

Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. 

µέλος της Crowe Horwath International 

Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα 

Αρ.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 125 
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Κατάσταση Συνολικών Εσόδων 

 

      Από 1η Ιανουαρίου έως 

   Σηµ. 31/12/2012  31/12/2011 
       
  Πωλήσεις 4 13.534.432,15   17.034.551,52  
  Κόστος πωληθέντων 7 (12.184.621,16)  (16.013.389,13) 
  Μικτό κέρδος   1.349.810,99    1.021.162,39  
       
  Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης  8    406.139,53      378.804,26  
  Έξοδα διοίκησης 7  (1.351.513,96)  (1.060.544,85) 
  Έξοδα  διάθεσης 7   (577.546,57)      (2.463,32) 

  
Αποτελέσµατα προ φόρων, χρηµατοδοτικών 
 και επενδυτικών αποτελεσµάτων 

 
  (173.110,01)     336.958,48  

       
  Χρηµατοοικονοµικά έσοδα 9            0,04   0,08 
  Χρηµατοοικονοµικά έξοδα 9   (92.753,10)    (115.711,54) 

  Κέρδη πριν το φόρο εισοδήµατος    (265.863,07)   221.247,02  
         
   Φόρος εισοδήµατος 10    (2.827,49)    (91.854,00) 
  Καθαρά κέρδη µετά το φόρο εισοδήµατος   (268.690,56)   129.393,02  

       

  
Λοιπά συνολικά έσοδα µετά το φόρο εισοδήµατος 
που καταχωρήθηκαν απευθείας στην καθαρή θέση 

 
-- 

 
-- 

 
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά το 
φόρο εισοδήµατος 

 
(268.690,56)   129.393,02  

      
 Καθαρά κέρδη µετά το φόρο εισοδήµατος      
  ανά µετοχή βασικά και προσαρµοσµένα (σε €) 11 (0,4010)  0,1931 
 

 

Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις (σελ. 12-53) αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων    
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Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης 

 

  Σηµ. 31/12/2012   31/12/2011 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ     

Μη κυκλοφορούντα στοιχεία     
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 12 626.177,22  809.133,01 
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 13 0,91  0,93 
Αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση 10 41.512,47  34.176,77 
Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 14 39.439,13  42.055,94 

   707.129,73  885.366,65 

Κυκλοφορούντα στοιχεία     
Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις 15 3.883.199,31  3.783.473,52 
Λοιπές απαιτήσεις  16 489.954,70  726.230,50 
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα ταµιακών διαθεσίµων 17 300.791,82  147.103,42 

   4.673.945,83  4.656.807,44 

Σύνολο ενεργητικού  5.381.075,56  5.542.174,09 

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ     
Μετοχικό Κεφάλαιο  1.963.100,00  1.963.100,00 
Λοιπά αποθεµατικά  3.150,92  3.150,92 
Αποτελέσµατα εις νέον  (746.172,59)  (477.482,03) 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 18 1.220.078,33  1.488.768,89 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ     
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις     
Υποχρεώσεις καθορισµένων παροχών στους εργαζόµενους 20 253.894,98  251.342,96 

   253.894,98  251.342,96 

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις     
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 22 3.824.353,04  3.644.670,88 
Βραχυπρόθεσµα δάνεια 19 82.749,21  112.372,33 
Υποχρεώσεις από συµβάσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης 21 --  14.156,48 
Προβλέψεις και λοιπές υποχρεώσεις  --  30.862,55 

   3.907.102,25  3.802.062,24 
Σύνολο υποχρεώσεων  4.160.997,23  4.053.405,20 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων  5.381.075,56  5.542.174,09 

        

Kατάσταση µεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 

 

  
Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Λοιπά 
αποθεµατικά 

Αποτελέσµατα 
εις νέον Σύνολο 

Υπόλοιπα 01.01.2011 1.963.100,00 3.150,92 (606.875,05) 1.359.375,87  
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 
µετά από φόρους -- -- 129.393,02 129.393,02 
Υπόλοιπα 31.12.2011 1.963.100,00 3.150,92 (477.482,03) 1.488.768,89  

       
Υπόλοιπα 01.01.2012 1.963.100,00 3.150,92 (477.482,03) 1.488.768,89  
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 
µετά από φόρους -- -- (268.690,56) (268.690,56) 

Υπόλοιπα 31.12.2012 1.963.100,00 3.150,92 (746.172,59) 1.220.078,33  

      

Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις (σελ. 12-53) αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων    
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Κατάσταση ταµειακών ροών 

 

    Από 1η Ιανουαρίου έως 
Λειτουργικές δραστηριότητες  31/12/2012  31/12/2011 

Κέρδη προ φόρων  (265.863,07)  221.247,02 

Πλέον / µείον προσαρµογές για:     
Αποσβέσεις  238.544,42  253.680,32 
Προβλέψεις  2.552,02  32.410,22 
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές)  
επενδυτικής δραστηριότητας 

 
(0,04)  10.878,85 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα  92.753,10  115.711,54 
Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου 
κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:     

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων  129.331,08  (763.426,75) 
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)  174.680,80  455.464,23 
Μείον:     
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα  (101.613,98)  (113.825,50) 
Καταβεβληµένοι φόροι  (17.327,76)  (27.913,65) 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)  253.056,57  184.226,28 

Επενδυτικές δραστηριότητες     
Αγορά ενσώµατων και άϋλων πάγιων στοιχείων  (55.588,61)  (87.484,94) 
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων πάγιων στοιχείων  --  1.219,51 
Τόκοι εισπραχθέντες  0,04  0,08 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)  (55.588,57)  (86.265,35) 

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες     
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια  3.975.879,48  4.096.000,00 
Εξοφλήσεις δανείων  (4.005.502,60)  (4.413.050,00) 
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια)  (14.156,48)  (16.208,28) 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ)  (43.779,60)  (333.258,28) 
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και 
ισοδύναµα χρήσης (α) + (β) + (γ) 

 
153.688,40  (235.297,35) 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης  147.103,42  382.400,77 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης  300.791,82  147.103,42 

          
 

 

 

Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις (σελ. 12-53) αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων    
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Σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων 

1. Γενικές πληροφορίες:  

 

Η «CALL CENTER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε. – ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (εφεξής καλούµενη «Εταιρεία») 

ιδρύθηκε στην Ελλάδα, στις 2 Σεπτεµβρίου 1998 και καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών µε 

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 41132/01ΝΤ/Β/98/149. Η διάρκεια της Εταιρείας, σύµφωνα µε το καταστατικό της, ανέρχεται σε 

πενήντα (50) χρόνια από την ίδρυσή της. 

 

Η «CALL CENTER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.» δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών µέσω τηλεφώνου και ανήκει στον 

όµιλο της «ΕΙ∆ΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗΣ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ». 

Η έδρα της Εταιρείας βρίσκεται στην Λ. Θησέως 280 176 75 στο ∆ήµο  Καλλιθέας και η διεύθυνσή της  στο 

διαδίκτυο είναι www.callcenter.gr. Η Εταιρεία  έχει τη µορφή της Ανωνύµου Εταιρείας και δεν είναι εισηγµένη 

στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. 

 

 

Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

Γεώργιος Α. Θεοδόσης Πρόεδρος ∆.Σ. 

Ευστράτιος Ν. Απέργης ∆ιευθύνων Σύµβουλος  

Αθανάσιος Θ. Αργυρόπουλος Μέλος 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εγκρίθηκε από την Γενική Συνέλευση 

της 24.9.2008 και η θητεία του λήγει την 23.9.2013 

Συνεργαζόµενες Τράπεζες 

ALPHA BANK  

EUROBANK 

FIRST BANK 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ 

 

Εποπτεύουσα αρχή 

Περιφέρεια Αττικής, ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης Νοτίου Τοµέα Αθηνών 

 

Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών 

41132/01ΝΤ/Β/98/149 

 

Αριθµός φορολογικού µητρώου 

094531775 

 

Noµικός Σύµβουλος 

Αθανάσιος Αργυρόπουλος  

 

Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές  

Ρεγγίνα Σ. Λουκίσα  

Αλεξάνδρα Ε. Σιοτρόπου 

ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε. 

 

 

Οι παρούσες ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 19ης Μαρτίου  

2013. 
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2. Βασικές λογιστικές αρχές: 

 

 (α) Βάση κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων και λογιστικές αρχές 

Οι Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρείας της 31ης ∆εκεµβρίου 2012, που καλύπτουν τη χρήση από την 1η 

Ιανουαρίου έως και την 31η ∆εκεµβρίου 2012, έχουν συνταχθεί µε βάση  την αρχή του ιστορικού κόστους όπως 

αυτή τροποποιείται µε την αναπροσαρµογή συγκεκριµένων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού σε τρέχουσες 

αξίες, την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας (going concern) και είναι σύµφωνες µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 

Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς («∆ΠΧΑ») (International Financial Reporting Standards - IFRS), που έχουν 

υιοθετηθεί από την Ευρωπαική Ένωση, σύµφωνα µε τον Κανονισµό αριθ. 1606/2002 της Ευρωπαικής Ένωσης. 

 

Οι λογιστικές αρχές που ακολούθησε η Εταιρεία, για τη σύνταξη των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της 

31.12.2012, είναι συνεπείς µε αυτές που περιγράφονται στις δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 

που έληξε την 31.12.2011, αφού, επιπρόσθετα, ληφθούν υπόψη οι κατωτέρω τροποποιήσεις των ∆ιεθνών 

Λογιστικών Προτύπων που εκδόθηκαν από το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), υιοθετήθηκαν 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η εφαρµογή τους είναι υποχρεωτική από 1.1.2012: 

 

• Τροποποίηση του ∆ιεθνούς Προτύπου Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς 1: «Σηµαντικός 

υπερπληθωρισµός και διαγραφή του προσδιορισµού συγκεκριµένων ηµεροµηνιών για τις εταιρείες που 

εφαρµόζουν για πρώτη φορά τα ∆ΠΧΑ» (Κανονισµός 1255/11.12.2012) 

 

Την 20.12.2010 το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ∆ΠΧΑ 1 

σύµφωνα µε την οποία: 

 

i. Μία εταιρεία που για πρώτη φορά εφαρµόζει τα ∆ΠΧΑ και το λειτουργικό της νόµισµα είναι νόµισµα 

υπερ-πληθωριστικής οικονοµίας θα πρέπει να καθορίσει αν κατά την ηµεροµηνία µετάβασης οι συνθήκες 

πληθωρισµού έχουν «οµαλοποιηθεί». Αν οι συνθήκες έχουν «oµαλοποιηθεί», δύναται να κάνει χρήση 

της εξαίρεσης να αποτιµήσει τα στοιχεία του ενεργητικού και των υποχρεώσεων, τα οποία αποκτήθηκαν 

πριν την «οµαλοποίηση» του νοµίσµατος, στην εύλογη αξία κατά την ηµεροµηνία της µετάβασης στα 

∆ΠΧΑ και να χρησιµοποιήσει την αξία αυτή ως το τεκµαρτό κόστος των στοιχείων αυτών στον 

ισολογισµό έναρξης. Στην περίπτωση που η ηµεροµηνία «οµαλοποίησης» του νοµίσµατος τοποθετείται 

κατά τη συγκριτική περίοδο, η εταιρεία δύναται να παρουσιάσει ως συγκριτική µία περίοδο µικρότερη 

των 12 µηνών.  

ii. Καταργούνται οι συγκεκριµένες ηµεροµηνίες (1.1.2004 και 25.10.2002) που ορίζει το υφιστάµενο 

πρότυπο αναφορικά µε τις εξαιρέσεις που προβλέπονται για τη διακοπή αναγνώρισης και την αποτίµηση 

στην εύλογη αξία κατά την αρχική αναγνώριση των χρηµατοοικονοµικών µέσων. Οι ηµεροµηνίες αυτές 

αντικαθίστανται από τη φράση «ηµεροµηνία µετάβασης στα ∆ΠΧΑ».  

 

Η ανωτέρω τροποποίηση δεν έχει εφαρµογή στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας. 

2527 

• Τροποποίηση του ∆ιεθνούς Προτύπου Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς 7: «Γνωστοποιήσεις – 

Μεταβιβάσεις Χρηµατοοικονοµικών Στοιχείων του Ενεργητικού» (Κανονισµός 1205/22.11.2011) 

 

Την 7.10.2010 το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε την τροποποίηση του ∆ΠΧΑ 7 

αναφορικά µε τις γνωστοποιήσεις που απαιτούνται για τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού που 
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µεταβιβάζονται. Οι γνωστοποιήσεις αφορούν στα στοιχεία που µεταβιβάζονται και α) για τα οποία δεν 

στοιχειοθετείται διακοπή αναγνώρισης, β) στα οποία η οικονοµική οντότητα έχει συνεχιζόµενη ανάµειξη, γ) 

για τα οποία στοιχειοθετείται η διακοπή αναγνώρισης. Με την ανωτέρω τροποποίηση αναθεωρούνται οι 

υφιστάµενες γνωστοποιήσεις έτσι ώστε να επιτυγχάνεται µεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά στις 

συναλλαγές µεταβίβασης και κυρίως στις τιτλοποιήσεις των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων του ενεργητικού.  

 

Η ανωτέρω τροποποίηση δεν έχει εφαρµογή στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας. 

 

• Τροποποίηση του ∆ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου 12: «Αναβαλλόµενη φορολογία: ανάκτηση 

υποκείµενων στοιχείων του ενεργητικού» (Κανονισµός 1255/11.12.2012) 

 

Το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε την 20.12.2010 τροποποίηση στο ∆ΛΠ 12 

αναφορικά µε τον τρόπο µε τον οποίο θα πρέπει να υπολογίζεται η αναβαλλόµενη φορολογία στις 

περιπτώσεις που αφενός δεν είναι σαφές µε ποιο τρόπο η εταιρεία πρόκειται να ανακτήσει την αξία ενός 

παγίου και αφετέρου ο τρόπος ανάκτησης της αξίας του παγίου επηρεάζει τον προσδιορισµό της φορολογικής 

βάσης και του φορολογικού συντελεστή. Στο αναθεωρηµένο κείµενο του ∆ΛΠ 12 διευκρινίζεται πως στις 

περιπτώσεις που ένα στοιχείο του ενεργητικού κατατάσσεται στην κατηγορία «Επενδύσεις σε ακίνητα» και 

αποτιµάται στην εύλογη αξία ή κατατάσσεται στην κατηγορία «Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια» και 

αποτιµάται µέσω της µεθόδου αναπροσαρµογής µπορεί να γίνει η εύλογη υπόθεση ότι η λογιστική του αξία 

θα ανακτηθεί µέσω της πώλησής του και κατά συνέπεια για τον υπολογισµό της αναβαλλόµενης φορολογίας 

θα πρέπει να χρησιµοποιηθούν ο αντίστοιχος φορολογικός συντελεστής και η αντίστοιχη φορολογική βάση. 

Ωστόσο, ειδικότερα για τις περιπτώσεις των επενδύσεων σε ακίνητα, το αναθεωρηµένο πρότυπο διευκρινίζει 

πως η ανωτέρω εύλογη υπόθεση αναιρείται στην περίπτωση που το πάγιο είναι αποσβέσιµο και εντάσσεται 

σε ένα επιχειρηµατικό µοντέλο σύµφωνα µε το οποίο στόχος της εταιρείας είναι να καταναλώσει ουσιωδώς 

όλα τα οικονοµικά οφέλη που απορρέουν από αυτό και όχι να ανακτήσει την αξία του µέσω της πώλησής 

του.  

 

Η υιοθέτηση της ανωτέρω τροποποίησης δεν είχε επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας. 

 

Επισηµαίνεται πως, βάσει του Κανονισµού 1255/11.12.2012, µε τον οποίο υιοθετήθηκαν οι ανωτέρω 

τροποποιήσεις των ∆ΠΧΑ 1 και ∆ΛΠ 12, η εφαρµογή των τροποποιήσεων θα πρέπει να πραγµατοποιηθεί το 

αργότερο έως τη χρήση µε έναρξη 1.1.2013. Η Εταιρεία προέβη σε υιοθέτηση και των δύο τροποποιήσεων 

εντός της χρήσεως του 2012, σύµφωνα µε την ηµεροµηνία υποχρεωτικής εφαρµογής που έχει ορίσει το 

Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων. 

 

Εκτός των προτύπων που αναφέρθηκαν ανωτέρω, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υιοθετήσει τα παρακάτω νέα 

πρότυπα, διερµηνείες και τροποποιήσεις προτύπων των οποίων η εφαρµογή είναι υποχρεωτική για χρήσεις µε 

έναρξη µετά την 1.1.2012 και δεν έχουν εφαρµοστεί πρόωρα από την Εταιρεία. 

 

• ∆ιεθνές Πρότυπο Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς 10: «Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις» 

(Κανονισµός  1254/11.12.2012) 

 

Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη 1.1.2013 
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Στις 12 Μαΐου 2011 το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε το ∆ΠΧΑ 10 «Ενοποιηµένες 

Οικονοµικές Καταστάσεις». Το νέο πρότυπο πραγµατεύεται τις αρχές παρουσίασης και κατάρτισης 

ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων όταν µια οικονοµική οντότητα ελέγχει µια ή περισσότερες άλλες 

οικονοµικές οντότητες. Η βασική αλλαγή που επιφέρει το ∆ΠΧΑ 10 είναι η διατύπωση καινούργιου ορισµού 

για την έννοια του ελέγχου, o οποίος αποτελεί πλέον το µοναδικό κριτήριο ενοποίησης ανεξαρτήτως της 

φύσης της εταιρείας που εξετάζεται προς ενοποίηση. Με την έκδοση του ∆ΠΧΑ 10 καταργούνται οι διατάξεις 

περί ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων του ∆ΛΠ 27 «Ενοποιηµένες και ιδιαίτερες οικονοµικές 

καταστάσεις» και η ∆ιερµηνεία 12 «Ενοποίηση Εταιρειών Ειδικού Σκοπού». 

 

Βάσει του καινούργιου ορισµού του ελέγχου, ένας επενδυτής ελέγχει µια εταιρεία όταν είναι εκτεθειµένος, ή 

έχει δικαιώµατα, σε µεταβλητές αποδόσεις από την ανάµειξή του µε αυτή την εταιρεία και έχει τη 

δυνατότητα να επηρεάσει αυτές τις αποδόσεις µέσω της εξουσίας του πάνω στην εταιρεία. Κατά συνέπεια, 

ένας επενδυτής ελέγχει µια εταιρεία αν και µόνον αν διαθέτει όλα τα ακόλουθα: 

1. εξουσία πάνω στην εταιρεία, 

2. έκθεση, ή δικαιώµατα, σε µεταβλητές αποδόσεις από την ανάµειξη του µε την εταιρεία, και 

3. δυνατότητα να χρησιµοποιήσει την εξουσία του πάνω στην εταιρεία για να επηρεάσει το ύψος των 

αποδόσεων που λαµβάνει.   

Η εξουσία προκύπτει από άµεσα εξασκήσιµα δικαιώµατα που παρέχουν στον επενδυτή τη δυνατότητα 

κατεύθυνσης των «βασικών» δραστηριοτήτων της εταιρείας, δηλαδή εκείνων που επηρεάζουν σηµαντικά 

το ύψος των αποδόσεών της. Οι αποδόσεις του επενδυτή από την εταιρεία θεωρούνται µεταβλητές 

εφόσον δύναται να διακυµαίνονται ως συνέπεια της επίδοσης της εταιρείας. Παρόλο που µόνο ένας 

επενδυτής µπορεί να ελέγχει την εταιρεία, περισσότερα από ένα µέρη µπορούν να έχουν συµµετοχή στις 

αποδόσεις της. Η ύπαρξη ελέγχου πρέπει να επαναξιολογείται εφόσον τα γεγονότα και οι συνθήκες 

δείχνουν ότι υπάρχουν µεταβολές σε ένα ή περισσότερα από τα τρία στοιχεία που συνιστούν έλεγχο.   

 

Το ∆ΠΧΑ 10 παρέχει οδηγίες εφαρµογής της αρχής του ελέγχου σε διάφορες συνθήκες, π.χ. σε περιπτώσεις 

όπου ο έλεγχος αντλείται από δικαιώµατα ψήφου, όταν τα δικαιώµατα ψήφου δεν αποτελούν το βασικό 

κριτήριο άσκησης ελέγχου, όταν ο έλεγχος ασκείται µέσω εκπροσώπου ή όταν ελέγχονται συγκεκριµένα µόνο 

στοιχεία ενεργητικού άλλης εταιρείας.  

 

Επιπλέον, το ∆ΠΧΑ 10 περιλαµβάνει τις λογιστικές αρχές κατάρτισης και παρουσίασης ενοποιηµένων 

οικονοµικών καταστάσεων µε τις οποίες ουσιαστικά επαναλαµβάνονται χωρίς µεταβολές οι αντίστοιχες αρχές 

που ισχύουν σήµερα βάσει του ∆ΛΠ 27 «Ενοποιηµένες και ιδιαίτερες οικονοµικές καταστάσεις» το οποίο 

τροποποιείται ανάλογα. 

 

Η ανωτέρω τροποποίηση δεν έχει εφαρµογή στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας. 

 

• ∆ιεθνές Πρότυπο Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς 11: «Σχήµατα υπό κοινό έλεγχο» (Κανονισµός 

1254/11.12.2012) 

 

Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη 1.1.2013 

 

Στις 12 Μαΐου 2011 το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε το ∆ΠΧΑ 11 «Σχήµατα υπό κοινό 

έλεγχο» το οποίο πραγµατεύεται τη λογιστική απεικόνιση συµµετοχών σε επιχειρηµατικά σχήµατα που 

τελούν υπό κοινό έλεγχο (joint arrangements) στις οικονοµικές καταστάσεις των συµµετεχόντων. Από κοινού 
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έλεγχος υφίσταται µόνον όταν η λήψη αποφάσεων που αφορούν τις «βασικές δραστηριότητες» του 

σχήµατος προϋποθέτει την οµόφωνη συγκατάθεση των µερών που µοιράζονται τον έλεγχο. Το ∆ΠΧΑ 11 

προβλέπει δύο τύπους σχηµάτων υπό κοινό έλεγχο, τις «από κοινού δραστηριότητες» (joint operations) και 

τις «κοινοπραξίες» (joint ventures). Η κατηγοριοποίηση εξαρτάται από τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις 

που προκύπτουν για τους συµµετέχοντες στο επιχειρηµατικό σχήµα. Πιο συγκεκριµένα, στις από κοινού 

δραστηριότητες τα µέρη που µοιράζονται τον έλεγχο έχουν δικαιώµατα επί των περιουσιακών στοιχείων του 

σχήµατος και ευθύνες για τις υποχρεώσεις του, ενώ στις κοινοπραξίες (joint ventures) έχουν δικαιώµατα επί 

των καθαρών στοιχείων ενεργητικού του σχήµατος.  

 

Οι συµµετέχοντες που µοιράζονται τον έλεγχο σε από κοινού δραστηριότητες αναγνωρίζουν στις 

ενοποιηµένες και στις ιδιαίτερες οικονοµικές τους καταστάσεις τα επιµέρους στοιχεία ενεργητικού και 

υποχρεώσεων και τα αποτελέσµατα που τους ανήκουν ή τους αναλογούν από την από κοινού 

δραστηριότητα. Με τον ίδιο τρόπο αναγνωρίζεται η συµµετοχή σε από κοινού δραστηριότητα από µέρη που 

δεν µοιράζονται τον έλεγχο, αλλά έχουν δικαιώµατα σε στοιχεία ενεργητικού ή έχουν αναλάβει υποχρεώσεις 

της από κοινού δραστηριότητας. Τα µέρη που µοιράζονται τον έλεγχο σε κοινοπραξία (κοινοπρακτούντες) 

αναγνωρίζουν τη συµµετοχή τους ως επένδυση σύµφωνα µε τη µέθοδο της Καθαρής Θέσης όπως προβλέπει 

το ∆ΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς και Κοινοπραξίες». Η εναλλακτική της αναλογικής ενοποίησης των 

κοινοπραξιών καταργείται. Μέρος που συµµετέχει, αλλά δεν έχει από κοινού έλεγχο σε κοινοπραξία, θα 

αποτιµήσει τη συµµετοχή του σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 39 (ή το ∆ΠΧΑ 9 εφόσον εφαρµόζεται), εκτός εάν έχει 

σηµαντική επιρροή στην κοινοπραξία, στην οποία περίπτωση θα την αποτιµήσει µε τη µέθοδο της Καθαρής 

Θέσης. 

 

Με την έκδοση του ∆ΠΧΑ 11 καταργούνται το ∆ΛΠ 31 «Συµµετοχές σε κοινοπραξίες» και η ∆ιερµηνεία 13 

«Από κοινού ελεγχόµενες οντότητες - µη χρηµατικές συνεισφορές από κοινοπρακτούντες». 

 

Η ανωτέρω τροποποίηση δεν έχει εφαρµογή στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας. 

 

• ∆ιεθνές Πρότυπο Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς 12: «Γνωστοποιήσεις περί συµµετοχών σε άλλες 

εταιρίες» (Κανονισµός 1254/11.12.2012) 

 

Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη 1.1.2013 

 

Στις 12 Μαΐου 2011 το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε το ∆ΠΧΑ 12 που προδιαγράφει τις 

πληροφορίες που πρέπει να γνωστοποιεί η αναφέρουσα οντότητα σχετικά µε τη συµµετοχή της σε άλλες 

εταιρείες. Ως συµµετοχή σε άλλη εταιρεία (interest in another entity) ορίζεται η συµβατική ή µη συµβατική 

ανάµειξη που εκθέτει την αναφέρουσα εταιρεία σε µεταβλητές αποδόσεις από τη δραστηριότητα άλλης 

εταιρείας. Το ∆ΠΧΑ 12 περιλαµβάνει τις γνωστοποιήσεις που πρέπει να πραγµατοποιούνται ανάλογα µε τη 

φύση της συµµετοχής σε άλλη εταιρεία και πιο συγκεκριµένα, για α) θυγατρικές εταιρείες, β) σχήµατα υπό 

κοινό έλεγχο, γ) συγγενείς εταιρείες και δ) µη ενοποιούµενες εταιρείες ειδικής δοµής. 

Ως εταιρείες ειδικής δοµής (structured entities) ορίζονται εκείνες που έχουν σχεδιασθεί κατά τέτοιο τρόπο 

ώστε τα δικαιώµατα ψήφου να µην αποτελούν τον κυρίαρχο παράγοντα για την άσκηση ελέγχου (π.χ. οι 

«βασικές» δραστηριότητες κατευθύνονται από συµβατική συµφωνία). 

Το ∆ΠΧΑ 12 δεν έχει εφαρµογή στις ιδιαίτερες οικονοµικές καταστάσεις που συντάσσονται σύµφωνα µε το 

∆ΛΠ 27, εκτός από την περίπτωση όπου η αναφέρουσα εταιρεία έχει έκθεση σε µη ενοποιούµενες εταιρείες 

ειδικής δοµής και συντάσσει µόνο ιδιαίτερες οικονοµικές καταστάσεις. 
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Η ανωτέρω τροποποίηση δεν έχει εφαρµογή στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας. 

 

• ∆ιεθνές Πρότυπο Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς 13: «Μέτρηση της εύλογης αξίας» (Κανονισµός 

1255/11.12.2012) 

 

Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη 1.1.2013 

Την 12.5.2011 το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε το πρότυπο ∆ΠΧΑ 13 το οποίο: 

i. Ορίζει την εύλογη αξία 

ii. ∆ηµιουργεί ένα ενιαίο πλαίσιο για την µέτρηση της εύλογης αξίας 

iii. Απαιτεί συγκεκριµένες γνωστοποιήσεις για την αποτίµηση στην εύλογη αξία 

 

Η Εταιρεία εξετάζει τις επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση της εν λόγω τροποποίησης στις οικονοµικές της 

καταστάσεις. 

 

• Τροποποίηση του ∆ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου 1: «Παρουσίαση των αποτελεσµάτων που 

καταχωρούνται απευθείας στην καθαρή θέση» (Κανονισµός 475/5.6.2012) 

 

Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη 1.7.2012 

 

Την 16.6.2011 το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ∆ΛΠ 1 

αναφορικά µε την παρουσίαση των αποτελεσµάτων που  καταχωρούνται απευθείας στην καθαρή θέση (other 

comprehensive income). Σύµφωνα µε την τροποποίηση αυτή, τα αποτελέσµατα που καταχωρούνται 

απευθείας στην καθαρή θέση θα πρέπει να παρουσιάζονται οµαδοποιηµένα σε εκείνα τα οποία δεν πρόκειται 

µεταγενέστερα να ταξινοµηθούν στα αποτελέσµατα και σε εκείνα που ενδέχεται να αναταξινοµηθούν στα 

αποτελέσµατα αν συντρέξουν συγκεκριµένες συνθήκες. Στη δε περίπτωση που τα αποτελέσµατα αυτά 

παρουσιάζονται προ φόρων, ο φόρος θα πρέπει να παρατίθεται διακριτά για την κάθε οµάδα. 

 

Η υιοθέτηση της ανωτέρω τροποποίησης από την Εταιρεία δεν θα επιφέρει σηµαντικές µεταβολές στην 

Κατάσταση Συνολικών Εσόδων. 

 

• Τροποποίηση του ∆ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου 19: «Παροχές στο προσωπικό» (Κανονισµός 

475/5.6.2012) 

 

Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη 1.1.2013 

 

Το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε την 16.6.2011 το αναθεωρηµένο κείµενο του 

∆ΛΠ 19. Το αναθεωρηµένο πρότυπο εισάγει σηµαντικές αλλαγές όσον αφορά στη λογιστικοποίηση των 

προγραµµάτων καθορισµένων παροχών. Οι κυριότερες από τις αλλαγές αυτές είναι οι ακόλουθες: 

− Όλες οι µεταβολές στην αξία της υποχρέωσης καθορισµένων παροχών θα αναγνωρίζονται τη χρονική 

στιγµή που λαµβάνουν χώρα. Κατά τον τρόπο αυτό, καταργείται η δυνατότητα αναβολής της 

αναγνώρισης αναλογιστικών κερδών και ζηµιών (corridor approach) καθώς και του κόστους υπηρεσίας 

παρελθόντων ετών στην περίπτωση που δεν έχουν κατοχυρωθεί οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση της 

παροχής.  
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− Το νέο πρότυπο ορίζει µε σαφήνεια την αναγνώριση των επιµέρους συστατικών του κόστους από τα 

προγράµµατα καθορισµένων παροχών. Ειδικότερα: 

I. το κόστος υπηρεσίας αναγνωρίζεται στην κατάσταση των αποτελεσµάτων 

II. ο καθαρός τόκος της καθαρής υποχρέωσης (απαίτησης) αναγνωρίζεται στην κατάσταση των 

αποτελεσµάτων 

III. οι επανεκτιµήσεις της καθαρής υποχρέωσης (απαίτησης) αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα που 

καταχωρούνται απευθείας στην καθαρή θέση χωρίς να παρέχεται δυνατότητα µεταγενέστερης 

µεταφοράς τους στα αποτελέσµατα. 

− Αναπροσαρµόζονται οι γνωστοποιήσεις που απαιτούνται αναφορικά µε τα προγράµµατα καθορισµένων 

παροχών, έτσι ώστε να ευθυγραµµίζονται µε τις εξελίξεις στις γνωστοποιήσεις στα άλλα πρότυπα και 

κυρίως στο ∆ΠΧΑ 7. 

 

Επίσης, το νέο πρότυπο µεταβάλλει το χρόνο αναγνώρισης της υποχρέωσης από τις παροχές εξόδου από την 

υπηρεσία. 

 

Η Εταιρεία εξετάζει τις επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση της εν λόγω τροποποίησης στις οικονοµικές της 

καταστάσεις. 

 

• Τροποποίηση ∆ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου 27 «Ιδιαίτερες οικονοµικές καταστάσεις» (Κανονισµός 

1254/11.12.2012) 

 

Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη 1.1.2013 

 

Στις 12 Μαΐου 2011 το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων τροποποίησε και µετονόµασε το ∆ΛΠ 27 το 

οποίο πλέον πραγµατεύεται τις λογιστικές αρχές αποτίµησης των συµµετοχών σε θυγατρικές, κοινοπραξίες 

και συγγενείς εταιρείες, καθώς και τις σχετικές µε αυτές γνωστοποιήσεις, στις ιδιαίτερες οικονοµικές 

καταστάσεις του επενδυτή. Το νέο πρότυπο δεν επιφέρει ουσιώδεις αλλαγές στις αντίστοιχες διατάξεις 

σχετικά µε τις ιδιαίτερες οικονοµικές καταστάσεις του υπό κατάργηση ∆ΛΠ 27 «Ενοποιηµένες και ιδιαίτερες 

οικονοµικές καταστάσεις» και διατηρεί την επιλογή αποτίµησης των συµµετοχών στο κόστος ή στην εύλογη 

αξία σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 39 (ή το ∆ΠΧΑ 9 εφόσον εφαρµόζεται).   

 

Η υιοθέτηση της ανωτέρω τροποποίησης από την Εταιρεία δεν αναµένεται να έχει επίπτωση στις οικονοµικές 

της καταστάσεις. 

 

• Τροποποίηση ∆ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου 28 «Επενδύσεις σε συγγενείς και κοινοπραξίες» 

(Κανονισµός 1254/11.12.2012) 

 

Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη 1.1.2013 

 

Στις 12 Μαΐου 2011 το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων τροποποίησε και µετονόµασε το ∆ΛΠ 28. 

Το νέο ∆ΛΠ 28 πραγµατεύεται την έννοια της συγγενούς εταιρείας και τις αρχές αποτίµησης των συµµετοχών 

σε συγγενείς εταιρείες και κοινοπραξίες µε τη µέθοδο της Καθαρής Θέσης. Όλες οι εταιρείες που έχουν από 

κοινού έλεγχο σε κοινοπραξία ή σηµαντική επιρροή σε συγγενή εταιρεία εφαρµόζουν τη µέθοδο της Καθαρής 

Θέσης, εκτός από τους οργανισµούς διαχείρισης επενδυτικών κεφαλαίων (venture capital organization), τα 



    CALL CENTER  ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε. 

 

Ετήσιες Οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση  

από 1η Ιανουαρίου ως 31η ∆εκεµβρίου 2012  

20 

αµοιβαία κεφάλαια (mutual fund), τις καταπιστευµατικές επενδυτικές µονάδες (unit trust) ή παρόµοιες 

εταιρείες συµπεριλαµβανοµένων των ασφαλιστικών κεφαλαίων που συνδέονται µε επενδύσεις (investment 

linked insurance funds), οι οποίες έχουν την επιλογή αποτίµησης των επενδύσεων σε συγγενείς ή 

κοινοπραξίες στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων σύµφωνα µε το ∆ΠΧΑ 9. 

 

Πέραν της προσθήκης των κοινοπραξιών, οι διατάξεις του νέου ∆ΛΠ 28 δεν επιφέρουν ουσιώδεις αλλαγές 

όσον αφορά τον ορισµό της συγγενούς εταιρείας ή τις πρακτικές εφαρµογής της µεθόδου της Καθαρής 

Θέσης.  

 

Η υιοθέτηση της ανωτέρω τροποποίησης από την Εταιρεία δεν αναµένεται να έχει επίπτωση στις οικονοµικές 

της καταστάσεις. 

 

• Τροποποίηση του ∆ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου 32 «Συµψηφισµός χρηµατοοικονοµικών απαιτήσεων 

και υποχρεώσεων» και του ∆ιεθνούς Προτύπου Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς 7 «Γνωστοποιήσεις – 

Συµψηφισµός χρηµατοοικονοµικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων» (Κανονισµός 1256/13.12.2012) 

 

Τροποποίηση ∆ΛΠ 32: Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη 1.1.2014 

Τροποποίηση ∆ΠΧΑ 7: Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη 1.1.2013 

 

Την 16.12.2011, το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε την τροποποίηση των προτύπων 

∆ΛΠ 32 και ∆ΠΧΑ 7 αναφορικά µε τον συµψηφισµό των χρηµατοοικονοµικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων. 

Η τροποποίηση του ∆ΛΠ 32 συνίσταται στην προσθήκη οδηγιών αναφορικά µε το πότε επιτρέπεται ο 

συµψηφισµός ενώ η τροποποίηση του ∆ΠΧΑ 7 έγκειται στην προσθήκη γνωστοποιήσεων σε σχέση µε το 

θέµα αυτό. 

 

Η Εταιρεία εξετάζει τις επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση των εν λόγω τροποποιήσεων στις οικονοµικές της 

καταστάσεις. 

 

• ∆ιερµηνεία 20: «Κόστος αποµάκρυνσης αποβλήτων κατά την παραγωγική φάση ενός ορυχείου» 

(Κανονισµός 1255/11.12.2012) 

 

Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη 1.1.2013 

 

Την 19.10.2011 το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τη ∆ιερµηνεία 20 η οποία 

αποσαφηνίζει θέµατα που αφορούν στην αναγνώριση ως στοιχείου του ενεργητικού του κόστους 

αποµάκρυνσης των αποβλήτων κατά την παραγωγική φάση ενός ορυχείου καθώς και στην αρχική και 

µεταγενέστερη αποτίµησή του.  

 

Η ανωτέρω ∆ιερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στις δραστηριότητες της Εταιρείας. 

 

Επισηµαίνεται πως βάσει του Κανονισµού 1254/11.12.2012, µε τον οποίο υιοθετήθηκαν τα ανωτέρω νέα 

πρότυπα ∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 11, ∆ΠΧΑ 12 καθώς και οι ανωτέρω τροποποιήσεις των ∆ΛΠ 27 και ∆ΛΠ 28, η 

εφαρµογή τους θα πρέπει να πραγµατοποιηθεί το αργότερο έως τη χρήση µε έναρξη 1.1.2014. Η Εταιρεία 

εξετάζει το ενδεχόµενο υιοθέτησης των ανωτέρω προτύπων και τροποποιήσεων εντός της χρήσεως του 2013, 
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σύµφωνα µε την ηµεροµηνία υποχρεωτικής εφαρµογής που έχει ορίσει το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών 

Προτύπων. 

 

Επίσης, το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων έχει εκδώσει τα κατωτέρω πρότυπα και τροποποιήσεις 

προτύπων, τα οποία όµως δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν έχουν εφαρµοστεί 

πρόωρα από την Εταιρεία. 

 

• Τροποποίηση του ∆ιεθνούς Προτύπου Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς 1 «Κρατικά ∆άνεια» 

 

Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη 1.1.2013 

 

Την 13.3.2012 το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ∆ΠΧΑ 1 

σύµφωνα µε την οποία, κατά την πρώτη εφαρµογή των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων, µία εταιρεία δεν θα 

πρέπει να εφαρµόσει αναδροµικά τις απαιτήσεις των ∆ΠΧΑ 9 (ή ∆ΛΠ 39) και ∆ΛΠ 20 αναφορικά µε τα 

υφιστάµενα, κατά την ηµεροµηνία της µετάβασης, δάνεια που έχει λάβει από το κράτος και κατά συνέπεια 

δεν θα πρέπει να αναγνωρίσει ως κρατική χορηγία το όφελος από το γεγονός ότι το δάνειο έχει χορηγηθεί µε 

επιτόκιο χαµηλότερο από εκείνο της αγοράς. Συνεπώς, στην περίπτωση που το εν λόγω δάνειο δεν είχε 

αναγνωριστεί και αποτιµηθεί πριν τη µετάβαση στα ∆ΠΧΑ κατά τρόπο συνεπή µε τα ∆ΠΧΑ, η εταιρεία θα 

πρέπει να θεωρήσει ως λογιστική του αξία κατά την ηµεροµηνία της µετάβασης τη λογιστική αξία που είχε το 

δάνειο µε βάση τα προηγούµενα λογιστικά πρότυπα. Ωστόσο, µία εταιρεία που υιοθετεί για πρώτη φορά τα 

∆ΠΧΑ δύναται, κατ’ εξαίρεση, να εφαρµόσει αναδροµικά τα ∆ΠΧΑ 9 (ή ∆ΛΠ 39) και ∆ΛΠ 20 για τα κρατικά 

δάνεια που χορηγήθηκαν πριν την ηµεροµηνία της µετάβασης, µε την προϋπόθεση ότι η απαιτούµενη 

πληροφόρηση υφίσταντο κατά την ηµεροµηνία αρχικής αναγνώρισης των δανείων αυτών.  

 

Η ανωτέρω τροποποίηση δεν έχει εφαρµογή στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας. 

 

• ∆ιεθνές Πρότυπο Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς 9: «Χρηµατοοικονοµικά µέσα»  

 

Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη 1.1.2015 

 

Στις 12.11.2009 εκδόθηκε από το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) το πρότυπο ∆ΠΧΑ 9: 

Χρηµατοοικονοµικά µέσα. Το νέο πρότυπο εκδόθηκε στα πλαίσια της πρώτης φάσης του έργου για την 

αναθεώρηση του ∆ΛΠ 39 και κατά τον τρόπο αυτό, στην πρώτη αυτή φάση, έχει ως πεδίο εφαρµογής την 

ταξινόµηση και αποτίµηση των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων του ενεργητικού. Σύµφωνα µε το νέο 

πρότυπο, τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού πρέπει, κατά την αρχική αναγνώριση, να 

ταξινοµούνται σε δύο µόνο κατηγορίες, σε εκείνη στην οποία η αποτίµηση γίνεται στο αναπόσβεστο κόστος 

και σε εκείνη στην οποία η αποτίµηση γίνεται στην εύλογη αξία. Τα κριτήρια τα οποία θα πρέπει να 

συνυπολογιστούν προκειµένου να αποφασιστεί η αρχική κατηγοριοποίηση των χρηµατοοικονοµικών 

στοιχείων του ενεργητικού είναι τα ακόλουθα: 

i. Το επιχειρησιακό µοντέλο (business model) το οποίο χρησιµοποιεί η επιχείρηση για τη διαχείριση των 

µέσων αυτών.  

ii. Τα χαρακτηριστικά των συµβατικών ταµειακών ροών των µέσων.  

 

Επιπρόσθετα, το ∆ΠΧΑ 9 επιτρέπει, κατά την αρχική αναγνώριση, οι επενδύσεις σε συµµετοχικούς τίτλους να 

ταξινοµηθούν σε κατηγορία αποτίµησης στην εύλογη αξία µέσω των λοιπών αποτελεσµάτων τα οποία 
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καταχωρούνται απευθείας στην καθαρή θέση. Προκειµένου να συµβεί αυτό, η επένδυση αυτή δεν θα πρέπει 

να διακρατείται για εµπορικούς σκοπούς. Επίσης, όσον αφορά στα ενσωµατωµένα παράγωγα, στις 

περιπτώσεις που το κύριο συµβόλαιο εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του ∆ΠΧΑ 9, το ενσωµατωµένο 

παράγωγο δεν θα πρέπει να διαχωρίζεται, ο δε λογιστικός χειρισµός του υβριδικού συµβολαίου θα πρέπει να 

βασιστεί σε όσα αναφέρθηκαν ανωτέρω αναφορικά µε την ταξινόµηση των χρηµατοοικονοµικών µέσων. 

 

Επίσης, την 28.10.2010 το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τις αναθεωρηµένες 

απαιτήσεις του αναφορικά µε την ταξινόµηση και την αποτίµηση των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων. 

Σύµφωνα µε τις νέες απαιτήσεις, οι οποίες ενσωµατώθηκαν στο κείµενο του ∆ΠΧΑ 9, στην περίπτωση των 

χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων που µία εταιρεία επιλέγει κατά την αρχική αναγνώριση να αποτιµήσει 

στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων, η µεταβολή της εύλογης αξίας θα πρέπει να καταχωρείται στα 

αποτελέσµατα, µε εξαίρεση το ποσό της µεταβολής που αποδίδεται στον πιστωτικό κίνδυνο του εκδότη, το 

οποίο θα πρέπει να καταχωρείται απευθείας στην καθαρή θέση. 

 

Την 16.12.2011 το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων, µε την έκδοση νέας τροποποίησης του 

∆ΠΧΑ 9, µετέθεσε την ηµεροµηνία υποχρεωτικής εφαρµογής του από την 1.1.2013 στην 1.1.2015. 

 

Τέλος, επισηµαίνεται πως για την ολοκλήρωση του ∆ΠΧΑ 9 εκκρεµεί η οριστικοποίηση των κειµένων που 

αφορούν στην αποτίµηση στο αναπόσβεστο κόστος και στον υπολογισµό της αποµείωσης καθώς και στη 

λογιστική αντιστάθµισης. 

 

Η Εταιρεία εξετάζει τις επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση του εν λόγω προτύπου στις οικονοµικές της 

καταστάσεις. 

 

• Τροποποίηση του ∆ιεθνούς Προτύπου Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς 7 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: 

Γνωστοποιήσεις» 

 

Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη 1.1.2015 

 

Την 16.12.2011, το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε την τροποποίηση του ∆ΠΧΑ 7. 

Με την τροποποίηση αυτή προστέθηκαν στο πρότυπο γνωστοποιήσεις αναφορικά µε τη µετάβαση στο ∆ΠΧΑ 

9. 

 

Η Εταιρεία εξετάζει τις επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση της εν λόγω τροποποίησης στις οικονοµικές της 

καταστάσεις. 

 

• Τροποποίηση του ∆ιεθνούς Προτύπου Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς 10 «Ενοποιηµένες 

Οικονοµικές Καταστάσεις», του ∆ιεθνούς Προτύπου Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς 11 «Σχήµατα υπό 

κοινό έλεγχο» και του ∆ιεθνούς Προτύπου Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς 12  «Γνωστοποιήσεις περί 

συµµετοχών σε άλλες εταιρείες»: ∆ιατάξεις µετάβασης 

 

Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη 1.1.2013 

 

Την 28.06.2012, το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε  τροποποίηση των διατάξεων 

µετάβασης των ανωτέρω προτύπων. Με την τροποποίηση διευκρινίζεται ότι «ηµεροµηνία αρχικής 
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εφαρµογής» είναι η έναρξη της ετήσιας περιόδου στην οποία εφαρµόζεται για πρώτη φορά το ∆ΠΧΑ 10. Σε 

περίπτωση που το συµπέρασµα όσον αφορά την ενοποίηση ή µη εταιρείας κατά την ηµεροµηνία αρχικής 

εφαρµογής είναι διαφορετικό σε σχέση µε εκείνο που επέβαλαν οι διατάξεις του ∆ΛΠ 27 και της ∆ιερµηνείας 

12, υπάρχει υποχρέωση αναδροµικής προσαρµογής µόνο της αµέσως προηγούµενης συγκριτικής περιόδου. Η 

παρουσίαση αναδροµικά προσαρµοσµένων πληροφοριών για προηγούµενες περιόδους είναι προαιρετική. 

Αντίστοιχη εξαίρεση για την παρουσίαση αναπροσαρµοσµένων πληροφοριών συγκριτικών περιόδων 

παρέχεται και στις τροποποιηµένες διατάξεις µετάβασης των ∆ΠΧΑ 11 και 12. Επιπλέον, οι γνωστοποιήσεις 

που αφορούν µη ενοποιούµενες εταιρείες ειδικής δοµής (structured entities) δεν είναι υποχρεωτικές για καµία 

συγκριτική περίοδο πριν από την πρώτη εφαρµογή του ∆ΠΧΑ 12. 

 

Η υιοθέτηση της ανωτέρω τροποποίησης από την Εταιρεία δεν αναµένεται να έχει επίπτωση στις οικονοµικές 

της καταστάσεις. 

 

• Τροποποίηση του ∆ιεθνούς Προτύπου Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς 10 «Ενοποιηµένες 

Οικονοµικές Καταστάσεις», του ∆ιεθνούς Προτύπου Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς 12 

«Γνωστοποιήσεις περί συµµετοχών σε άλλες εταιρείες» και του ∆ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου 27 

«Ιδιαίτερες Οικονοµικές Καταστάσεις»: Εταιρείες Επενδύσεων 

 

Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη 1.1.2014 

 

Την 31.10.2012, το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε  την ανωτέρω τροποποίηση µε 

την οποία προσδιορίζεται η έννοια των «εταιρειών επενδύσεων» και παρέχεται εξαίρεση ως προς την 

υποχρέωση τους να ενοποιούν εταιρείες που ελέγχουν. Συγκεκριµένα, µια εταιρεία επενδύσεων δεν θα 

ενοποιεί τις θυγατρικές της, ούτε θα εφαρµόζει τις διατάξεις του ∆ΠΧΑ 3 όταν αποκτά τον έλεγχο άλλης 

οντότητας, αλλά θα αποτιµά τις επενδύσεις της σε θυγατρικές στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων 

σύµφωνα µε το ∆ΠΧΑ 9. Εξαίρεση στον ανωτέρω κανόνα είναι οι θυγατρικές εταιρείες που δεν κατέχονται µε 

σκοπό την αποκόµιση κέρδους από την επένδυση, αλλά για την παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται µε τη 

δραστηριότητα της εταιρείας επενδύσεων. ∆ιευκρινίζεται, ωστόσο, ότι η µητρική εταιρείας επενδύσεων, που 

δεν θεωρείται και η ίδια εταιρεία επενδύσεων, θα ενοποιεί όλες τις εταιρείες που ελέγχει, 

συµπεριλαµβανοµένων αυτών που ελέγχονται µέσω της εταιρείας επενδύσεων. 

 

Η Εταιρεία εξετάζει τις επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση της εν λόγω τροποποίησης στις οικονοµικές της 

καταστάσεις. 

 

• Βελτιώσεις ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων  

 

Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη 1.1.2013 

 

Στα πλαίσια του προγράµµατος των ετήσιων βελτιώσεων των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων, το Συµβούλιο 

εξέδωσε, την 17 Μαΐου 2012, µη επείγουσες αλλά απαραίτητες τροποποιήσεις σε επιµέρους πρότυπα. 

 

Η Εταιρεία εξετάζει τις επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση των εν λόγω τροποποιήσεων στις οικονοµικές της 

καταστάσεις. 
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(β) Σηµαντικές λογιστικές αποφάσεις, εκτιµήσεις και παραδοχές 

Κατά την σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ, απαιτείται η ∆ιοίκηση να λάβει 

αποφάσεις, να διενεργήσει εκτιµήσεις και να χρησιµοποιήσει παραδοχές που επιδρούν στα ποσά µε τα οποία 

απεικονίζονται σε αυτές, τα περιουσιακά στοιχεία, οι υποχρεώσεις, τα έσοδα και οι δαπάνες. Τα πραγµατικά 

αποτελέσµατα µπορεί να διαφοροποιηθούν, λόγω αυτών των εκτιµήσεων. Οι εκτιµήσεις εξετάζονται συνεχώς και  

βασίζονται σε ιστορικά στοιχεία και άλλους παράγοντες, όπως προσδοκίες µελλοντικών γεγονότων που 

αναµένεται να πραγµατοποιηθούν κάτω από τις υπάρχουσες συνθήκες.  

 

(γ) Λογιστικές αποφάσεις 

Κατά την διαδικασία εφαρµογής των λογιστικών αρχών και µεθόδων λαµβάνονται αποφάσεις από την ∆ιοίκηση 

που  σχετίζονται µε:  

 

• Ταξινόµηση των επενδύσεων  

• Ανακτησιµότητα των λογαριασµών απαιτήσεων 

• Απαξίωση αποθεµάτων 

• Την ταξινόµηση µιας µίσθωσης σαν λειτουργική ή χρηµατοοικονοµική. 

 

(δ) Παραδοχές και εκτιµήσεις  

Η απεικόνιση της αξίας ορισµένων περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στις οικονοµικές καταστάσεις 

απαιτεί την χρήση εκτιµήσεων που στηρίζονται σε παραδοχές σχετικές µε αξίες και συνθήκες που δεν είναι 

γνωστές µε βεβαιότητα κατά την ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων. Η Εταιρεία αξιολογεί 

συνεχώς τις εκτιµήσεις τις οποίες διενεργεί, βασιζόµενος σε ιστορικά στοιχεία, στην εργασία ειδικών συµβούλων,  

σε τάσεις και µεθόδους που θεωρούνται κατάλληλες για την εκτίµηση συγκεκριµένων συνθηκών, καθώς και σε 

εκτιµήσεις για το πώς οι παραδοχές που λαµβάνει µπορεί να µεταβληθούν στο µέλλον.  

Παραδοχές και εκτιµήσεις απαιτούνται για την απεικόνιση:  

• Των προβλέψεων µελλοντικών πληρωτέων φόρων εισοδήµατος και αναβαλλόµενων φόρων. 

• Της εύλογης αξίας λοιπών χρηµατοοικονοµικών µέσων 

• Των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις 

• Ενδεχόµενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων 

Σηµαντικές παραδοχές από την ∆ιοίκηση για την εφαρµογή των λογιστικών αρχών και µεθόδων της Εταιρείας 

επισηµαίνονται  όπου κρίνεται σκόπιµο. 

 

(ε) Ενοποίηση 

Η Εταιρεία δεν έχει θυγατρικές επιχειρήσεις, ούτε επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις. Η ίδια όµως 

ενοποιείται πλήρως, µε τη µέθοδο της ολικής ενοποίησης, στον όµιλο της «ΕΙ∆ΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» η οποία συµµετέχει στο µετοχικό της κεφάλαιο 

µε ποσοστό 70%. 

     

(στ) Πληροφόρηση κατά τοµέα 

Ως επιχειρηµατικός τοµέας ορίζεται µία οµάδα στοιχείων ενεργητικού και δραστηριοτήτων που παρέχουν 

προϊόντα και υπηρεσίες, τα οποία υπόκεινται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από εκείνα άλλων 

επιχειρηµατικών τοµέων. Ως γεωγραφικός τοµέας, ορίζεται µία γεωγραφική περιοχή, στην οποία παρέχονται 

προϊόντα και υπηρεσίες και η οποία υπόκειται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από άλλες περιοχές.  
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Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στην παροχή τηλεφωνικών υπηρεσιών. Οι εν λόγω υπηρεσίες  απευθύνονται τόσο 

προς τον Ιδιωτικό όσο και προς το ∆ηµόσιο Τοµέα.  Οι επιχειρηµατικές αποφάσεις της ∆ιοίκησης αποδίδουν την 

ίδια βαρύτητα και προωθούν εξίσου όλους τους τοµείς  δραστηριότητας.  

Η έδρα της Εταιρείας και η κύρια χώρα δραστηριοποίησής της είναι η Ελλάδα.  

 

(ζ) Συναλλαγές σε ξένο νόµισµα 

Τα στοιχεία των οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας επιµετρώνται βάσει του νοµίσµατος του πρωτεύοντος 

οικονοµικού περιβάλλοντος, στο οποίο λειτουργεί (λειτουργικό νόµισµα). Οι Οικονοµικές καταστάσεις 

παρουσιάζονται σε Ευρώ, που είναι το λειτουργικό νόµισµα της Εταιρείας, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στις 

επιµέρους σηµειώσεις. 

 

Οι συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα µετατρέπονται στο λειτουργικό νόµισµα βάσει των ισοτιµιών που υφίστανται 

κατά την ηµεροµηνία των συναλλαγών. 

 

Κέρδη και ζηµιές από συναλλαγµατικές διαφορές, οι οποίες προκύπτουν από την εκκαθάριση τέτοιων 

συναλλαγών κατά την διάρκεια της χρήσης και από την µετατροπή των νοµισµατικών στοιχείων που 

εκφράζονται σε ξένο νόµισµα µε τις ισχύουσες ισοτιµίες κατά την ηµεροµηνία της κατάστασης οικονοµικής 

θέσης, καταχωρούνται στα αποτελέσµατα. Οι συναλλαγµατικές διαφορές από µη νοµισµατικά στοιχεία που 

αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους, θεωρούνται ως τµήµα της εύλογης αξίας και συνεπώς καταχωρούνται όπου 

και οι διαφορές της εύλογης αξίας. 

 

(η) Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 

Η Εταιρεία δεν διαθέτει ακίνητα πάγια περιουσιακά στοιχεία (οικόπεδα – κτίρια). Τα ενσώµατα πάγια της 

Εταιρείας αφορούν εγκαταστάσεις σε ακίνητα τρίτων, µηχανήµατα στα οποία έχουν προσαρµοστεί κατάλληλα 

λογισµικά προγράµµατα µέσω των οποίων παρέχονται οι τηλεφωνικές υπηρεσίες, υπολογιστές, έπιπλα και 

σκεύη.  Αυτά αποτιµώνται στο κόστος κτήσης µείον τις σωρευµένες αποσβέσεις και τις τυχόν ζηµίες 

αποµείωσης, αν υπάρχουν. Το κόστος κτήσης περιλαµβάνει όλες τις άµεσα επιρριπτέες δαπάνες για την 

απόκτηση των στοιχείων. Το κόστος µπορεί επίσης να περιλαµβάνει κέρδη ή ζηµίες από αντιστάθµιση του 

συναλλαγµατικού κινδύνου κατά την αγορά αυτών των στοιχείων, τα οποία είχαν καταχωρηθεί σε αποθεµατικό 

των ιδίων κεφαλαίων. Τέτοια περίπτωση δεν έχει προκύψει. 

Οι δαπάνες που πραγµατοποιούνται σε µεταγενέστερες χρήσεις αυξάνουν τη λογιστική αξία των ενσώµατων 

παγίων µόνο εάν πιθανολογείται ότι θα εισρεύσουν στην Εταιρεία µελλοντικά οικονοµικά οφέλη και το κόστος 

τους µπορεί να αποτιµηθεί αξιόπιστα. Οι επισκευές και οι συντηρήσεις καταχωρούνται στα αποτελέσµατα όταν 

πραγµατοποιούνται. 

Κατά την πώληση των ενσωµάτων παγίων, οι διαφορές µεταξύ του τιµήµατος που λαµβάνεται και της λογιστικής 

τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζηµίες στα αποτελέσµατα. Οι υπολειµµατικές αξίες και οι ωφέλιµες ζωές 

των ενσωµάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε κάθε ετήσια κατάσταση οικονοµικής θέσης. 

Στην περίπτωση που η λογιστική αξία των ενσώµατων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιµη αξία τους, οι 

διαφορές (αποµείωση) καταχωρούνται, ως έξοδα, στα αποτελέσµατα.  

 

Οι εγκαταστάσεις σε ακίνητα τρίτων, αποσβένονται σύµφωνα µε τα έτη µίσθωσης των ακινήτων. 
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Οι αποσβέσεις των άλλων ενσωµάτων παγίων υπολογίζονται µε την σταθερή µέθοδο µέσα στη ωφέλιµη ζωή 

τους, που έχει ως εξής: 

 

Μηχανολογικός εξοπλισµός                    7-13 έτη 

Αυτοκίνητα                                           7-9  έτη 

Λοιπός εξοπλισµός                                 4-7  έτη 

 

Το κόστος του δανεισµού που σχετίζεται άµεσα µε την απόκτηση, κατασκευή ή παραγωγή περιουσιακών 

στοιχείων, η ολοκλήρωση των οποίων απαιτεί σηµαντικό χρόνο, προστίθεται στο κόστος τους, µέχρι το χρόνο 

που είναι ουσιαστικά έτοιµα προς χρήση ή προς πώληση. ∆ιευκρινίζεται ότι η Εταιρεία δεν έχει λάβει κεφάλαια 

µε σκοπό την επένδυσή τους σε πάγια περιουσιακά στοιχεία. 

 

(θ) Άυλα περιουσιακά στοιχεία  

Οι άδειες λογισµικού αποτιµώνται στο κόστος κτήσης µείον τις αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις διενεργούνται µε την 

σταθερή µέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιµης ζωής των στοιχείων αυτών, η οποία εκτιµάται σε 5 έτη. 

 

(ι) Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων  

Τα στοιχεία του ενεργητικού, που έχουν απροσδιόριστη ωφέλιµη ζωή, δεν αποσβένονται και υπόκεινται σε 

έλεγχο αποµείωσης ετησίως και όταν κάποια γεγονότα καταδεικνύουν ότι η λογιστική αξία µπορεί να µην είναι 

ανακτήσιµη.  Τα στοιχεία του ενεργητικού, που αποσβένονται, υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης της αξίας τους 

όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί.  Η ανακτήσιµη αξία είναι το µεγαλύτερο 

ποσό µεταξύ της καθαρής τιµής πώλησης και της αξίας λόγω χρήσης. Η ζηµία λόγω µείωσης της αξίας των 

στοιχείων του ενεργητικού αναγνωρίζεται από την επιχείρηση, όταν η λογιστική αξία των στοιχείων αυτών (ή 

της Μονάδας ∆ηµιουργίας Ταµειακών Ροών) είναι µεγαλύτερη από το ανακτήσιµο ποσό τους. 

Οι ζηµιές αποµείωσης, όταν προκύπτουν καταχωρούνται, ως έξοδα, στα αποτελέσµατα της χρήσης εντός της 

οποίας προκύπτουν, µε την προϋπόθεση ότι δεν έχει αναπροσαρµοστεί το περιουσιακό στοιχείο.  

 

(ια) Αποθέµατα  

Η Εταιρεία αγοράζει εµπορεύµατα µε σκοπό την µεταπώληση τους βάσει συµβάσεων που έχουν συνάψει .Κατά 

την ηµεροµηνία της κατάστασης οικονοµικής θέσης ,τα αποθέµατα αποτιµώνται στην αξία κτήσης. Την 31η 

∆εκεµβρίου 2012 και 2011 η Εταιρεία δεν είχε αποθέµατα στην κατοχή της.  

 

(ιβ) Πελάτες και εµπορικές απαιτήσεις  

Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και µεταγενέστερα αποτιµώνται στο 

αναπόσβεστο κόστος, χρησιµοποιώντας την µέθοδο του αποτελεσµατικού επιτοκίου, µείον την πρόβλεψη για 

µείωση της αξίας τους. Στην περίπτωση που η αναπόσβεστη αξία ή το κόστος ενός χρηµατοοικονοµικού 

στοιχείου υπερβαίνει την παρούσα αξία, τότε το στοιχείο αυτό αποτιµάται στο ανακτήσιµο ποσό αυτού, δηλαδή 

στη παρούσα αξία των µελλοντικών ροών του περιουσιακού στοιχείου, η οποία υπολογίζεται µε βάση το 

πραγµατικό αρχικό επιτόκιο. Η σχετική ζηµία µεταφέρεται απευθείας στην κατάσταση συνολικών εσόδων. Οι 

ζηµιές αποµείωσης, δηλαδή όταν υπάρχει αντικειµενική ένδειξη ότι η Εταιρεία δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα 

τα ποσά που οφείλονται µε βάση τους συµβατικούς όρους, αναγνωρίζονται στην κατάσταση συνολικών εσόδων.  
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(ιγ) Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα   

Τα διαθέσιµα και ισοδύναµα διαθεσίµων περιλαµβάνουν τα µετρητά στην τράπεζα και στο ταµείο καθώς επίσης 

µπορούν να περιλαµβάνουν και τις βραχυπρόθεσµες επενδύσεις υψηλής ρευστότητας όπως τα προϊόντα της 

αγοράς χρήµατος και οι τραπεζικές καταθέσεις. Τα προϊόντα της αγοράς χρήµατος είναι χρηµατοοικονοµικά 

περιουσιακά στοιχεία που αποτιµώνται στην εύλογη αξία µέσω της κατάστασης συνολικών εσόδων. 

 

(ιδ) Χρηµατοοικονοµικά µέσα  

Χρηµατοοικονοµικό µέσο είναι κάθε σύµβαση που δηµιουργεί ένα χρηµατοοικονοµικό στοιχείο ενεργητικού σε 

µία επιχείρηση και µια χρηµατοοικονοµική υποχρέωση ή ένα συµµετοχικό τίτλο σε µια άλλη επιχείρηση. Τα 

χρηµατοοικονοµικά µέσα της Εταιρείας, όταν συντρέχει περίπτωση,  ταξινοµούνται στις παρακάτω κατηγορίες µε 

βάση την ουσία της σύµβασης και το σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκαν. 

 

••••••••••••    Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία αποτιµώµενα στην εύλογη αξία τους µέσω της κατάστασης 

συνολικών εσόδων 

Πρόκειται για χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού, που ικανοποιούν οποιαδήποτε από τις παρακάτω 

προϋποθέσεις: 

- Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού που κατέχονται για εµπορικούς σκοπούς (συµπεριλαµβάνονται τα 

παράγωγα, εκτός από εκείνα που είναι καθορισµένα και αποτελεσµατικά µέσα αντιστάθµισης, αυτά που 

αποκτώνται ή δηµιουργούνται µε σκοπό την πώληση ή την επαναγορά και τέλος αυτά που αποτελούν µέρος 

ενός χαρτοφυλακίου από αναγνωρισµένα χρηµατοοικονοµικά µέσα). 

- Κατά την αρχική αναγνώριση ορίζεται από την επιχείρηση ως στοιχείο που αποτιµάται στην εύλογη αξία, µε 

αναγνώριση των µεταβολών στην κατάσταση συνολικών εσόδων µε την προυπόθεση ότι πληρούνται τα 

κριτήρια που θέτει η τροποποίηση του ∆ΛΠ 39 «Επιλογή της Εύλογης Αξίας». 

Η Εταιρεία δεν διαθέτει χρηµατοοικονοµικά στοιχεία αποτιµώµενα στην εύλογη αξία 

 

••••••••••••    ∆άνεια και απαιτήσεις 

Περιλαµβάνουν µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού µε σταθερές ή προσδιορισµένες 

πληρωµές, τα οποία δεν διαπραγµατεύονται σε ενεργό αγορά. Στην κατηγορία αυτή (∆άνεια και Απαιτήσεις) δεν 

περιλαµβάνονται: 

α) απαιτήσεις από προκαταβολές για αγορά αγαθών ή υπηρεσιών, 

β) απαιτήσεις που έχουν να κάνουν µε δοσοληψίες φόρων, οι οποίες έχουν επιβληθεί νοµοθετικά από το κράτος, 

γ) οτιδήποτε δεν καλύπτεται από σύµβαση, ώστε να δίνει δικαίωµα στην επιχείρηση για λήψη µετρητών ή άλλων 

χρηµατοοικονοµικών παγίων στοιχείων. 

Τα δάνεια και οι απαιτήσεις περιλαµβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό, εκτός από εκείνα µε λήξεις 

µεγαλύτερες των 12 µηνών από την ηµεροµηνία της κατάστασης οικονοµικής θέσης. Τα τελευταία 

συµπεριλαµβάνονται στα µη κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού. 

 

(ιε) Μετοχικό κεφάλαιο 

Έξοδα τα οποία πραγµατοποιήθηκαν για την έκδοση µετοχών εµφανίζονται, µετά την αφαίρεση του σχετικού 

φόρου εισοδήµατος, σε µείωση του προϊόντος της έκδοσης. Τα έξοδα τα οποία σχετίζονται µε την έκδοση 

µετοχών για την απόκτηση επιχειρήσεων περιλαµβάνονται στο κόστος κτήσης της επιχείρησης που αποκτάται. 

Κατά την απόκτηση ιδίων µετοχών, το καταβληθέν τίµηµα, συµπεριλαµβανοµένων και των σχετικών δαπανών, 

απεικονίζεται µειωτικά των ιδίων κεφαλαίων. 
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(ιστ) Φορολογία εισοδήµατος και αναβαλλόµενος φόρος  

Η επιβάρυνση της χρήσης µε φόρους εισοδήµατος αποτελείται από τους τρέχοντες φόρους και τους 

αναβαλλόµενους φόρους, δηλαδή τους φόρους ή τις φορολογικές ελαφρύνσεις που σχετίζονται µε τα οικονοµικά 

οφέλη που προκύπτουν στην χρήση, αλλά έχουν ήδη καταλογιστεί ή θα καταλογιστούν από τις φορολογικές 

αρχές σε διαφορετικές χρήσεις. Ο φόρος εισοδήµατος αναγνωρίζεται στην κατάσταση συνολικών εσόδων της 

χρήσης, εκτός του φόρου εκείνου που αφορά συναλλαγές που καταχωρήθηκαν απευθείας στα ίδια κεφάλαια, 

περίπτωση στην οποία καταχωρείται απευθείας, κατά ανάλογο τρόπο, στα ίδια κεφάλαια. 

 

Οι τρέχοντες φόροι εισοδήµατος περιλαµβάνουν τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις ή και απαιτήσεις προς τις 

δηµοσιονοµικές αρχές που σχετίζονται µε τους πληρωτέους φόρους επί του φορολογητέου εισοδήµατος της 

περιόδου και οι τυχόν πρόσθετοι φόροι εισοδήµατος που αφορούν προηγούµενες χρήσεις. 

 

Οι τρέχοντες φόροι επιµετρώνται σύµφωνα µε τους φορολογικούς συντελεστές και τους φορολογικούς νόµους 

που εφαρµόζονται στις διαχειριστικές περιόδους µε τις οποίες σχετίζονται, βασιζόµενα στο φορολογητέο κέρδος 

για το έτος.  

 

Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος προσδιορίζεται µε την µέθοδο της υποχρέωσης που προκύπτει από τις 

προσωρινές διαφορές µεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των στοιχείων του ενεργητικού 

και των υποχρεώσεων. Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος δεν λογίζεται εάν προκύπτει από την αρχική 

αναγνώριση στοιχείου ενεργητικού ή παθητικού σε συναλλαγή, εκτός επιχειρηµατικής συνένωσης, η οποία όταν 

έγινε η συναλλαγή δεν επηρέασε ούτε το λογιστικό ούτε το φορολογικό κέρδος ή ζηµία. 

 

Ο αναβαλλόµενος φόρος αποτιµάται µε βάση τους φορολογικούς συντελεστές που αναµένεται να ισχύουν στην 

χρήση κατά την οποία θα διακανονιστεί η απαίτηση ή η υποχρέωση, λαµβάνοντας υπόψη τους φορολογικούς 

συντελεστές (και φορολογικούς νόµους) που έχουν τεθεί σε ισχύ ή ουσιαστικά ισχύουν µέχρι την ηµεροµηνία 

της κατάστασης οικονοµικής θέσης. 

 

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται κατά την έκταση στην οποία θα υπάρξει µελλοντικό 

φορολογητέο κέρδος για την χρησιµοποίηση της προσωρινής διαφοράς που δηµιουργεί την αναβαλλόµενη 

φορολογική απαίτηση. 

 

Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος αναγνωρίζεται για τις προσωρινές διαφορές που προκύπτουν από 

επενδύσεις σε θυγατρικές και συνδεδεµένες επιχειρήσεις, µε εξαίρεση την περίπτωση που η αναστροφή των 

προσωρινών διαφορών ελέγχεται από την Εταιρεία και είναι πιθανό ότι οι προσωρινές διαφορές δεν θα 

αναστραφούν στο προβλεπτό µέλλον. 

 

(ιζ) Παροχές προς τους εργαζοµένους  

Βραχυπρόθεσµες παροχές: Οι βραχυπρόθεσµες παροχές προς τους εργαζοµένους (παροχές λήξης της 

εργασιακής σχέσης) σε χρήµα και σε είδος αναγνωρίζονται ως έξοδο όταν καθίστανται δεδουλευµένες. Η 

Εταιρεία δεν έχει επίσηµα ή ανεπίσηµα ενεργοποιήσει κανένα ειδικό πρόγραµµα παροχών προς τους 

εργαζοµένους της.Τυχόν ανεξόφλητο ποσό καταχωρείται ως υποχρέωση,ενώ σε περίπτωση που το ποσό που 

ήδη καταβλήθηκε υπερβαίνει το ποσό των παροχών,η επιχείρηση αναγνωρίζει το υπερβάλλον ποσό ως στοιχείο 

του ενεργητικού της (προπληρωθέν έξοδο)µόνο κατά την έκταση που η προπληρωµή θα οδηγήσει σε µείωση 

µελλοντικών πληρωµών ή σε επιστροφή.  
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Παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία: Οι παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία περιλαµβάνουν 

τόσο προγράµµατα καθορισµένων εισφορών, όσο και προγράµµατα καθορισµένων παροχών. Το δεδουλευµένο 

κόστος των προγραµµάτων καθορισµένων εισφορών καταχωρείται, ως έξοδο, στην περίοδο που αφορά.  

 

• Πρόγραµµα καθορισµένων εισφορών 

Με βάση το πρόγραµµα καθορισµένων εισφορών, η υποχρέωση της επιχείρησης (νοµική ή τεκµαρτή) 

περιορίζεται στο ποσό που έχει συµφωνηθεί να συνεισφέρει στο φορέα που διαχειρίζεται τις εισφορές και 

χορηγεί τις παροχές. Συνεπώς το ποσό των παροχών που θα λάβει ο εργαζόµενος προσδιορίζεται από το ποσό 

που καταβάλλει η επιχείρηση (ή και ο εργαζόµενος) και απο τις καταβληθείσες επενδύσεις των εισφορών αυτών. 

Η πληρωτέα εισφορά από την επιχείρηση σε ένα πρόγραµµα καθορισµένων εισφορών ,αναγνωρίζεται είτε ως µία 

υποχρέωση µετά και την αφαίρεση της εισφοράς που καταβλήθηκε, είτε ως ένα έξοδο. 

 

• Πρόγραµµα καθορισµένων παροχών 

 Η υποχρέωση που καταχωρείται στην κατάσταση οικονοµικής θέσης για τα προγράµµατα καθορισµένων 

παροχών αποτελεί την  παρούσα αξία της υποχρέωσης για την καθορισµένη παροχή, µείον την εύλογη αξία των 

στοιχείων του ενεργητικού του προγράµµατος (εάν υπάρχουν) και τις µεταβολές που προκύπτουν από 

οποιοδήποτε αναλογιστικό  κέρδος ή ζηµία και το κόστος της προϋπηρεσίας. Η δέσµευση της καθορισµένης 

παροχής υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο αναλογιστή µε την χρήση της µεθόδου της προβεβληµένης  

πιστωτικής µονάδος (projected unit credit method). Για την προεξόφληση χρησιµοποιείται το επιτόκιο των 

µακροπροθέσµων οµολόγων του Ελληνικού ∆ηµοσίου. 

Τα αναλογιστικά κέρδη και οι ζηµίες είναι στοιχεία της υποχρέωσης της παροχής της επιχείρησης, όσο και του 

εξόδου το οποίο θα αναγνωριστεί στα αποτελέσµατα. Αυτά που προκύπτουν από τις προσαρµογές µε βάση τα 

ιστορικά δεδοµένα και είναι πάνω ή κάτω από το περιθώριο του 10% της σωρευµένης υποχρέωσης, 

καταχωρούνται στα αποτελέσµατα µέσα στον αναµενόµενο µέσο ασφαλιστικό χρόνο των συµµετεχόντων στο 

πρόγραµµα. Το κόστος προϋπηρεσίας αναγνωρίζεται άµεσα στα αποτελέσµατα µε εξαίρεση την περίπτωση που 

οι µεταβολές του προγράµµατος εξαρτώνται από τον εναποµένοντα χρόνο υπηρεσίας των εργαζοµένων. Στην 

περίπτωση αυτή το κόστος προϋπηρεσίας καταχωρείται στα αποτελέσµατα µε την σταθερή µέθοδο µέσα στην 

περίοδο ωρίµανσης. 

 

Παροχές τερµατισµού της απασχόλησης : Οι παροχές λόγω λήξης της εργασιακής σχέσης καταβάλλονται 

όταν οι εργαζόµενοι αποχωρούν πριν την ηµεροµηνία συνταξιοδότησης. Η Εταιρεία καταχωρεί αυτές τις παροχές 

όταν δεσµεύεται, είτε όταν τερµατίζει την απασχόληση υπαρχόντων εργαζοµένων σύµφωνα µε ένα λεπτοµερές 

πρόγραµµα για το οποίο δεν υπάρχει πιθανότητα απόσυρσης, είτε όταν προσφέρει αυτές τις παροχές ως κίνητρο 

για εκούσια (εθελουσία) αποχώρηση. Όταν οι παροχές αυτές καθίστανται πληρωτέες σε περιόδους πέρα των 

δώδεκα µηνών από την ηµεροµηνία της κατάστασης οικονοµικής θέσης, τότε θα πρέπει να προεξοφλούνται µε 

βάση τις αποδόσεις των υψηλής ποιότητας εταιρικών οµολόγων ή των κρατικών οµολόγων. 

 

Στην περίπτωση µίας προσφοράς που γίνεται για να ενθαρρύνει την εθελουσία αποχώρηση, η αποτίµηση των 

παροχών λήξης της εργασιακής σχέσης πρέπει να βασίζεται στον αριθµό των εργαζοµένων που αναµένεται να 

δεχτούν την προσφορά. 

 

Στην περίπτωση τερµατισµού απασχόλησης που υπάρχει αδυναµία προσδιορισµού των εργαζοµένων που θα 

κάνουν χρήση αυτών των παροχών, δεν γίνεται λογιστικοποίηση αλλά γνωστοποίηση αυτών ως ενδεχόµενη 

υποχρέωση.  
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(ιη) Επιχορηγήσεις  

Η Εταιρεία αναγνωρίζει τις κρατικές επιχορηγήσεις οι οποίες ικανοποιούν αθροιστικά τα εξής κριτήρια: α) Υπάρχει 

τεκµαιρόµενη βεβαιότητα ότι η επιχείρηση έχει συµµορφωθεί ή πρόκειται να συµµορφωθεί µε τους όρους της 

επιχορήγησης και β) πιθανολογείται ότι το ποσό της επιχορήγησης θα εισπραχθεί. Καταχωρούνται στην εύλογη 

αξία και αναγνωρίζονται µε τρόπο συστηµατικό στα έσοδα, µε βάση την αρχή του συσχετισµού των 

επιχορηγήσεων µε τα αντίστοιχα κόστη τα οποία και επιχορηγούν. 

 

Οι επιχορηγήσεις που αφορούν στοιχεία του ενεργητικού περιλαµβάνονται στις µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 

ως έσοδο επόµενων χρήσεων και αναγνωρίζονται συστηµατικά και ορθολογικά στα έσοδα κατά τη διάρκεια της 

ωφέλιµης ζωής του παγίου στοιχείου του ενεργητικού. Τα έσοδα αυτά εµφανίζονται στο κονδύλι λοιπά έσοδα 

εκµετάλλευσης. 

 

(ιθ) Προβλέψεις 

Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει παρούσες νοµικές η τεκµαιρόµενες υποχρεώσεις ως 

αποτέλεσµα παρελθόντων γεγονότων, είναι πιθανή η εκκαθάρισή τους µέσω εκροών πόρων και η εκτίµηση του 

ακριβούς ποσού της υποχρέωσης µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε αξιοπιστία. Οι προβλέψεις επισκοπούνται κατά 

την ηµεροµηνία σύνταξης κάθε κατάστασης οικονοµικής θέσης και προσαρµόζονται προκειµένου να 

αντανακλούν την παρούσα αξία της δαπάνης που αναµένεται να απαιτηθεί για τη διευθέτηση της υποχρέωσης. 

Οι ενδεχόµενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται, εκτός αν 

η πιθανότητα εκροών πόρων οι οποίοι ενσωµατώνουν οικονοµικά οφέλη είναι µεγάλη. Οι ενδεχόµενες 

απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή 

οικονοµικών οφελών είναι πιθανή. 

 

(κ) Αναγνώριση εσόδων και εξόδων  

Έσοδα: Τα έσοδα περιλαµβάνουν την εύλογη αξία εκτελεσθέντων έργων, παροχής υπηρεσιών, καθαρά από 

Φόρο Προστιθέµενης Αξίας, εκπτώσεις και επιστροφές. Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής :   

••••••••••••    Παροχή υπηρεσιών: Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται την περίοδο που παρέχονται οι  

υπηρεσίες, µε βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της παρεχόµενης υπηρεσίας σε σχέση µε το σύνολο των 

παρεχόµενων υπηρεσιών. 

••••••••••••    Έσοδα από τόκους: Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και µε την χρήση 

του πραγµατικού επιτοκίου. Όταν υπάρχει αποµείωση των απαιτήσεων, η λογιστική αξία αυτών 

µειώνεται στο ανακτήσιµο ποσό τους, το οποίο είναι η παρούσα αξία των αναµενόµενων µελλοντικών 

ταµειακών ροών προεξοφλουµένων µε το αρχικό πραγµατικό επιτόκιο. Στην συνέχεια λογίζονται τόκοι 

µε το ίδιο επιτόκιο επί της αποµειωµένης (νέας λογιστικής) αξίας. 

••••••••••••    Μερίσµατα: Τα µερίσµατα, λογίζονται ως έσοδα, όταν θεµελιώνεται το δικαίωµα είσπραξής τους. 

 

Έξοδα: Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα σε δεδουλευµένη βάση. Οι πληρωµές που 

πραγµατοποιούνται για λειτουργικές µισθώσεις µεταφέρονται στα  αποτελέσµατα ως έξοδα, κατά το χρόνο 

χρήσης του µισθίου. Τα έξοδα από τόκους αναγνωρίζονται σε δεδουλευµένη βάση. 
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(κα) Μισθώσεις 

Εταιρεία ως Μισθωτής: Οι µισθώσεις παγίων κατά τις οποίες µεταβιβάζονται στην Εταιρεία όλοι οι κίνδυνοι και 

τα οφέλη που έχουν σχέση µε την κυριότητα ενός στοιχείου του ενεργητικού, ανεξάρτητα από την τελική 

µεταβίβαση ή µη του τίτλου κυριότητας του στοιχείου αυτού, αποτελούν τις χρηµατοοικονοµικές µισθώσεις. Οι 

µισθώσεις αυτές κεφαλαιοποιούνται µε την έναρξη της µίσθωσης στην παρούσα αξία τους. Κάθε µίσθωµα 

επιµερίζεται µεταξύ της υποχρέωσης και των χρηµατοοικονοµικών εξόδων έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ένα 

σταθερό επιτόκιο στην υπολειπόµενη χρηµατοοικονοµική υποχρέωση. Οι αντίστοιχες υποχρεώσεις από 

µισθώµατα, καθαρές από χρηµατοοικονοµικά έξοδα, απεικονίζονται ως Υποχρεώσεις από χρηµατοδοτική 

µίσθωση. Το µέρος του χρηµατοοικονοµικού εξόδου που αφορά σε χρηµατοδοτικές µισθώσεις αναγνωρίζεται 

στην κατάσταση συνολικών εσόδων κατά τη διάρκεια της µίσθωσης. Τα πάγια που αποκτήθηκαν µε 

χρηµατοδοτική µίσθωση αποσβένονται µε κριτήριο την ωφέλιµη διάρκεια ζωής τους. 

 

Συµφωνίες µισθώσεων όπου ο εκµισθωτής µεταβιβάζει το δικαίωµα χρήσης ενός στοιχείου του ενεργητικού για 

µια συµφωνηµένη χρονική περίοδο, χωρίς ωστόσο να µεταβιβάζει και τους κινδύνους και ανταµοιβές της 

ιδιοκτησίας του παγίου στοιχείου, ταξινοµούνται ως λειτουργικές µισθώσεις.  Οι πληρωµές που γίνονται για 

λειτουργικές µισθώσεις αναγνωρίζονται στην κατάσταση συνολικών εσόδων µε βάση τη σταθερή µέθοδο  κατά 

τη διάρκεια της µίσθωσης. 

 

Εταιρεία ως εκµισθωτής: Η Εταιρεία δεν διαθέτει επενδυτικά ακίνητα, επινοικιάζει όµως µέρος από τα 

µισθωµένα ακίνητα που έχει. Το έσοδο από αυτή την λειτουργία καταχωρείται και εµφανίζεται στην κατάσταση 

συνολικών εσόδων στα λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης. 

 

(κβ) ∆ιανοµή µερισµάτων 

Η διανοµή µερισµάτων στους µετόχους αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις οικονοµικές καταστάσεις την 

ηµεροµηνία κατά την οποία η διανοµή εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των µετόχων. 

 

3. ∆ιαχείριση κινδύνων: 

 

Η Εταιρεία εκτίθενται σε χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους, όπως κινδύνους αγοράς, πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο 

ρευστότητας, κίνδυνο από µεταβολές επιτοκίων. Καταβάλλεται συστηµατική προσπάθεια ελέγχου των παραπάνω 

κινδύνων και περιορισµού των πιθανών αρνητικών επιπτώσεών της στην εύρυθµη λειτουργία και τη 

διαµόρφωση των οικονοµικών αποτελεσµάτων της Εταιρείας. Η ∆ιοίκηση εστιάζει την προσοχή της στην 

ισορροπηµένη ανάπτυξη των επιχειρηµατικών µονάδων που δραστηριοποιείται η Εταιρεία µε στόχο την 

διασπορά του επιχειρηµατικού κινδύνου.  

 

••••••••••••    Συναλλαγµατικός κίνδυνος 

Η Εταιρεία δεν είναι εκτεθειµένη σε συναλλαγµατικούς κινδύνους, δεδοµένου ότι οι πωλήσεις τις 

πράγµατοποιούνται εντός του Ελλαδικού χώρου. Μέχρι σήµερα δεν έχει πραγµατοποιήσει πωλήσεις σε 

χώρες εκτός της ευρωζώνης. 

Επίσης σηµειώνεται ότι το σύνολο των δανειακών υποχρεώσεων της Εταιρείας έχει συναφθεί σε ευρώ.  

 

••••••••••••    Πιστωτικός κίνδυνος 

Με δεδοµένο ότι ιστορικά οι βασικότεροι πελάτες της  Εταιρείας είναι το ∆ηµόσιο και η µητρική Εταιρεία, 

ο πιστωτικός κίνδυνος που σχετίζεται µε την είσπραξη των απαιτήσεων της  είναι χαµηλός. 
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••••••••••••    Κίνδυνος ρευστότητας  

Ο κίνδυνος ρευστότητας σχετίζεται µε την δυνατότητα της Εταιρείας να εκπληρώσει της 

χρηµατοοικονοµικές της υποχρεώσεις, όταν αυτές γίνουν ληξιπρόθεσµες. 

Η παρακολούθηση του κινδύνου ρευστότητας επικεντρώνεται στη διαχείριση του χρονικού συσχετισµού 

των ταµειακών ροών και στην εξασφάλιση επαρκών ταµειακών διαθεσίµων για την κάλυψη των 

τρεχουσών συναλλαγών. 

Η εταιρική διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας βασίζεται στη σωστή διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης 

και των ταµειακών ροών. 

Ο κίνδυνος ρευστότητας παρουσιάζεται σχετικά περιορισµένος, καθώς κατά τεκµήριο η ρευστοποίηση 

των συναλλαγών που προέρχονται από παρασχεθείσες υπηρεσίες προς τη µητρική Εταιρεία εξαρτώνται 

κατά πολύ από τη ρευστοποίηση των αντίστοιχων απαιτήσεων από τους πελάτες της µητρικής. 

Αντισυµβαλλόµενοι της µητρικής εταιρείας είναι µεγάλες εταιρείες τηλεφωνίας και κατά συνέπεια η 

πιθανότητα µη έγκυρης εξυπηρέτησης των υποχρεώσεών τους προς την µητρική εταιρεία είναι µικρή. 

Αναλυτικότερα η ανάλυση των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων της Εταιρείας µε βάση την ωρίµανσή 

τους έχει ως εξής: 

 

Πάνω από 
31.12.2012 Έως 1 έτος 

Από 2 έως 
 5 έτη  5 έτη Σύνολο 

∆ανεισµός       82.749,21  -- --       82.749,21  
Προµηθευτές και άλλες υποχρεώσεις 3.824.353,04 --  --   3.824.353,04  
Υποχρεώσεις από συµβάσεις 
χρηµατοδοτικής µίσθωσης -- -- --  -- 

Σύνολο  3.907.102,25  -- -- 3.907.102,25  

     
Πάνω από 

31.12.2011 Έως 1 έτος 
Από 2 έως 

 5 έτη  5 έτη Σύνολο 
∆ανεισµός    112.372,33  -- --    112.372,33  
Προµηθευτές και άλλες υποχρεώσεις  3.644.670,88  --  --   3.644.670,88  
Υποχρεώσεις από συµβάσεις 
χρηµατοδοτικής µίσθωσης     14.156,48  -- --      14.156,48  

Σύνολο  3.771.199,69  -- -- 3.771.199,69  

 

••••••••••••    Κίνδυνος λόγω µεταβολών των επιτοκίων 

Λόγω του ότι η Εταιρεία δεν έχει στο ενεργητικό της σηµαντικά έντοκα στοιχεία, τα λειτουργικά έσοδα 

και οι ταµειακές ροές είναι ουσιωδώς ανεξάρτητα από µεταβολές στις τιµές των επιτοκίων.  

Ο κίνδυνος επιτοκίου για την Εταιρεία σχετίζεται κυρίως µε τις υποχρεώσεις της σε τραπεζικές 

χρηµατοδοτήσεις (µακροπρόθεσµα και βραχυπρόθεσµα δάνεια).  

∆άνεια µε µεταβλητό επιτόκιο εκθέτουν την Εταιρεία σε κίνδυνο ταµειακών ροών. ∆άνεια µε σταθερό 

επιτόκιο εκθέτουν την Εταιρεία σε κίνδυνο µεταβολής της εύλογης αξίας. Το επιτόκιο των δανείων της 

Εταιρείας είναι κυµαινόµενο και καθορίζεται, ανά χρηµατοδότηση, µε βάση τις επίσηµες τιµές EURIBOR. 

Η ∆ιοίκηση κυρίως λόγω του περιορισµένου κινδύνου από τη πιθανή µεταβολή των επιτοκίων δεν έχει 

υιοθετήσει µια συστηµατική πολιτική αντιστάθµισής του, ενδεικτικά µε τη χρήση παράγωγων 

χρηµατοοικονοµικών µέσων. Αν σε επόµενες χρήσεις κριθεί ότι η έκθεση της Εταιρείας στον εν λόγω 

κίνδυνο είναι αυξανόµενη, είναι πιθανό να υιοθετηθούν οι αντίστοιχες πολιτικές αντιστάθµισης.  

Η Εταιρεία, τόσο για τα βραχυπρόθεσµα όσο και για τα µακροπρόθεσµα δάνεια, βασίζεται σε 

κυµαινόµενο επιτόκιο το οποίο αξιολογείται σε εύλογα χρονικά διαστήµατα, µε βάση τα ισχύοντα στην 

αγορά. Η οικονοµική διεύθυνση παρακολουθεί τις εξελίξεις που θα µπορούσαν να έχουν επίδραση στη 

διαµόρφωση των επιτοκίων, και σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητο προβαίνει σε µεταβολή της 
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δανειοληπτικής βάσης της Εταιρείας από κυµαινόµενο σε σταθερό επιτόκιο. Σε κάθε περίπτωση το ύψος 

του δανεισµού είναι περιορισµένο καθιστώντας το κίνδυνο µεταβολής επιτοκίων ασήµαντο. 

 

Ο κατωτέρω πίνακας παρουσιάζει την ευαισθησία του αποτελέσµατος καθώς και των ιδίων κεφαλαίων 

σε περίπτωση µεταβολής του επιτοκίου της τάξεως του +1% ή -1% (χρήση 2011: +1%/-1%) 

διατηρώντας τις υπόλοιπες µεταβλητές σταθερές: 

 

 31η ∆εκεµβρίου 2012  31η ∆εκεµβρίου 2011 

 +1% -1%  +1% -1% 

Αποτέλεσµα χρήσης  (6.243,44)  6.243,44   (12.001,75)  12.001,75  
Καθαρή θέση   (6.243,44)  6.243,44   (12.001,75)  12.001,75  

 

••••••••••••    ∆ιαχείριση κεφαλαιουχικού κινδύνου 

Ο σκοπός της διαχείρισης του κεφαλαιουχικού κινδύνου είναι η εξασφάλιση της συνεχιζόµενης 

δραστηριότητας της Εταιρείας (going concern) µε σκοπό να υπάρχουν ικανοποιητικές αποδόσεις για 

τους µετόχους, προκειµένου να διατηρηθεί µια ιδανική κεφαλαιουχική δοµή και να µειωθεί το κόστος 

κεφαλαίου σε ένα αποδεκτό επίπεδο. 

Η διατήρηση ή η προσαρµογή της κεφαλαιουχικής δοµής, µπορεί να γίνει µέσω της προσαρµογής του 

ποσού των µερισµάτων που πληρώνονται στους µετόχους, της επιστροφής µετοχικού κεφαλαίου στους 

µετόχους, της έκδοσης νέων µετοχών ή της πώλησης περιουσιακών στοιχείων για να µειωθεί ο 

δανεισµός. 

Η Εταιρεία ελέγχει τον κεφαλαιουχικό κίνδυνο µε βάση τον συντελεστή µόχλευσης. Αυτός ο 

συντελεστής υπολογίζεται ως ο λόγος του καθαρού δανεισµού προς το σύνολο των κεφαλαίων (ιδίων 

και ξένων). Ο καθαρός δανεισµός υπολογίζεται ως το σύνολο των δανεισµού (µακροπρόθεσµου και 

βραχυπρόθεσµου) µείον ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα.  
 
Οι συντελεστές µόχλευσης την 31η ∆εκεµβρίου 2012 και την 31η ∆εκεµβρίου 2011 για την Εταιρεία 

έχουν ως εξής: 

 

 31η ∆εκεµβρίου 

 2012   2011 

Συνολικός δανεισµός       82.749,21        112.372,33  
Μείον: Χρηµατικά διαθέσιµα   (300.791,82)     (147.103,42) 

Καθαρός δανεισµός   (218.042,61)       (34.731,09) 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  1.220.078,33     1.488.768,89  

Σύνολο κεφαλαίων  1.002.035,72     1.454.037,80  

Συντελεστής Μόχλευσης (21,76%)  (2,39%) 
 

Ο περιορισµένος δανεισµός της Εταιρείας έχει ως αποτέλεσµα τη διαµόρφωση αρνητικού συντελεστή 

µόχλευσης, κάτι που αντανακλά την ισχυρή κεφαλαιουχική δοµή της Εταιρείας. 

 

Από τις διατάξεις της εµπορικής νοµοθεσίας (κωδ. Ν. 2190/1920) επιβάλλονται περιορισµοί σε σχέση µε 

τα ίδια κεφάλαια που έχουν ως εξής: 

� Η απόκτηση ιδίων µετοχών, µε εξαίρεση την περίπτωση της απόκτησης µε σκοπό την διανοµή τους 

στους εργαζοµένους, δεν µπορεί να υπερβαίνει το 10% του καταβληµένου µετοχικού κεφαλαίου και 

δεν µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα την µείωση των ιδίων κεφαλαίων σε ποσό κατώτερο από το ποσό 



    CALL CENTER  ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε. 

 

Ετήσιες Οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση  

από 1η Ιανουαρίου ως 31η ∆εκεµβρίου 2012  

34 

του µετοχικού κεφαλαίου προσαυξηµένου µε τα αποθεµατικά για τα οποία η διανοµή τους 

απαγορεύεται από τον Νόµο. 

� Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, καταστεί µικρότερο από το ½ του 

µετοχικού κεφαλαίου το ∆ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση, 

µέσα σε προθεσµία έξι µηνών από την λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει την λύση της Εταιρείας 

ή την υιοθέτηση άλλου µέτρου. 

� Όταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, καταστεί κατώτερο του 1/10 του µετοχικού 

κεφαλαίου και η Γενική Συνέλευση δεν λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα, η Εταιρεία µπορεί να λυθεί µε 

δικαστική απόφαση µετά από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννοµο συµφέρον. 

� Ετησίως, αφαιρείται το 1/20 τουλάχιστον των καθαρών κερδών, προς σχηµατισµό του Τακτικού 

αποθεµατικού, το οποίο χρησιµοποιείται αποκλειστικά προς εξίσωση, προ πάσης διανοµής 

µερίσµατος, του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασµού Αποτελέσµατα εις νέο. Ο 

σχηµατισµός του αποθεµατικού αυτού καθίσταται προαιρετικός, όταν το ύψος του φθάσει το 1/3 

του µετοχικού κεφαλαίου. 

� Η καταβολή ετησίου µερίσµατος στους µετόχους σε µετρητά, και σε ποσοστό 35% τουλάχιστον των 

καθαρών κερδών, µετά την αφαίρεση του τακτικού αποθεµατικού και του καθαρού αποτελέσµατος 

από την αποτίµηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην εύλογη αξία τους, είναι 

υποχρεωτική. Τούτο δεν έχει εφαρµογή, αν έτσι αποφασισθεί από την Γενική Συνέλευση των 

µετόχων µε πλειοψηφία τουλάχιστον 65% του καταβληµένου µετοχικού κεφαλαίου. Στην 

περίπτωση αυτή, το µη διανεµηθέν µέρισµα µέχρι τουλάχιστον ποσοστού 35% επί των κατά τα 

ανωτέρω καθαρών κερδών, εµφανίζεται σε ειδικό λογαριασµό Αποθεµατικού προς κεφαλαιοποίηση, 

εντός τετραετίας µε την έκδοση νέων µετοχών που παραδίδονται δωρεάν στους δικαιούχους 

µετόχους. Τέλος, µε πλειοψηφία τουλάχιστον 70% του καταβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, η 

Γενική Συνέλευση των µετόχων, µπορεί να αποφασίζει την µη διανοµή µερίσµατος. 

 

H Εταιρεία συµµορφώνεται πλήρως µε τις σχετικές διατάξεις που επιβάλλονται από την νοµοθεσία σε 

σχέση µε τα ίδια κεφάλαια. 
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4. Οικονοµικές πληροφορίες κατά τοµέα:  

 

••••••••••••    Πρωτεύων τοµέας πληροφόρησης – επιχειρηµατικοί τοµείς 

 

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στον τοµέα της παροχής υπηρεσιών µέσω τηλεφώνου και απευθύνεται τόσο στον 

ιδιωτικό τοµέα όσο και προς το δηµόσιο. Τα έσοδά της για τις χρήσεις 2012 και 2011 αναλύονται ως εξής: 

 

 Από 1η Ιανουαρίου έως 
  31/12/2012  31/12/2011 
Υπηρεσίες προς Μητρική 9.421.951,00  11.060.849,48 
Υπηρεσίες προς ∆ηµόσιο 3.549.535,01  5.303.328,50 
Λοιπές Υπηρεσίες 562.946,14  670.373,54 
Σύνολο  13.534.432,15  17.034.551,52 

        
 

••••••••••••    ∆ευτερεύων τοµέας πληροφόρησης – γεωγραφικές περιοχές 

 

Οι πωλήσεις της Εταιρείας πραγµατοποιούνται εντός των Ελληνικών συνόρων και κατά συνέπεια δεν υπάρχει 

υποχρέωση επιπλέον πληροφόρησης. 

 

5. Αµοιβές και έξοδα προσωπικού: 

 

Οι αµοιβές και τα έξοδα του προσωπικού κατά τις χρήσεις 2012 και 2011, αναλύονται ως εξής: 
 

   Από 1η Ιανουαρίου έως 

   31/12/2012   31/12/2011 

Μισθοί και ηµεροµίσθια  8.702.779,61   11.683.497,52 
Ασφαλιστικές εισφορές  2.428.737,79   3.287.272,06 
Υποχρεώσεις καθορισµένων παροχών 
στους εργαζοµένους (Σηµ. 20)  397.141,11   320.222,24 
Λοιπά έξοδα προσωπικού  67.405,67   89.976,02 
Κόστος Μισθοδοσίας  11.596.064,18   15.380.967,84 

         
 

∆εν καταβλήθηκαν αµοιβές σε διευθυντικά και ανώτερα στελέχη για τη χρήση που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 

2012 (για τη χρήση 2011 € 20,05 χιλιάδες). 

 

Το απασχολούµενο προσωπικό στην Εταιρεία, κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2012 και 2011, αναλύεται ως εξής: 

 

  31/12/2012  31/12/2011 
Μισθωτοί 117  318 
Ωροµίσθιοι 279  744 
Σύνολο 396  1.062 

       
 

 



    CALL CENTER  ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε. 

 

Ετήσιες Οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση  

από 1η Ιανουαρίου ως 31η ∆εκεµβρίου 2012  

36 

6. Αποσβέσεις: 

 
Οι αποσβέσεις, για τις χρήσεις που έληξαν την 31η ∆εκεµβρίου 2012 και 2011, αναλύονται ως εξής : 
 

    Από 1η Ιανουαρίου έως 
   31/12/2012   31/12/2011 
Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων στοιχείων (Σηµ. 12)    238.544,40    253.488,47  
Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων (Σηµ. 13)       0,02        191,85  
Σύνολο αποσβέσεων που χρεώθηκαν στις 
λοιπές λειτουργίες (Σηµ. 7)   238.544,42    253.680,32  

     
 

7. Ανάλυση εξόδων κατά  λειτουργία: 

 
Το σύνολο των εξόδων, για τις χρήσεις που έληξαν την 31η ∆εκεµβρίου 2012 και 2011, αναλύονται ως εξής : 
 

    Από 1η Ιανουαρίου έως 

   31/12/2012   31/12/2011 
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού (Σηµ. 5)   11.596.064,18  15.380.967,84 
Έξοδα προβολής και διαφήµισης  584.575,64  14.929,60 
Αποσβέσεις (Σηµ. 6)  238.544,42  253.680,32 
Αµοιβές συνεδριάσεων µελών ∆Σ  300.000,00  -- 
Αµοιβές και έξοδα νοµικών & λογιστών  57.053,00  59.566,15 
Αµοιβές ορκωτών ελεγκτών λογιστών  31.200,00  18.215,45 
Αµοιβές και έξοδα λοιπών τρίτων  305.541,83  270.103,95 
Έξοδα παραγωγής  64.839,78  85.000,00 
Ενοίκια  361.682,28  374.504,57 
Φόροι, τέλη, πρόστιµα και προσαυξήσεις  220.844,73  106.955,92 
Τηλεπικοινωνίες  35.954,38  107.916,13 
Επισκευές και συντηρήσεις  128.854,13  147.961,60 
Έντυπα - γραφική ύλη - αναλώσιµα υλικά  27.492,66  39.431,93 
Συνδροµές  4.483,10  4.512,11 
Αποµείωση επισφαλών απαιτήσεων  --  26.596,42 
Έξοδα ταξιδίων  434,76  -- 
Έξοδα µεταφορών  10.652,04  17.317,91 
Αµοιβές οργανισµών κοινής ωφέλειας  137.299,63  118.537,16 
Ασφάλιστρα  475,88  571,12 
Λοιπά έξοδα  7.689,25  49.629,12 
Σύνολο εξόδων  14.113.681,69  17.076.397,30 

 

Τα ανωτέρω συνολικά έξοδα της Εταιρείας επιµερίσθηκαν ως ακολούθως: 
 

    Από 1η Ιανουαρίου έως 
   31/12/2012  31/12/2011 
Κόστος παροχής υπηρεσιών  12.184.621,16  16.013.389,13 
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας  1.351.513,96  1.060.544,85 
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως   577.546,57  2.463,32 
   14.113.681,69  17.076.397,30 

 

Η µείωση του συνόλου των εξόδων της Εταιρείας στην παρούσα χρήση σε σχέση µε την προηγούµενη οφείλεται 

κατά κύριο λόγο στη µεγάλη µείωση του κόστους προσωπικού (Σηµ. 5) που αφορά τον τερµατισµό σηµαντικού 

έργου ηλεκτρονικής διακυβέρνησης µεγάλης εντάσεως εργασίας. Η µείωση αυτή αντισταθµίστηκε από την 

αύξηση των εξόδων προβολής και διαφήµισης και των αµοιβών µελών ∆.Σ. 
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Η µεγάλη αύξηση των εξόδων διαθέσεως οφείλεται στο αυξηµένο κόστος διαφήµισης που αφορά το νέο έργο 

της Εταιρείας µε τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και συγκεκριµένα τις παρασχεθείσες υπηρεσίες µέσω του αριθµού 14884. 

 

 

8. Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης: 

 

Τα λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης, για τις χρήσεις 2012 και 2011, έχουν ως εξής: 

 
   Από 1η Ιανουαρίου έως 
    31/12/2012   31/12/2011 
Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις ΟΑΕ∆   179.024,23   149.818,30 
Έσοδα από διαχείριση ακινήτων   173.793,72   167.087,21 
Έσοδα ενοικίων   50.593,20   52.676,88 
Λοιπά έσοδα   2.728,38   9.221,87 
Σύνολο   406.139,53   378.804,26 

          
 

9. Χρηµατοοικονοµικά  έσοδα - έξοδα: 

 

Τα χρηµατοοικονοµικά έσοδα-έξοδα, για τις χρήσεις 2012 και 2011, αναλύονται ως κατωτέρω: 

 

    Από 1η Ιανουαρίου έως 
    31/12/2012  31/12/2011 
Έσοδα Τόκων:         
Λοιποί πιστωτικοί τόκοι   0,04    0,08  
Σύνολο   0,04   0,08 

Έξοδα Τόκων:         
Τόκοι και έξοδα µακροπρόθεσµων δανείων   --   2.816,87  
Τόκοι και έξοδα βραχυπρόθεσµων δανείων   71.946,89    100.607,99  
Τόκοι χρηµατοδοτικών µισθώσεων   305,56    1.171,39  
Προµήθειες εγγυητικών   5.321,80    5.162,59  
Τόκοι και έξοδα λοιπών βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων  13.388,17   3.778,59  
∆ιάφορα έξοδα τραπεζών   1.790,68    2.174,11  
Σύνολο   92.753,10    115.711,54  

          
 

Η µείωση του χρηµατοοικονοµικού κόστους του βραχυπρόθεσµου δανεισµού οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι 

το ύψος των ανωτέρω δανείων κυµαινόταν σε χαµηλότερα επίπεδα στο µεγαλύτερο µέρος της χρήσης σε σχέση 

µε την προηγούµενη χρήση. 

 

 

10. Φόρος εισοδήµατος: 

 

Σύµφωνα µε την φορολογική νοµοθεσία, ο φορολογικός συντελεστής που εφαρµόζεται στις Ανώνυµες Εταιρείες 

για τις χρήσεις 2011 και 2012 είναι 20%.  

Ο φόρος εισοδήµατος, που βάρυνε την κατάσταση συνολικών εσόδων, αναλύεται ως εξής: 
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    Από 1η Ιανουαρίου έως 
   31/12/2012  31/12/2011 

Τρέχων φόρος εισοδήµατος   2.294,98    91.872,30  
Προβλέψεις φορολογικού ελέγχου  --  10.862,55  
∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου προηγουµένων χρήσεων  38.730,76   -- 
Χρησιµοποίηση πρόβλεψης  (30.862,55)  -- 
Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος   (7.335,70)   (10.880,85) 
Σύνολο φόρου εισοδήµατος στην κατάσταση 
συνολικών εσόδων   2.827,49    91.854,00 

 

Η συµφωνία του φόρου εισοδήµατος µε το ποσό που προκύπτει από την εφαρµογή του ελληνικού φορολογικού 

συντελεστή στα κέρδη προ φόρων, συνοψίζεται ως εξής:  

 

    Από 1η Ιανουαρίου έως 
   31/12/2012  31/12/2011 

Κέρδη προ φόρου εισοδήµατος  % (265.863,07)  %  221.247,02  
Φόροι εισοδήµατος υπολογισµένοι µε τον 
ισχύοντα φορολογικό συντελεστή  20,00 (53.172,61)  20,00 44.249,40 
Φορολογική επίδραση  εξόδων που δεν 
εκπίπτουν για φορολογικούς σκοπούς  (17,53) 46.614,09   15,89 35.161,75  
Συµπληρωµατικός φόρος ακινήτων  (0,57) 1.517,80  0,71 1.580,30 
Προβλέψεις για διαφορές φορολογικού 
ελέγχου  -- --  4,91 10.862,55 
∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου  (14,57) 38.730,76  -- -- 
Χρησιµοποίηση πρόβλεψης  11,61 (30.862,55)  -- -- 
Φόρος εισοδήµατος στην 
κατάσταση συνολικών εσόδων  (1,06)     2.827,49   41,51  91.854,00  

 

Η Ελληνική φορολογική νοµοθεσία και οι σχετικές διατάξεις υπόκεινται σε ερµηνείες από τις φορολογικές αρχές. 

Οι δηλώσεις φόρου εισοδήµατος κατατίθενται σε ετήσια βάση, αλλά τα κέρδη ή οι ζηµίες που δηλώνονται για 

φορολογικούς σκοπούς παραµένουν προσωρινά έως ότου οι φορολογικές αρχές εξετάσουν τις φορολογικές 

δηλώσεις και τα βιβλία του φορολογούµενου, στιγµή κατά την οποία θα εκκαθαριστούν και οι σχετικές 

φορολογικές υποχρεώσεις. Οι φορολογικές ζηµίες, στο βαθµό που αναγνωρίζονται από τις φορολογικές αρχές, 

µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τον συµψηφισµό των κερδών των πέντε επόµενων χρήσεων που ακολουθούν 

την χρήση που αφορούν. 
 
Οι αναβαλλόµενοι φόροι προσδιορίζονται στις προσωρινές διαφορές που υπάρχουν στα στοιχεία του 

ενεργητικού και τις υποχρεώσεις µε βάση τις αξίες των λογιστικών βιβλίων και την φορολογική βάση και 

υπολογίζονται µε εφαρµογή του ισχύοντος φορολογικού συντελεστή. 
  

   31/12/2012   31/12/2011 

Υπόλοιπο έναρξης χρήσης  34.176,77   23.295,92 

Φόρος που καταχωρήθηκε στην 

κατάσταση συνολικών εσόδων  7.335,70    10.880,85  

Υπόλοιπο τέλους χρήσης  41.512,47    34.176,77  

 

Ο συµψηφισµός των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων λαµβάνει χώρα όταν υπάρχει, 

από πλευράς Εταιρείας, εφαρµόσιµο νοµικό δικαίωµα για κάτι τέτοιο και όταν οι αναβαλλόµενοι φόροι 

εισοδήµατος θα διακανονιστούν  στην ίδια φορολογική αρχή. 
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Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις, που εµφανίζονται στην κατάσταση οικονοµικής 

θέσης, αναλύονται ως εξής : 

   31/12/2012  31/12/2011 
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις        
-Υποχρεώσεις καθορισµένων παροχών στους 
εργαζοµένους  50.778,99   50.268,59 
   50.778,99   50.268,59 
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις        
-Χρηµατοδοτικές Μισθώσεις (Leasing)  (9.266,52)   (16.091,82) 
   (9.266,52)   (16.091,82) 
Καθαρές αναβαλλόµενες φορολογικές 
απαιτήσεις/(υποχρεώσεις)        41.512,47         34.176,77  

         
 

Ο αναβαλλόµενος φόρος που καταχωρήθηκε στην κατάσταση συνολικών εσόδων αναλύεται ως κατωτέρω: 

 
 

    Από 1η Ιανουαρίου έως 
   31/12/2012  31/12/2011 
         
-Υποχρεώσεις καθορισµένων παροχών στους 
εργαζοµένους  (510,40)   (1.162,76) 

-Χρηµατοδοτικές µισθώσεις (Leasing)    (6.825,30)     (9.718,09) 
Αναβαλλόµενος φόρος στην κατάσταση 
συνολικών εσόδων (έσοδο)/έξοδο    (7.335,70)    (10.880,85) 

 

 

11. Κέρδη ανά µετοχή: 

 
Βασικά:  

Τα βασικά κέρδη ανά µετοχή υπολογίζονται µε διαίρεση των καθαρών κερδών που αναλογούν στους µετόχους 

µε τον σταθµισµένο µέσο αριθµό των κοινών µετοχών της Εταιρείας. 

 
Προσαρµοσµένα:  

Τα προσαρµοσµένα κέρδη ανά µετοχή προκύπτουν από την προσαρµογή του σταθµισµένου µέσου όρου των 

υφιστάµενων κοινών µετοχών της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της χρήσης για δυνητικώς εκδοθείσες κοινές 

µετοχές.  

Η Εταιρεία δεν έχει τέτοιες κατηγορίες δυνητικών τίτλων µε συνέπεια τα βασικά και τα προσαρµοσµένα κέρδη 

ανά µετοχή να είναι ίδια. 

Ο υπολογισµός των βασικών και προσαρµοσµένων καθαρών κερδών ανά µετοχή την 31η  ∆εκεµβρίου 2012 και 

2011 έχει ως εξής: 

    Από 1η Ιανουαρίου έως 
    31/12/2012   31/12/2011 

Κέρδη µετά το φόρο εισοδήµατος     (268.690,56)     129.393,02  
Σταθµισµένος µέσος όρος του αριθµού µετοχών   670.000   670.000 
Κέρδη ανά µετοχή 
(βασικά και προσαρµοσµένα σε €)       (0,4010)           0,1931  
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12. Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία: 

 

Τα ενσώµατα πάγια της Εταιρείας απεικονίζονται στο ιστορικό κόστος κτήσης, µείον τις συσσωρευµένες 

αποσβέσεις και τυχόν µειώσεις της αξίας τους. 

Επί των ενσώµατων παγίων της  Εταιρείας δεν υφίστανται υποθήκες ή προσηµειώσεις. 

   Οικόπεδα & 
Κτίρια Μηχανήµατα 

Έπιπλα και 
λοιπός 

εξοπλισµός Σύνολο 
Κόστος κτήσης       
      
Υπόλοιπα την  
1η Ιανουαρίου 2011  384.659,02  2.270.389,87  496.843,13  3.151.892,02  
Προσθήκες      650,00      65.665,17      8.441,52     87.484,94  
Μειώσεις  -- --     (750,00)    (13.478,25) 
Ανακατανοµές  -- --        --   -- 
Υπόλοιπα την 
31η ∆εκεµβρίου 2011    385.309,02    2.336.055,04    504.534,65    3.225.898,71  
        
Υπόλοιπα την  
1η Ιανουαρίου 2012    385.309,02    2.336.055,04    504.534,65    3.225.898,71  
Προσθήκες     6.873,32    34.663,32      14.051,97       55.588,61  
Μειώσεις  -- -- -- -- 
Ανακατανοµές  -- -- -- -- 
Υπόλοιπα την  
31η  ∆εκεµβρίου 2012    392.182,34   2.370.718,36   518.586,62    3.281.487,32  
        
Συσσωρευµένες 
αποσβέσεις       
       
Υπόλοιπα την  
1η  Ιανουαρίου 2011  (294.085,28) (1.425.728,99) (444.329,63) (2.164.143,90) 
Αποσβέσεις χρήσης    (25.039,82)  (205.367,64)    (22.964,33)     (253.488,47) 
Μειώσεις  -- --        749,99           866,67  
Υπόλοιπα την  
31η ∆εκεµβρίου 2011  (319.125,10) (1.631.096,63)   (466.543,97) (2.416.765,70) 
        
Υπόλοιπα την  
1η  Ιανουαρίου 2012  (319.125,10) (1.631.096,63)   (466.543,97) (2.416.765,70) 
Αποσβέσεις χρήσης   (24.816,46)  (190.986,20)  (22.741,74)   (238.544,40) 
Μειώσεις  -- -- -- -- 
Υπόλοιπα την  
31η  ∆εκεµβρίου 2012  (343.941,56) (1.822.082,83)  (489.285,71) (2.655.310,10) 
        
Αναπόσβεστη αξία την:       
        
31η  ∆εκεµβρίου  2011   66.183,92   704.958,41    37.990,68    809.133,01  
        
31η  ∆εκεµβρίου  2012    48.240,78    548.635,53     29.300,91     626.177,22  

 
Ανάλυση των αποσβέσεων της Εταιρείας παρατίθενται στη Σηµείωση 6.  

 

 
Η Εταιρεία έχει συνάψει συµβάσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης κυρίως για µηχανήµατα και µηχανολογικό 

εξοπλισµό των οποίων η καθαρή λογιστική αξία έχει ως κατωτέρω: 
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   Οικόπεδα 
& Κτίρια Μηχανήµατα 

Έπιπλα και 
λοιπός 

εξοπλισµός Σύνολο 
Κόστος - κεφαλαιοποιηµένες χρηµατοδοτικές 
µισθώσεις την 31/12/10    84.266,38     692.627,85     158.446,91       935.341,14  
Συσσωρευµένες αποσβέσεις έως 31.12.2010  (57.874,63) (597.316,61) (120.719,10) (775.910,34) 
Καθαρή αναπόσβεστη αξία την 31/12/2010  26.391,75 95.311,24 37.727,81 159.430,80 
Προσθήκες χρήσης 2011  -- -- -- -- 
Αποσβέσεις χρήσης 2011  (9.269,30) (38.875,63)  (16.648,68)   (64.793,61) 
Καθαρή αναπόσβεστη αξία την 31/12/2011  17.122,45    56.435,61    21.079,13     94.637,19  
Προσθήκες χρήσης 2012  -- -- -- -- 
Αποσβέσεις χρήσης 2012   (9.269,30)   (23.293,29)   (15.715,84)    (48.278,43) 
Καθαρή αναπόσβεστη αξία την 31/12/2012    7.853,15   33.142,32     5.363,29        46.358,76  

      

 

13. Άυλα περιουσιακά στοιχεία: 

 

Στα άυλα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας περιλαµβάνονται λογισµικά και άδειες λογισµικών τα οποία έχουν 

αγοραστεί από τρίτους και τα οποία δεν περιλαµβάνουν εσωτερική αξία. Τα λογισµικά αυτά χρησιµοποιούνται για 

την παραγωγή και λειτουργία έργων της Εταιρείας. 

 

   
Άδειες 
Χρήσης 

Λοιπά 
∆ικαιώµατα 

Λογισµικά 
προγράµµατα Σύνολο 

Κόστος κτήσης       
      
Υπόλοιπα την  
1η Ιανουαρίου 2011    90.744,63    73.189,48      3.624,05    167.558,16  
Προσθήκες           --        --         --            --  
Μειώσεις                   --                      --                     --                         --   
Υπόλοιπα την 
31η ∆εκεµβρίου 2011  90.744,63   73.189,48      3.624,05    167.558,16  

        
Υπόλοιπα την  
1η Ιανουαρίου 2012    90.744,63    73.189,48      3.624,05    167.558,16  
Προσθήκες                    --         --     --       --  
Μειώσεις                   --              --    --        -- 
Υπόλοιπα την  
31η  ∆εκεµβρίου 2012    90.744,63    73.189,48      3.624,05    167.558,16  
        
Συσσωρευµένες 
αποσβέσεις       
       
Υπόλοιπα την  
1η  Ιανουαρίου 2011  (90.551,90) (73.189,45) (3.624,03) (167.365,38) 
Αποσβέσεις χρήσης     (191,85) --            --      (191,85) 
Μειώσεις                    --                 --         --           --  
Υπόλοιπα την  
31η ∆εκεµβρίου 2011  (90.743,75) (73.189,45) (3.624,03) (167.557,23) 

        
Υπόλοιπα την  
1η  Ιανουαρίου 2012  (90.743,75) (73.189,45) (3.624,03) (167.557,23) 
Αποσβέσεις χρήσης     (0,02) --            --      (0,02) 
Μειώσεις                    --                 --         --           --  
Υπόλοιπα την  
31η  ∆εκεµβρίου 2012  (90.743,77) (73.189,45) (3.624,03) (167.557,25) 
        
Αναπόσβεστη αξία την:       
        
31η  ∆εκεµβρίου  2011  0,88 0,03       0,02  0,93 
       
31η  ∆εκεµβρίου  2012  0,86 0,03       0,02  0,91 
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Ανάλυση των αποσβέσεων της Εταιρείας παρατίθενται στη Σηµείωση 6. 

 

14. Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις: 

 

Οι λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις της Εταιρείας αφορούν κυρίως σε εγγυήσεις ενοικίων οι οποίες αναµένεται 

να εισπραχθούν µετά το τέλος της επόµενης χρήσης και ανέρχονται την 31η ∆εκεµβρίου 2012 σε ποσό € 

39.439,13 (31η ∆εκεµβρίου 2011 ποσό € 42.055,94). 

 

15. Πελάτες και εµπορικές απαιτήσεις: 

 

Οι Πελάτες και οι λοιπές εµπορικές απαιτήσεις της Εταιρείας είναι εκφρασµένες σε ευρώ και αναλύονται ως εξής: 

 

   31/12/2012   31/12/2011 
Απαιτήσεις από πελάτες     955.190,26         3.402.390,07  
Απαιτήσεις από συνδεδεµένες 
επιχειρήσεις    3.553.017,51        1.003.888,32  
Επιταγές εισπρακτέες  --         2.203,59  
     4.508.207,77      4.408.481,98  
Μείον: Προβλέψεις επισφαλών 
πελατών      (625.008,46)       (625.008,46) 
     3.883.199,31      3.783.473,52  

         
 

Στη χρήση 2012 σηµειώθηκε σηµαντική µείωση του υπολοίπου των πελατών εκτός Οµίλου που οφείλεται κυρίως 

στη µείωση των απαιτήσεων από το ΙΚΑ. Η αύξηση των απαιτήσεων από τις συνδεδεµένες εταιρείες οφείλεται 

κυρίως στις τιµολογήσεις προς τη µητρική εταιρεία για τις παρασχεθείσες υπηρεσίες του τελευταίου τριµήνου 

της κλειόµενης χρήσης που αφορούν τους αριθµούς 11880 και 14884. 

 

Για το σύνολο των επισφαλών απαιτήσεων ποσού € 625.008,46 έχει σχηµατισθεί ισόποση πρόβλεψη. 

Οι επισφαλείς απαιτήσεις της Εταιρείας µε τις αντίστοιχες σχηµατισθείσες προβλέψεις παρατίθενται στον 

κατωτέρω πίνακα: 

 

  31/12/2012   31/12/2011 
Επισφαλείς απαιτήσεις πελατών   625.008,46     625.008,46 
Σχηµατισθείσες προβλέψεις    625.008,46     625.008,46 

        

 

Η κίνηση της πρόβλεψης επισφαλών πελατών έχει ως εξής: 

 

  31/12/2012   31/12/2011 
Υπόλοιπο έναρξης χρήσης 625.008,46   598.412,04 
Σχηµατισµός πρόβλεψης χρήσης --   26.596,42 
Χρησιµοποίηση πρόβλεψης --  -- 

Υπόλοιπο λήξης χρήσης 625.008,46   625.008,46 
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Η χρονική ανάλυση των απαιτήσεων έχει ως εξής: 

  31/12/2012   31/12/2011 
Ενήµερα 3.678.036,60   3.783.473,52 
Σε καθυστέρηση και µη αποµειωµένα:     

>360 ηµέρες 205.162,71  -- 

Σύνολο πελατών και εµπορικών απαιτήσεων 3.883.199,31   3.783.473,52 

 

 

16. Λοιπές απαιτήσεις:  

 

Οι λοιπές απαιτήσεις της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

   31/12/2012   31/12/2011 
Απαιτήσεις από φόρους  441.016,48   614.486,12 
Απαιτήσεις από ασφαλιστικά ταµεία  5.655,68  68.483,46 
Έξοδα επόµενης χρήσης  41.880,12   37.161,13 
Λοιπές απαιτήσεις  1.402,24   6.099,79 
   489.954,52    726.230,50  

          

 

Το υπόλοιπο των απαιτήσεων από φόρους εµφανίζεται µειωµένο την 31.12.2012 διότι σε αυτό περιλαµβάνονται 

οι παρακρατηµένοι φόροι από πωλήσεις προς το δηµόσιο, οι οποίες µειώθηκαν στη χρήση 2012. Επίσης, µέρος 

των παρακρατηθέντων φόρων συµψηφίστηκε στη δήλωση φόρου εισοδήµατος της χρήσης 2011 καθώς και µε 

τρέχουσες υποχρεώσεις για ΦΠΑ. 

Το υπόλοιπο των απαιτήσεων από ασφαλιστικά ταµεία την 31.12.2011 αφορά σε καταλογισθείσες από το ΙΚΑ 

διαφορές εισφορών οι οποίες τακτοποιήθηκαν, σχεδόν στο σύνολό τους, εντός της κλειόµενης χρήσης. 

Το µεγαλύτερο µέρος των εξόδων επόµενης χρήσης αφορά σε συµβόλαιο συντήρησης µηχανηµάτων και 

λογισµικών. 

 

17. Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα: 

 

Τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα αντιπροσωπεύουν µετρητά στο ταµείο της Εταιρείας καθώς και καταθέσεις 

όψεως διαθέσιµες σε πρώτη ζήτηση.  Η ανάλυσή τους κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2012 και 2011 είχε ως εξής: 

 

    31/12/2012   31/12/2011 
Ταµείο   486,38   1.479,57 
Καταθέσεις όψεως   300.305,44   145.623,85 
Σύνολο   300.791,82   147.103,42 

          

 

18. Ίδια Κεφάλαια: 

 

••••••••••••    Μετοχικό Κεφάλαιο  

 

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας, ποσού € 1.963.100,00, αποτελείται από 670.000 κοινές µετοχές µη 

εισηγµένες στο Χ.Α. ονοµαστικής αξίας 2,93 € εκάστη. 
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••••••••••••    Αποθεµατικά 

 

Τα λοιπά αποθεµατικά ποσού € 3.150,92 αφορούν σε διαφορές µετατροπής µετοχικού κεφαλαίου που είχαν 

σχηµατισθεί σε προηγούµενες χρήσεις. 

 

••••••••••••    Αποτελέσµατα εις νέο 

 

Την χρήση 2012 πραγµατοποιήθηκαν ζηµίες µετά το φόρο εισοδήµατος € 268.690,56 (στη χρήση 2011 κέρδη € 

129.393,02) οι οποίες προσαύξησαν το υπόλοιπο ζηµιών εις νέον ποσού € 477.482,03 της προηγούµενης χρήσης 

και διαµόρφωσαν το υπόλοιπο των αποτελεσµάτων εις νέο της 31ης ∆εκεµβρίου 2012 σε ζηµιές € 746.172,59. 

 
 

19. ∆ανειακές υποχρεώσεις: 

 

Οι δανειακές υποχρεώσεις της Εταιρείας κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2012 και 2011 έχουν ως εξής: 

 

    31/12/2012   31/12/2011 
Τραπεζικός ∆ανεισµός   82.749,21   112.372,33 
Σύνολο   82.749,21   112.372,33 

          

 

Ο τραπεζικός δανεισµός αφορά σε ληφθέν την 21.12.2010 δάνειο διάρκειας σαράντα οκτώ (48) µηνών και 

περίοδο χάριτος ενός έτους. Το ποσό του δανείου € 112.372,33 θα εξοφληθεί σε 36 ισόποσες µηνιαίες δόσεις 

αρχής γενοµένης από τον Ιανουάριο 2012. Το επιτόκιο κατά την περίοδο χάριτος ήταν σταθερό και ανήλθε σε 

8,10%, ενώ κατά την κανονική περίοδο αποπληρωµής του δανείου θα ανέλθει σε 10%. Σκοπός του δανείου 

ήταν η ισόποση εξόφληση του φόρου περαίωσης. 

Επίσης, η Εταιρεία τηρεί αλληλόχρεους λογαριασµούς χρηµατοδοτήσεων για να αντιµετωπίζει τυχόν προβλήµατα 

ρευστότητας. ∆εν υπάρχουν υπόλοιπα υποχρεώσεων την 31.12.2012 από τους ανωτέρω αλληλόχρεους 

λογαριασµούς. 

 
Το µέσο επιτόκιο δανεισµού, για τη χρήση που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2012, ανήλθε σε 11,52% περίπου. 

 

20. Υποχρεώσεις καθορισµένων παροχών στους εργαζοµένους: 

 

Η Εταιρεία καταχωρεί ως υποχρέωση καθορισµένων παροχών προσωπικού, την παρούσα αξία της νοµικής 

δέσµευσης που έχει αναλάβει για την καταβολή εφάπαξ αποζηµίωσης στο προσωπικό, που αποχωρεί λόγω 

συνταξιοδότησης. Το µόνο πρόγραµµα που βρίσκεται εν ισχύ είναι η συµβατική υποχρέωση µε βάση την 

ισχύουσα νοµοθεσία Ν.2112/1920  για παροχή εφάπαξ ποσού σε περίπτωση συνταξιοδότησης του προσωπικού. 

Η σχετική υποχρέωση υπολογίστηκε κατόπιν αναλογιστικής µελέτης. Συγκεκριµένα, η σχετική µελέτη αφορούσε 

στην διερεύνηση και υπολογισµό των αναλογιστικών µεγεθών που απαιτούνται από τις προδιαγραφές που 

θέτουν τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (∆.Λ.Π. 19) και είναι υποχρεωτικό να καταχωρηθούν στην κατάσταση 

οικονοµικής θέσης και την κατάσταση συνολικών εσόδων κάθε επιχείρησης. 
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  31/12/2012  31/12/2011 

Καθαρή υποχρέωση έναρξης χρήσης  251.342,96    245.529,16  

Πληρωθείσες αποζηµιώσεις      (394.589,09)    (314.408,44) 

Κόστος που καταχωρήθηκε στα αποτελέσµατα (Σηµ. 5)       397.141,11      320.222,24  

Καθαρή υποχρέωση στο τέλος της χρήσης     253.894,98    251.342,96  

   

  31/12/2012  31/12/2011 

Παρούσα αξία µη χρηµατοδοτούµενων υποχρεώσεων       190.428,33      307.533,60  

Μη αναγνωρισµένα αναλογιστικά κέρδη/(ζηµίες)         63.466,65      (56.190,64) 

Καθαρή υποχρέωση στην κατάσταση  
οικονοµικής θέσης     253.894,98  

 

 251.342,96  

   

 31/12/2012  31/12/2011 

Συµφωνία υποχρέωσης παροχών:   

Παρούσα αξία υποχρέωσης έναρξης χρήσης  307.533,60      273.489,73  

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης         59.461,69        48.120,16  

Χρηµατοοικονοµικό κόστος         12.682,59          9.217,30  

Επίδραση περικοπής/διακανονισµού/τερµατικές παροχές       324.200,83      265.416,62  

Πληρωθείσες αποζηµιώσεις      (394.589,09)    (314.408,44) 

Αναλογιστικά κέρδη/(ζηµίες)      (118.861,29)       25.698,23  

Παρούσα αξία υποχρέωσης στο τέλος της χρήσης     190.428,33    307.533,60  

 
Συστατικά του καθαρού κόστους συνταξιοδότησης που καταχωρήθηκε στα αποτελέσµατα: 

 

  Από 1η Ιανουαρίου έως 
  31/12/2012  31/12/2011 

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης         59.461,69        48.120,16  

Χρηµατοοικονοµικό κόστος         12.682,59          9.217,30  

Επίδραση περικοπής/διακανονισµού/τερµατικές παροχές       324.200,83      265.416,62  

Aπόσβεση µη αναγνωρισµένης αναλογιστικής ζηµίας              796,00        (2.531,84) 

Κόστος που καταχωρήθηκε στα αποτελέσµατα    397.141,11      320.222,24  

     

Βασικές υποθέσεις:     

Επιτόκιο προεξόφλησης 3,80%  4,50% 

Μελλοντικές αυξήσεις µισθών 2,50%  2,00% 

Μέση εναποµένουσα εργάσιµη ζωή         31,97            8,95 

 
 

21. Υποχρεώσεις από συµβάσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης: 

 
Μέρος των παγίων της Εταιρείας έχουν αποκτηθεί µε τη µορφή της χρηµατοδοτικής µίσθωσης (Leasing). Οι 

υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συναλλαγή αυτή, ανάλογα µε το χρόνο εξόφλησής τους αναλύονται ως 

εξής: 

  31/12/2012   31/12/2011 

Υποχρέωση από χρηµατοδοτικές µισθώσεις --       14.156,48  
Μείον: Βραχυπρόθεσµο µέρος  --     (14.156,48) 
Μακροπρόθεσµο µέρος --   -- 

 

Εντός της κλειόµενης χρήσης εξοφλήθηκε το σύνολο των υποχρεώσεων προς τις εταιρείες χρηµατοδοτικής 

µίσθωσης. 
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22. Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις: 

 

Η ανάλυση των υπολοίπων των προµηθευτών και των λοιπών υποχρεώσεων της Εταιρείας  έχει ως εξής: 

 

    31/12/2012   31/12/2011 
Υποχρεώσεις προς προµηθευτές      132.722,89        92.744,90  
Επιταγές πληρωτέες     903.427,55      173.995,54  
Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες     311.911,92       684.158,11  
Έξοδα χρήσης πληρωτέα     72.618,08         8.926,78  
Υποχρεώσεις απο φόρους (ΦΠΑ, ΦΜΥ,κλπ)     475.444,10     1.188.713,77  
Υποχρεώσεις προς ασφαλιστικούς οργανισµούς    1.922.207,39      1.495.891,78  
Πιστωτές & λοιπές υποχρεώσεις       6.021,11           240,00  
     3.824.353,04    3.644.670,88  

 

Οι αποδοχές προσωπικού πληρωτέες, αφορούν σε λογισµένες αµοιβές µηνός ∆εκεµβρίου, τις οποίες η Εταιρεία, 

κατά πάγια τακτική εξοφλεί στις αρχές του επόµενου µήνα. 

Οι υποχρεώσεις από φόρους αφορά σε µεγάλο βαθµό σε υποχρέωση για ΦΠΑ που προήλθε κυρίως από την 

περιοδική δήλωση ∆εκεµβρίου. 

Στο υπόλοιπο των υποχρεώσεων προς ασφαλιστικούς οργανισµούς της 31ης ∆εκεµβρίου 2012, περιλαµβάνεται 

ποσό € 1,5 εκατ. περίπου που έχει υπαχθεί σε ρύθµιση, η οποία εξυπηρετείται κανονικά . 

 

Ο εκτιµώµενος χρόνος εξόφλησης των υποχρεώσεων σε προµηθευτές και επιταγές πληρωτέες παρατίθεται στον 

κατωτέρω πίνακα: 

 

    31/12/2012   31/12/2011 

   0 έως  45 ηµέρες      392.867,43      137.780,69  
 46 έως  60 ηµέρες      134.889,77        32.359,20  

 61 έως 180 ηµέρες       443.680,05        39.339,66  
181 έως 360 ηµέρες      61.316,68          57.260,89  
361 έως 450 ηµέρες          3.396,51    -- 
Σύνολο    1.036.150,44       266.740,44  

 

 

23. ∆εσµεύσεις:  

 

Οι εγγυητικές επιστολές της Εταιρείας αναλύονται ως εξής : 

 

    31/12/2012   31/12/2011 
Χορηγηθείσες εγγυήσεις καλής εκτέλεσης & συµµετοχής     226.368,40       101.368,10  
Χορηγηθείσες εγγυήσεις καλής πληρωµής & προκαταβολής       1.000,00        1.000,00  
Σύνολο χορηγηθεισών εγγυήσεων   227.368,40   102.368,10 
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24. Ενδεχόµενες απαιτήσεις – υποχρεώσεις: 

 

i. Φορολογικός έλεγχος 

Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση 2010. 

Με το άρθρο 82 §5 του ν. 2238/94, αρχής γενοµένης από τη χρήση 2011, οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές και τα 

ελεγκτικά γραφεία που διενεργούν υποχρεωτικούς ελέγχους σε ανώνυµες εταιρείες υποχρεούνται στην έκδοση 

Εκθέσεως Φορολογικής Συµµόρφωσης ως προς την εφαρµογή των φορολογικών διατάξεων σε φορολογικά 

αντικείµενα. Η εν λόγω Έκθεση υποβάλλεται αφενός µεν στην ελεγχόµενη εταιρεία εντός 10 ηµερών από την 

υποβολή της δήλωσης φόρου εισοδήµατος, αφετέρου δε ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Οικονοµικών το αργότερο 

σε 10 ηµέρες από την καταληκτική ηµεροµηνία έγκρισης του Ισολογισµού από τη Γενική Συνέλευση.  

Μετά την παρέλευση δεκαοκτώ µηνών από την έκδοση της Εκθέσεως Φορολογικής Συµµόρφωσης χωρίς 

επιφύλαξη και µε την προϋπόθεση ότι δεν έχουν εντοπισθεί φορολογικές παραβάσεις από τους ελέγχους του 

Υπουργείου Οικονοµικών, θεωρείται περαιωµένος ο έλεγχος της συγκεκριµένης εταιρικής χρήσης. 

Για τη χρήση 2011 η Εταιρεία έλαβε τη σχετική Έκθεση, χωρίς τη διατύπωση επιφύλαξης ως προς τα 

φορολογικά αντικείµενα που ελέχθησαν, ενώ για τη χρήση 2012 είναι σε εξέλιξη ο έλεγχος των Ορκωτών 

Ελεγκτών Λογιστών και από τη σχετική Έκθεση Φορολογικής Συµµόρφωσης, που προβλέπεται να χορηγηθεί 

µετά τη δηµοσίευση των οικονοµικών καταστάσεων 2012, εκτιµάται πως δεν θα προκύψουν ουσιώδεις 

φορολογικές επιβαρύνσεις. 

 

ii. Επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές 

 

Α. Απαιτήσεις τρίτων κατά της Εταιρείας «CALL CENTER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.» 

 

• Αθανάσιος Καραµάνος κατά «CALL CENTER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε»:  

α) Απαίτηση κατά κεφάλαιο σύµφωνα µε την αγωγή που ασκήθηκε: €9.542,75 νοµιµοτόκως  για µισθούς 

υπερηµερίας, απειλή χρηµατικής ποινής €1.000  για κάθε ηµερήσια παράβαση σε περίπτωση υπερηµερίας του 

εργοδότη, € 5.000  για χρηµατική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης.  

β) Ενέργειες: Ο Αθανάσιος Καραµάνος έχει καταθέσει αγωγή κατά της εταιρείας στο Μονοµελές Πρωτοδικείο 

Αθηνών (υπ’ αριθµ. καταθ. 129408/3623/2009) µε την οποία επικαλούµενος ανάπτυξη συνδικαλιστικής 

δραστηριότητας ισχυρίζεται ότι η από 13.04.2009 καταγγελία της σύµβασης εργασίας του είναι καταχρηστική, 

διότι κινήθηκε από πρόθεση εκδίκησης εξαιτίας της συµµετοχής του στην απεργίας που προκήρυξε στις 

02.04.2009 η ΓΣΕΕ και ζητά να αναγνωριστεί ως άκυρη η από 13.04.2009 καταγγελία της σύµβασης εργασίας 

του µε την εταιρεία καθώς και τα άνω ποσά για την ανωτέρω αιτία η οποία προσδιορίστηκε αρχικά να συζητηθεί 

κατά τη δικάσιµο της 16.09.2010, αναβλήθηκε για την 02.02.2011 οπότε και συζητήθηκε και εκδόθηκε επ’ αυτής 

η υπ’ αριθµό 469/2011 απόφαση Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών που έκανε εν µέρει δεκτή την αγωγή. Κατά 

της ως άνω απόφασης ασκήθηκε Έφεση ενώπιον του Μονοµελούς Εφετείου Αθηνών (αριθµ. καταθ. 6041/2011) 

η οποία προσδιορίστηκε να συζητηθεί την 22.01.2013, ότε και αναβλήθηκε για την δικάσιµο της 21.01.2014. 

Επίσης, ασκήθηκε Αίτηση Αναστολής (∆ιαδικασία Ασφαλιστικών µέτρων) ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου 

Αθηνών (αριθµ. καταθ. 151950/17040/2011) και δικάσιµος για την αίτηση αναστολής ορίστηκε η 12.12.2011, 

ότε και αναβλήθηκε για τη δικάσιµο της 18.05.2012, πλην όµως δεδοµένης της συνολικής εξέλιξης της υπόθεσης 

η συζήτηση των ασφαλιστικών µέτρων παρέλκει. 
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γ) Εξέλιξη: Ο Νοµικός Σύµβουλος θεωρεί ότι η τελική έκβαση της υπόθεσης θα είναι θετική για την Εταιρεία, 

δεδοµένου ότι ο συγκεκριµένος εργαζόµενος ποτέ δεν ανέπτυξε συνδικαλιστική δραστηριότητα και ουδόλως 

σχετίζεται η λύση της σύµβασης εργασίας του µε οιαδήποτε συµµετοχή του σε προγραµµατισµένη απεργία, 

πολύ δε περισσότερο που την ίδια ηµέρα είχε απεργήσει ικανός αριθµός εργαζοµένων εκ των οποίων κανείς δεν 

απολύθηκε.  

 

• Αθανάσιος Καραµάνος κατά «CALL CENTER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε»:  

α) Απαίτηση κατά κεφάλαιο σύµφωνα µε την αγωγή που ασκήθηκε: €38.151,19 νοµιµοτόκως  για µισθούς 

υπερηµερίας, απειλή χρηµατικής ποινής €1.000  για κάθε ηµερήσια παράβαση σε περίπτωση υπερηµερίας του 

εργοδότη. 

β) Ενέργειες: Ο Αθανάσιος Καραµάνος έχει καταθέσει αγωγή κατά της Εταιρείας στο Μονοµελές Πρωτοδικείο 

Αθηνών (αριθµ. καταθ. 54090/1089/2012) στην οποία επικαλούµενος ανάπτυξη συνδικαλιστικής 

δραστηριότητας ισχυρίζεται ότι η από 16.12.2011 καταγγελία της σύµβασης εργασίας του είναι καταχρηστική και 

αιτείται την αναγνώριση της ακυρότητας αυτής, την καταδίκη της Εταιρείας στην υποχρέωση να αποδέχεται τις 

υπηρεσίες του µε απειλή χρηµατικής ποινής ύψους €1000 για κάθε ηµερήσια παράβαση της υποχρέωσης αυτής 

και την καταβολή του ποσού των €38.151,19  ως µισθούς υπερηµερίας. ∆ικάσιµος ορίστηκε η 19.11.2014. 

γ) Εξέλιξη: Ο Νοµικός Σύµβουλος θεωρεί ότι η τελική έκβαση της υπόθεσης θα είναι θετική για την Εταιρεία διότι 

πέραν των όποιων λόγων ουσίας επιπλέον παρήλθε η τρίµηνη αποσβεστική προθεσµία εντός της οποίας είχε 

δικαίωµα να ασκήσει αγωγή. 

 

• ∆ηµήτριος Παλιούρας κατά «CALL CENTER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε»: 

α) Απαίτηση κατά κεφάλαιο σύµφωνα µε την αγωγή που ασκήθηκε: € 12.988,21 νοµιµοτόκως  για µισθούς 

υπερηµερίας, € 15.000  για χρηµατική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης.  

β) Ενέργειες: Ο ∆ηµήτριος Παλιούρας έχει καταθέσει αγωγή κατά της εταιρείας στο Μονοµελές Πρωτοδικείο 

Αθηνών (υπ’ αριθµ. καταθ. 34951/1013/2011) µε την οποία ζητά να αναγνωριστεί ως άκυρη η από 25.11.2010 

καταγγελία της σύµβασης εργασίας του µε την εταιρεία καθώς και τα άνω ποσά για την ανωτέρω αιτία η οποία 

προσδιορίστηκε να συζητηθεί κατά τη δικάσιµο της 24.04.2013. 

γ) Εξέλιξη: Ο Νοµικός Σύµβουλος θεωρεί ότι η τελική έκβαση της υπόθεσης θα είναι θετική για την Εταιρεία, 

δεδοµένου ότι υφίστατο σπουδαίος λόγος καταγγελίας της σύµβασης εργασίας του συγκεκριµένου εργαζοµένου.  

 

• ∆ήµητρα Στεφάτου κατά «CALL CENTER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε»:  

α) Απαίτηση κατά κεφάλαιο σύµφωνα µε την αγωγή που ασκήθηκε: €26.176,13 νοµιµοτόκως για µισθούς 

υπερηµερίας και απειλή χρηµατικής ποινής €1.000  για κάθε ηµερήσια παράβαση σε περίπτωση υπερηµερίας του 

εργοδότη.  

β) Ενέργειες: Η ∆ήµητρα Στεφάτου έχει καταθέσει αγωγή κατά της εταιρείας στο Μονοµελές Πρωτοδικείο 

Αθηνών (υπ’ αριθµ. καταθ. 48730/995/2012) η οποία προσδιορίστηκε να συζητηθεί κατά τη δικάσιµο της 

13.11.2014. Επικαλούµενη στην υπό κρίση αγωγή της ανάπτυξη συνδικαλιστικής δραστηριότητας ισχυρίζεται ότι 

η καταγγελία της σύµβασης εργασίας της είναι καταχρηστική και αιτείται την αναγνώριση της ακυρότητας αυτής, 

την καταδίκη της Εταιρείας στην υποχρέωση να αποδέχεται τις υπηρεσίες της µε απειλή χρηµατικής ποινής 

ύψους €1000 για κάθε ηµερήσια παράβαση της υποχρέωσης αυτής και την καταβολή του ποσού των €26.176,13 

ως µισθούς υπερηµερίας.  
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γ) Εξέλιξη: Ο Νοµικός Σύµβουλος θεωρεί ότι η τελική έκβαση της υπόθεσης θα είναι θετική για την Εταιρεία διότι 

πέραν των όποιων λόγων ουσίας επιπλέον παρήλθε η τρίµηνη αποσβεστική προθεσµία εντός της οποίας είχε 

δικαίωµα να ασκήσει αγωγή. 

 

• Βασιλική Αργύρη και Κωνσταντίνος Αχλάδης κατά «CALL CENTER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε»:  

α) Απαίτηση κατά κεφάλαιο σύµφωνα µε την αγωγή που ασκήθηκε: €35.606,27 για την πρώτη ενάγουσα και € 

25.404,35 για τον δεύτερο ενάγοντα νοµιµοτόκως  για µισθούς υπερηµερίας και απειλή χρηµατικής ποινής 

€1.000  για κάθε ηµερήσια παράβαση σε περίπτωση υπερηµερίας του εργοδότη. 

β) Ενέργειες: Οι Βασιλική Αργύρη και Κωνσταντίνος Αχλάδης έχουν καταθέσει αγωγή κατά της εταιρείας στο 

Μονοµελές Πρωτοδικείο Αθηνών (υπ’ αριθµ. καταθ. 48721/994/2012) η οποία προσδιορίστηκε να συζητηθεί 

κατά τη δικάσιµο της 11.11.2014. Επικαλούµενοι στην υπό κρίση αγωγή τους οι εργαζόµενοι ανάπτυξη 

συνδικαλιστικής δραστηριότητας ισχυρίζονται ότι η καταγγελία των συµβάσεων εργασίας τους είναι 

καταχρηστική και αιτούνται την αναγνώριση της ακυρότητας αυτής, την καταδίκη της Εταιρείας στην 

υποχρέωση να αποδέχεται τις υπηρεσίες τους µε απειλή χρηµατικής ποινής ύψους €1000 για κάθε ηµερήσια 

παράβαση της υποχρέωσης αυτής και την καταβολή των ανωτέρω αναφερόµενων ποσών ως µισθούς 

υπερηµερίας.  

γ) Εξέλιξη: Ο Νοµικός Σύµβουλος θεωρεί ότι η τελική έκβαση της υπόθεσης θα είναι θετική για την Εταιρεία, 

δεδοµένης της εγκυρότητας της καταγγελίας των συµβάσεων εργασίας των εργαζοµένων. 

 

• Θεοδώρα Σινογεώργου και Χαράλαµπος Βασιλειάδης κατά «CALL CENTER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε»:  

α) Απαίτηση κατά κεφάλαιο σύµφωνα µε την αγωγή που ασκήθηκε: €57.217,28 για την πρώτη ενάγουσα και € 

59.031,68 για τον δεύτερο ενάγοντα νοµιµοτόκως  για µισθούς υπερηµερίας και απειλή χρηµατικής ποινής 

€1.000  για κάθε ηµερήσια παράβαση σε περίπτωση υπερηµερίας του εργοδότη. 

β) Ενέργειες: Οι Θεοδώρα Σινογεώργου και Χαράλαµπος Βασιλειάδης έχουν καταθέσει αγωγή κατά της εταιρείας 

στο Μονοµελές Πρωτοδικείο Αθηνών (υπ’ αριθµ. καταθ. 48709/993/2012) η οποία προσδιορίστηκε να συζητηθεί 

κατά τη δικάσιµο της 06.11.2014. Επικαλούµενοι στην υπό κρίση αγωγή τους οι εργαζόµενοι ανάπτυξη 

συνδικαλιστικής δραστηριότητας ισχυρίζονται ότι η καταγγελία των συµβάσεων εργασίας τους είναι 

καταχρηστική και αιτούνται την αναγνώριση της ακυρότητας αυτής, την καταδίκη της Εταιρείας στην 

υποχρέωση να αποδέχεται τις υπηρεσίες τους µε απειλή χρηµατικής ποινής ύψους €1000 για κάθε ηµερήσια 

παράβαση της υποχρέωσης αυτής και την καταβολή των ανωτέρω αναφερόµενων ποσών ως µισθούς 

υπερηµερίας.  

γ) Εξέλιξη: Ο Νοµικός Σύµβουλος θεωρεί ότι η τελική έκβαση της υπόθεσης θα είναι θετική για την Εταιρεία, 

δεδοµένης της εγκυρότητας της καταγγελίας των συµβάσεων εργασίας των εργαζοµένων.  

 

• Αντιγόνη Ζωγράφου κατά «CALL CENTER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε»:  

α) Απαίτηση κατά κεφάλαιο σύµφωνα µε την αγωγή που ασκήθηκε: €9.004,46 νοµιµοτόκως  για µισθούς 

υπερηµερίας και απειλή χρηµατικής ποινής €1.000 για κάθε ηµερήσια παράβαση σε περίπτωση υπερηµερίας του 

εργοδότη. 

β) Ενέργειες: η Αντιγόνη Ζωγράφου έχει καταθέσει αγωγή κατά της εταιρείας στο Μονοµελές Πρωτοδικείο 

Αθηνών (υπ’ αριθµ. καταθ. 104708/2586/2012) η οποία προσδιορίστηκε να συζητηθεί κατά τη δικάσιµο της 

04.10.2012 , ότε και αναβλήθηκε για την δικάσιµο της 29.05.2013.  

Επικαλούµενη στην υπό κρίση αγωγή της η εργαζόµενη απασχόληση µε σύµβαση εργασίας αορίστου και όχι 

ορισµένου χρόνου ισχυρίζεται ότι η καταγγελία της σύµβασης εργασίας της είναι άκυρη, αιτείται την αναγνώριση 
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της ακυρότητας αυτής, την καταδίκη της Εταιρείας στην υποχρέωση να αποδέχεται τις υπηρεσίες της µε απειλή 

χρηµατικής ποινής ύψους €1000  για κάθε ηµερήσια παράβαση της υποχρέωσης αυτής και την καταβολή του 

ποσού των € 9.004,46 ως µισθούς υπερηµερίας.  

γ) Εξέλιξη: Ο Νοµικός Σύµβουλος θεωρεί ότι η τελική έκβαση της υπόθεσης θα είναι θετική για την Εταιρεία διότι 

η σύµβαση εργασίας ήταν ορισµένου και όχι αορίστου χρόνου.  

 

• Αλεξάνδρα Τυροπούλου, Κωνσταντίνα Γρίβα, Αθανασία Αλεξίου και Παναγιώτα ∆ελή  κατά 

«CALL CENTER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε»:  

α) Απαίτηση κατά κεφάλαιο σύµφωνα µε την αγωγή που ασκήθηκε: €5.034,00 για την πρώτη ενάγουσα, € 

4.607,70 για την δεύτερη, €4.752,00 για την τρίτη και € 4.544,40 για την τέταρτη νοµιµοτόκως  για µισθούς 

υπερηµερίας και απειλή χρηµατικής ποινής €1.000  για κάθε ηµερήσια παράβαση σε περίπτωση υπερηµερίας του 

εργοδότη. 

β) Ενέργειες: επικαλούµενες στην υπό κρίση αγωγή τους που εκδικάζεται ενώπιον Μονοµελούς Πρωτοδικείου 

Αθηνών (εργατικές διαφορές) στις 17.10.2013 κατόπιν αναβολής από 16.01.2013 ότι η καταγγελία της 

σύµβασης εργασίας τους είναι άκυρη,  αιτούνται την αναγνώριση της ακυρότητας αυτής, την καταδίκη της 

Εταιρείας στην υποχρέωση να αποδέχεται τις υπηρεσίες τους µε απειλή χρηµατικής ποινής ύψους €150,00  για 

κάθε ηµερήσια παράβαση της υποχρέωσης αυτής και την καταβολή των ανωτέρω ποσών ως µισθούς 

υπερηµερίας.  

γ) Εκτίµηση: Ο Νοµικός Σύµβουλος θεωρεί ότι η τελική έκβαση της υπόθεσης θα είναι θετική για την Εταιρεία 

δεδοµένου ότι οι εργαζόµενες απασχολούνταν µε σύµβαση εργασίας ορισµένου και όχι αορίστου χρόνου.  

 

 
Β. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ « CALL CENTER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» ΚΑΤΑ ΤΡΙΤΩΝ 

 

• «CALL CENTER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» - «NEWSPHONE EΛΛΑΣ Α.Ε.» κατά «PHONE MARKETING Α.Ε.» 

- «ΚΑΠΑ Research A.E.»: 

α) Ενέργειες: Έχει ασκηθεί ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών η από 22.10.2010 και µε αύξοντα 

αριθµό καταθέσεως δικογράφου 10890/2010 αγωγή της εταιρείας, ενεργούσας σε ένωση µε την εταιρεία 

«NEWSPHONE EΛΛΑΣ Α.Ε.», κατά της Ένωσης  εταιρειών που απαρτίζεται από τις εταιρείες « ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΜAΡΚΕΤΙΝΓΚ Α.Ε.» και «ΚΩΝ. Σ. ΡΟΥΤΖΟΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ – 

ΜΕΛΕΤΕΣ», της εταιρείας «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Α.Ε.» και της εταιρείας «ΚΩΝ. Σ. 

ΡΟΥΤΖΟΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ – ΜΕΛΕΤΕΣ». Η συζήτηση της παραπάνω αγωγής 

αρχικώς προσδιορίστηκε για τη δικάσιµο της 16.05.2012 ότε και αναβλήθηκε για να συνεκδικασθεί την 

13.02.2013 µε παρεµπίπτουσα αγωγή των παραπάνω εναγουσών εταιρειών κατά των παραπάνω εναγοµένων 

εταιρειών και του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ως υπεισελθόντος στη θέση της αναθέτουσας αρχής, η οποία παρεµπίπτουσα 

αγωγή έχει ως αίτηµα την επίδειξη εγγράφων προς απόδειξη της κυρίας αγωγής. Η υπόθεση συζητήθηκε και 

αναµένεται η έκδοση απόφασης. 

β) Απαίτηση: Με την αγωγή ζητείται: 

- Να αναγνωριστεί ότι εξαιτίας της κατά την αγωγή επικαλούµενης στο ιστορικό παράβασης εκ µέρους των 

εναγουσών του άρθρου 66 § 1,3 του ν. 2121/1993, των  άρθρων 1 και 16 του ν. 146/1914 σε συνδυασµό µε τις 

ποινικές διατάξεις περί απάτης κατά το άρθρο 386 §§ 1,3 του Π.Κ. και κατά το άρθρο 1 § 1 του ν. 1608/1950 

και περί παράβασης απορρήτων σχετιζόµενης µε ηλεκτρονικό υπολογιστή κατά το άρθρο 370Β §§ 1,2 του Π.Κ. 
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οι εναγόµενες οφείλουν εις ολόκληρον η καθεµία το ποσό των πέντε εκατοµµυρίων ευρώ  (€ 5.000.000) 

νοµιµοτόκως από την επίδοση της αγωγής, ως ικανοποίηση ηθικής βλάβης.  

γ) Εξέλιξη: Ο Νοµικός Σύµβουλος θεωρεί ότι η τελική έκβαση της υπόθεσης θα είναι θετική για την Εταιρεία. 

 

 

• «CALL CENTER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» - «NEWSPHONE EΛΛΑΣ Α.Ε.» κατά Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 

α) Ενέργειες: έχει κατατεθεί η µε αριθµό καταχώρησης ΑΜ 988/29-10-2012 αίτηση της πιο πάνω εταιρείας και 

της εταιρείας  «ΕΙ∆ΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» ενώπιον 

του ∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών  κατά του Εθνικού Οργανισµού Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), της σιωπηρής 

απόρριψης της µε αριθµό πρωτοκόλλου 42046/4-10-2012 προδικαστικής προσφυγής των παραπάνω εταιρειών, 

της υπ’ αριθµόν 614/58/19.09.2012 απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. µε την οποία 

αποφασίζεται η µαταίωση του διαγωνισµού για την υλοποίηση του έργου «Παροχή Υπηρεσιών Παραγωγικής 

Λειτουργίας του Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ζήτησης Υπηρεσιών Υγείας, στις Μονάδες Υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.» και η 

επαναπροκήρυξή του µετά από επικαιροποίηση των τεχνικών προδιαγραφών, συµπροσβαλλόµενης, της µε 

αριθµό πρωτοκόλλου ∆Ι.Π/Φ307/50/18-9-2012 εισήγησης της ∆ιεύθυνσης Προµηθειών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και κάθε 

άλλης προγενέστερης ή µεταγενέστερης πράξης ή παράλειψης συναφούς προς τις πιο πάνω προσβαλλόµενες. 

Με την αίτηση αυτή προσβάλλονται πράξεις µε τις οποίες ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αποφάσισε τη µαταίωση και 

επαναπροκήρυξη διαγωνισµού µε προϋπολογισµό €13.716.714 περιλαµβανοµένου Φ.Π.Α. στον οποίο η ένωση 

των παραπάνω δύο εταιρειών είχε αποµείνει η µοναδική υποψήφια και ζητείται η µη επαναπροκήρυξη του εν 

λόγω διαγωνισµού. Η υπόθεση συζητείται ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών  στις 11.04.2013. 

β) Εξέλιξη: Η έκβαση της υποθέσεως αυτής πιθανολογείται απο το Νοµικό Σύµβουλο θετική. 

 

• «CALL CENTER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» - «NEWSPHONE ΕΛΛΑΣ A.E.»  κατά Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 

α) Απαίτηση: ποσού ύψους € 417.484,30605 λόγω συµβατικής οφειλής άλλως λόγω αδικαιολόγητου πλουτισµού 

του εναγοµένου 

β)Ενέργειες: κατατέθηκε αγωγή (µε αριθµό κατάθεσης 209445/2012) της πιο πάνω εταιρείας και της εταιρείας  

«NEWSPHONE ΕΛΛΑΣ A.E.»  κατά του Εθνικού Οργανισµού Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) ενώπιον του 

Πολυµελούς Πρωτοδικείου. Η υπόθεση συζητείται στις 08.10.2015. 

γ) Εκτίµηση:Η έκβαση της υποθέσεως αυτής πιθανολογείται απο το Νοµικό Σύµβουλο θετική. 

26. Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη: 

 

Η Εταιρεία, στα πλαίσια των συνήθων επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων της, διενεργεί συναλλαγές και µε 

συνδεδεµένα µε αυτή µέρη. Οι συναλλαγές αυτές διενεργούνται µε συνήθεις συνθήκες και όρους της αγοράς.  

Οι συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη της  Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 

 

  Από 1η Ιανουαρίου έως 
i) συνδεδεµένες εταιρείες  31/12/2012   31/12/2011 

Πωλήσεις-έσοδα   10.165.554,83    11.919.405,40  

Αγορές-έξοδα      69.931,48       68.931,48  
 

   31/12/2012   31/12/2011 

Απαιτήσεις     3.553.017,51      1.003.888,32  

Υποχρεώσεις  --  -- 
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ii) ∆ιευθυντικά στελέχη και µέλη 
της διοίκησης  Από 1η Ιανουαρίου έως 
   31/12/2012   31/12/2011 
Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών 
στελεχών και µελών της διοίκησης  300.000,00 

  
20.048,83 

     
   31/12/2012   31/12/2011 
Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά 
στελέχη και µέλη της διοίκησης  --   -- 

 

∆εν έχουν χορηγηθεί δάνεια σε µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή σε λοιπά διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας 

(και τις οικογένειές τους). 

 

 

 

27. Αµοιβές Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή: 

 

Κατά τη χρήση 2012 οι συνολικές αµοιβές του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή της Εταιρείας 

"Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.", αναλύονται ως εξής, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 43α του 

Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 30 του Ν.3756/2009. 

 

 

  Από 1η Ιανουαρίου έως 
  31/12/2012  31/12/2011 
Για τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετήσιων λογαριασµών 18.000,00  18.215,45 
Αµοιβή για τη χορήγηση Έκθεσης Φορολογικής 
Συµµόρφωσης χρήσεως 2011 13.200,00  -- 
  31.200,00  18.215,45 

 

 

 

 

28. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία των οικονοµικών καταστάσεων: 

 

Με το Ν. 4110/23.1.2013 «Ρυθµίσεις στη φορολογία εισοδήµατος, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου 

Οικονοµικών και λοιπές διατάξεις», ο συντελεστής φορολογίας των Α.Ε. και Ε.Π.Ε αυξάνεται από 20% σε 26%, 

ενώ ο φόρος στη διανοµή µερίσµατος µειώνεται από 25% σε 10% για τις διαχειριστικές χρήσεις µε έναρξη από 

1.1.2013 και µετά. 

∆εν υπάρχουν άλλα µεταγενέστερα των οικονοµικών καταστάσεων γεγονότα, τα οποία να αφορούν την Εταιρεία 

και για τα οποία να επιβάλλεται σχετική αναφορά σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 

Αναφοράς (∆ΠΧΑ). 

 

 

 



    CALL CENTER  ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε. 

 

Ετήσιες Οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση  

από 1η Ιανουαρίου ως 31η ∆εκεµβρίου 2012  

53 

Καλλιθέα, 19 Μαρτίου 2013 

Ο Πρόεδρος του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος Η Υπεύθυνη Λογιστηρίου 

   

   

   

Γεώργιος Θεοδόσης Ευστράτιος Απέργης Σταυρούλα Κοιλάκου 

Α∆Τ ΑΚ-211168 Α∆Τ ΑΕ-011559 ΑΡ.Μ. ΟΕΕ Α∆. Α’ 17315 

 

Οι ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις που αποτελούνται από πενήντα τρεις (53) σελίδες είναι αυτές που 

αναφέρονται στην Έκθεση Ελέγχου µας, µε ηµεροµηνία 21 Μαρτίου 2013. 

 

Αθήνα, 21 Μαρτίου 2013 

Οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές 

 

 

 

 

Ρεγγίνα Σ. Λουκίσα Αλεξάνδρα Ε. Σιοτρόπου 

Α.Μ. ΣΟΕΛ 13791 Α.Μ. ΣΟΕΛ 26521 

Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. 

µέλος της Crowe Horwath International 

Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα 

Αρ.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 125 

 


