
   

                               

 

 

 

 
 

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 

για τη χρήση από 

1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2006 

 

 

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

το Διοικητικό Συμβούλιο της «CALL CENTER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.» την 05/03/2007 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 

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. 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 Διοικητικού Συμβουλίου  

CALL CENTER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε. 
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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 

 

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

και της επικοινωνίας, επικεντρώνοντας όμως  την 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 εταιρίας 

ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.. Κατά τις τελευταίες απολογιστικές χρήσεις το μέρος που αφορά την 

εκτέλεση έργων του ομίλου έχει αυξηθεί σημαντικά με αποτέλεσμα η CALL CENTER HELLAS να 

θεωρείται ένα κομβικό στοιχείο για την αναπτυξιακή πορεία του ομίλου αφού σημαντικό ποσοστό των 

δραστηριοτήτων σε ομιλικό επίπεδο εξυπηρετούνται μέσα από αυτή. 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 2005 και 2006, όσον αφορά στα έργα που η εταιρεία 

εκτελεί για λογαριασμό της και λογαριασμό της μητρικής εταιρείας ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε, 

απεικονίζεται στον πίνακα που ακολουθεί: 

 

 

Ανάλυση πωλήσεων 

 (σε χιλ. €) 

2005  2006  

Προς μητρική 4.899 84% 7.895 83% 

Προς τρίτους* 961 16% 1.635 17% 

Σύνολο 5.859 100% 9.530 100% 

 

 

* Σημαντικό μέρος των πωλήσεων προς τρίτους αφορά πωλήσεις  προς το Ελληνικό Δημόσιο και 

ειδικότερα το έργο που αφορά την υποστήριξης τηλεφωνικών κλήσεων του Ιδρύματος Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) που υπέγραψε ο όμιλος με το ΙΚΑ. Λέγοντας όμιλος εννοείται ότι 

αντισυμβαλλόμενοι στην υπογραφή της σύμβασης υπήρξαν τόσο η εταιρεία όσο και η μητρική 

εταιρεία  ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε. 

 

Η μετοχική σύνθεση της εταιρείας παρέμεινε αμετάβλητη κατά το 2006 και διαμορφώνεται ως εξής: 

 

Register eDocPrinter PDF Pro Online Now!!

Register to Remove Trial Watermark!!

http://www.iteksoft.com/modules.php?op=modload&name=Sections&file=index&req=viewarticle&artid=4
http://pdf.iteksoft.com/modules.php?op=modload&name=Sections&file=index&req=viewarticle&artid=4


    CALL CENTER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε. 

Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου ως 31η Δεκεμβρίου 2006  5 

Μετοχική σύνθεση ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ % 

ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ 

Α.Ε.Ε. 

469.000 70% 

RAMANI COMPANY 

LIMITED 

201.000 30% 

ΣΥΝΟΛΟ 700.000 100% 

 

H εταιρία ανήκει στον όμιλο της εισηγμένης εταιρίας στο Χρηματιστήριο Αθηνών ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ 

ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε..  Συνεπώς  και κατά τα προβλεπόμενα από την νομοθεσία η εταιρεία από το 2005 

συντάσσει οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 

Πληροφόρησης.  

 

Συνοπτικά τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρίας κατά το 2006, καθώς και η χρηματοοικονομική 

της κατάσταση στις 31.12.2006 διαμορφώθηκαν ως ακολούθως 

 

Στοιχεία Αποτελεσμάτων (σε χιλ. €) 2005 2006 

Κύκλος Εργασιών 5.859 9.530 

Μικτό κέρδος 602 1.072 

Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης  0 185 

Λειτουργικά έξοδα 528 1.072 

Χρηματοοικονομικό Κόστος 23 85 

Κέρδη προ φόρων 52 100 

Φόρος 55 23 

Αποτελέσματα μετά φόρων -3 77 

 

 

Στοιχεία ισολογισμών (σε χιλ. €) 2005 2006 

Μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού 989 1.100 

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 1.711 6.162 

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 615 333 

Σύνολο Κυκλοφορούντων Στοιχείων 2.325 6.494 

Σύνολο ενεργητικού 3.314 7.595 

Καθαρή θέση 1.148 1.225 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 317 1.773 
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Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 1.656 3.770 

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Προς 

Τράπεζες 

0 666 

Υποχρεώσεις από συμβάσεις χρηματοδοτικής 

μίσθωσης 

194 161 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 1.849 4.597 

Σύνολο Υποχρεώσεων 2.166 6.370 

Σύνολο Παθητικού 3.314 7.595 

 

Σε σχέση με την εξέλιξη των βασικών μεγεθών της εταιρείας το 2006, θα θέλαμε να τονίσουμε ότι 

καθοριστική υπήρξε η ανάληψη έργου υποστήριξης τηλεφωνικών κλήσεων του Ιδρύματος Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.), η οποία συνέβαλε και στην αύξηση του κύκλου εργασιών αλλά και στη 

μεγέθυνση των στοιχείων του ισολογισμού. 

 

Ειδικότερα : 

 

Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 62,7%. Η εν λόγω αύξηση μπορεί να αποδοθεί σε 2 βασικούς 

λόγους: α) Στην αύξηση των πωλήσεων του ομίλου στο σύνολο του, με αποτέλεσμα την αύξηση του 

όγκου του έργου που διεκπεραιώνεται μέσω της εταιρείας και β) Το έργο του ΙΚΑ που όπως 

αναφέρθηκε προηγουμένως συνεισέφερε  € 1,2 εκατ. στον κύκλο εργασιών του 2006. 

Η μεγάλη αύξηση των λειτουργικών εξόδων αποδίδεται κυρίως σε δαπάνες για την προετοιμασία της 

εκτέλεσης του έργου του ΙΚΑ, πριν από την έναρξη του. 

Το κόστος της χρηματοοικονομικής λειτουργίας αυξήθηκε σημαντικά λόγω των τόκων που αφορούν 

τα συναφθέντα εντός του 2006 δάνεια της εταιρείας. 

Η αύξηση των στοιχείων του ενεργητικού αφορά ουσιαστικά την αύξηση των απαιτήσεων από 

πελάτες, και ειδικότερα από το Ελληνικό δημόσιο.  Αφορούν σε υπηρεσίες που είχαν παραχθεί στις 

31.12.2006 σε σχέση με το έργο του ΙΚΑ, και παρέμειναν ανείσπρακτες τη συγκεκριμένη ημερομηνία. 

Το παραπάνω είναι σύμφωνο με τη διαδικασία που προβλέπεται βάση της σύμβασης συνεργασίας, και 

το ποσό εισπράχθηκε κατά τα προβλεπόμενα εντός του 2007. 

Σε κάθε περίπτωση όμως η έναρξη της λειτουργίας του έργου του ΙΚΑ σε συνδυασμό με το υψηλό 

κόστος προσωπικού που συνεπάγεται λόγω του μεγάλου αριθμού εργαζομένων σε αυτό, είχε ως 

συνέπεια τη σημαντική αύξηση των αναγκών της εταιρίας σε κεφάλαιο κίνησης. Προκείμενου να  

εξυπηρετηθούν αυτές οι ανάγκες η εταιρεία κατέφυγε στη χρήση τραπεζικού δανεισμού. 
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Ακολούθως παρουσιάζονται βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρίας για την χρήση του 2006. 

 

Βασικοί Χρηματοοικονομικοί Δείκτες 

2006 

  

Εξέλιξη Κύκλου εργασιών 62,7% 

Εξέλιξη κερδών πρo Φόρων 92,3% 

Εξέλιξη κερδών μετά φόρων Δ.Ο. 

Κυκλοφοριακή ταχύτητα πελατών (ημέρες) 236 

Σύνολο στοιχείων ενεργητικού 129,1% 

Ξένα προς ίδια κεφάλαια 5,2 

 

 
Καλλιθέα, 05 Μαρτίου 2007 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 

 

 

 

Γεώργιος Θεοδόσης 

ΑΔΤ Κ-820079 
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ  

 

Προς τους Μετόχους της εταιρείας 
 «CALL CENTER ΕΛΛΑΣ ΑΕΕ- ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» 

 
  
Έκθεση  επί των Οικονομικών  Καταστάσεων. 
Ελέγξαμε τις συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας «CALL CENTER ΕΛΛΑΣ ΑΕΕ- ΠΑΡΟΧΗ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» που αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2006, και τις 

καταστάσεις αποτελεσμάτων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που 
έληξε την ημερομηνία αυτή καθώς και περίληψη των σημαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές 

επεξηγηματικές σημειώσεις. 

 
Ευθύνη Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις 
Η Διοίκηση της εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη  παρουσίαση αυτών των 
Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, 

όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί  από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει σχεδιασμό, 
εφαρμογή και διατήρηση συστήματος εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την κατάρτιση και εύλογη 

παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων, απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται σε 

απάτη ή λάθος. Η  ευθύνη αυτή περιλαμβάνει επίσης  την επιλογή και εφαρμογή κατάλληλων 
λογιστικών πολιτικών και την διενέργεια λογιστικών εκτιμήσεων που είναι λογικές για τις περιστάσεις. 

 

Ευθύνη Ελεγκτή 
Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση γνώμης επί αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων, με βάση τον 

έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχο σύμφωνα  με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι 

εναρμονισμένα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τη συμμόρφωσή μας με 
τους κανόνες δεοντολογίας και το σχεδιασμό και διενέργεια του ελέγχου μας με σκοπό την εύλογη 
διασφάλιση ότι οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια.   

 Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την συγκέντρωση ελεγκτικών τεκμηρίων, 
σχετικά με τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις. Οι 

διαδικασίες επιλέγονται  κατά την κρίση του ελεγκτή  και περιλαμβάνουν την εκτίμηση του κινδύνου 

ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, λόγω απάτης ή λάθους. Για την εκτίμηση του 

κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής λαμβάνει υπόψη το σύστημα εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την 
κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών 

διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας του 

συστήματος εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της 
καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που εφαρμόσθηκαν 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 γνώμης μας. 
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Γνώμη 
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις  παρουσιάζουν εύλογα από κάθε 
ουσιώδη άποψη την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας κατά την 31 Δεκεμβρίου 2006, την 

χρηματοοικονομική της επίδοση και τις Ταμειακές της Ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία 

αυτή σύμφωνα με τα  Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, όπως αυτά υιοθετήθηκαν 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 

Χωρίς να διατυπώνουμε επιφύλαξη ως προς τα συμπεράσματα του ελέγχου μας, εφιστούμε την 

προσοχή σας: 
Χωρίς να διατυπώνουμε επιφύλαξη ως προς τα συμπεράσματα του ελέγχου εφιστούμε την 

προσοχή σας στα παρακάτω: 

 
1. Οι φορολογικές δηλώσεις για τις χρήσεις 2002 έως και 2006 δεν έχουν εξετασθεί από τις 

φορολογικές αρχές, με συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων και 

προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα εξετασθούν και οριστικοποιηθούν. Η έκβαση του 
φορολογικού ελέγχου δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και, ως εκ 

τούτου δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις σε σχέση με το 

θέμα αυτό. (σχετική αναφορά στην παρ.6.21 i του προσαρτήματος) 
 
Αναφορά επί άλλων νομικών και  κανονιστικών θεμάτων. 
Το περιεχόμενο της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου  είναι συνεπές με τις συνημμένες 

οικονομικές καταστάσεις. 

 

 

Αθήνα, 12 Μαρτίου 2007 
Η  Ορκωτή Ελέγκτρια - Λογίστρια  

 

 
 

Λουκίσα Σ. Ρεγγίνα  

ΑΜΣΟΕΛ 13791 
ΣΟΛ α.ε. 
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Κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων 

 
 

Σημείωση 31/12/2006 31/12/2005

Πωλήσεις 9.530.313,74 5.859.418,53
Κόστος Πωληθέντων 6.14 -8.458.135,01 -5.257.054,06
Μικτό Κέρδος 1.072.178,73 602.364,47

Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης 184.713,00 0,00
Έξοδα διοίκησης 6.15 -999.913,86 -444.260,24
Έξοδα  διάθεσης 6.16 -71.665,20 -83.827,04
Αποτελέσματα Προ Φόρων Χρηματοδοτικών και επενδυτικών 
Αποτελεσμάτων

185.312,67 74.277,19

Χρηματοοικονομικά Έσοδα 6.17 1.690,62 0,00
Χρηματοοικονομικά Έξοδα 6.17 -87.043,56 -22.813,13
Λοιπά Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα 0,00 0,00
Κέρδη /(ζημιές) προ φόρων 99.959,73 51.464,06

 Φόρος εισοδήματος 6.18 -23.225,45 -54.835,86

Κέρδη /(ζημιές) μετά από φόρους 6.19 76.734,28 -3.371,80

Μη συνεχιζόμενες λειτουργίες:
Κέρδη περιόδου από μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες
Καθαρά κέρδη περιόδου

Κατανεμημένα σε :
Μετόχους της μητρικής 76.734,28 -3.371,80

Βασικά Κέρδη ανά Μετοχή 0,11 -0,01

Αποτελέσματα Προ Φόρων Χρηματοδοτικών και επενδυτικών 
Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων

405.119,21 300.626,37

Αποτελέσματα Προ Φόρων Χρηματοδοτικών και επενδυτικών 
Αποτελεσμάτων

185.312,67 74.277,19

Κέρδη /(ζημιές) Προ φόρων 99.959,73 51.464,06
Κέρδη /(ζημιές) μετά από Φόρους 76.734,28 -3.371,80

Σύνοψη αποτελεσμάτων περιόδου
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Ισολογισμός 

 
Σημείωση 31.12.2006 31.12.2005

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώματα πάγια 6.1 984.225,94 865.815,69
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 6.2 74.433,58 103.359,34
Λοιπές Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 6.4 41.528,05 19.573,25

1.100.187,57 988.748,28
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Πελάτες και λοιπές Εμπορικές απαιτήσεις 6.5 6.149.795,24 1.681.646,22
Λοιπές απαιτήσεις & λοιπα στοιχεία Ενεργητικού 6.6 12.098,65 29.500,59
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ταμιακών διαθεσίμων 6.7 332.678,23 614.639,75

6.494.572,12 2.325.786,56
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 7.594.759,69 3.314.534,84
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ
Μετοχικό Κεφάλαιο 1.963.100,00 1.963.100,00
Λοιπά αποθεματικά 3.150,92 3.150,92
Αποτελέσματα εις νέον -741.465,47 -818.199,75
Σύνολο καθαρής θέσης 6.8 1.224.785,45 1.148.051,17
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Αναβαλλόμενη φορολογική υποχρεώση 6.3 31.215,56 7.990,11
Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόμενους 6.9 178.639,44 154.232,14
Υποχρεώσεις από συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης 6.10 131.769,73 121.614,89
Μακροπρόθεσμα Δάνεια 6.11 1.406.250,00 0,00
Επιχορηγήσεις περιουσιακών στοιχείων 6.12 24.907,44 33.209,92

1.772.782,17 317.047,06
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 6.13 3.770.258,05 1.655.933,92
Βραχυπρόθεσμα δάνεια 6.11 665.750,00 0,00
Υποχρεώσεις από συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης 6.10 161.184,02 193.502,69

4.597.192,07 1.849.436,61
Σύνολο υποχρεώσεων 6.369.974,24 2.166.483,67
Σύνολο Καθαρής Θέσης και Υποχρεώσεων 7.594.759,69 3.314.534,84

 
 
Σημείωση:  Επί των συγκριτικών κονδυλίων του ισολογισμού της 31/12/2005 και για λόγους 

ορθότερης πληροφόρησης έγιναν οι εξής ανακατατάξεις: 

Α) Από το  κονδύλι «Προβλέψεις και Λοιπές Υποχρεώσεις», που αφορούσε υποχρεώσεις από 

συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης και αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις, ποσό 193.502,69 

€ μεταφέρθηκε  στο κονδύλι «Υποχρεώσεις από συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης» ενώ ποσό 

4.157,55 € συμπεριλήφθηκε στο κονδύλι των Μακροπροθέσμων Υποχρεώσεων «Αναβαλλόμενη 

Φορολογική Υποχρέωση». 

Β) Από το κονδύλι του Κυκλοφορούντος Ενεργητικού «Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις» 

ποσό 29.500,59 € που αφορούσε απαιτήσεις από χρεώστες διαφόρους μεταφέρθηκε και απεικονίζεται 

ξεχωριστά στο κονδύλι «Λοιπές Απαιτήσεις». 
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Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων 

 
Μετοχικό 
κεφάλαιο

Λοιπά 
αποθεματικά

Αποτελέσματα 
εις νέον Σύνολο

Υπόλοιπα 01.01.2005 1.963.100,00 3.150,92 -814.827,95 1.151.422,97
Αποτέλεσμα χρήσης 2005 -3.371,80 -104.769,52
Υπόλοιπα 31.12.2005 1.963.100,00 3.150,92 -818.199,75 1.148.051,17

Υπόλοιπα 01.01.2006 1.963.100,00 3.150,92 -818.199,75 1.148.051,17
Αποτέλεσμα χρήσης 2006 76.734,28 76.734,28
Υπόλοιπα 31.12.2006 1.963.100,00 3.150,92 -741.465,47 1.224.785,45  

 

 

Κατάσταση ταμειακών ροών 

 
 

1/1-31/12/2006 1/1-31/12/2005

Λειτουργικές δραστηριότητες

Εισπράξεις από απαιτήσεις 8.568.838,47 3.734.305,50

Πληρωμές σε προμηθευτές εργαζόμενους,κλπ (10.510.949,78) (3.624.950,15)

Πληρωμές (εισπράξεις επιστροφών) φόρων 0,00 102.607,84

Τόκοι πληρωθέντες (66.995,76) 0,00

Σύνολο εισροών/εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α) (2.009.107,07) 211.963,19

Επενδυτικές δραστηριότητες

Πληρωμές για απόκτηση ενσώματων και άυλων παγίων (330.614,27) (173.202,33)

Εισπράξεις από πώληση ενσώματων και άυλων παγίων 0,00 36.726,35

Εισπράξεις (πληρωμές) από πώληση(αγορά)θυγατρικών,συγγενών,κοινοπραξιών κλπ 0,00 0,00

Εισπράξεις (πληρωμές) από πώληση(αγορά) επενδυτικών τίτλων (μετοχών,αξιογράφων) 0,00 0,00

Τόκοι εισπραχθέντες 1.690,61 0,00

Μερίσματα εισπραχθέντα 0,00 0,00

Σύνολο εισροών/εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (328.923,66) (136.475,98)

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 0,00 0,00

Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια 2.257.552,86 221.947,01

Εξοφλήσεις δανείων 0,00 0,00

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις(χρεωλύσια) (201.483,65) (391.423,40)

Μερίσματα πληρωθέντα 0,00 0,00

Σύνολο εισροών/εκροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) 2.056.069,21 (169.476,39)

Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (α)+(β)+(γ) (281.961,52) (93.989,18)

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 614.639,75 708.628,93

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 332.678,23 614.639,75

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (Ποσά σε χιλ.Ευρώ)
CALL CENTER
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1. Πληροφορίες για την Εταιρεία 

 

1.1 Γενικές Πληροφορίες 

       Η εταιρεία «CALL CENTER ΕΛΛΑΣ ΑΕΕ - ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»  ανήκει στον 

όμιλο της «ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗΣ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ -NEWSPHONE HELLAS S.A. AUDIOTEΧ» και δραστηριοποιείται στην 
παροχή υπηρεσιών μέσω τηλεφώνου. Οι εγκαταστάσεις της εταιρείας ευρίσκονται στη Λ. Θησέως 280 

στην Καλλιθέα. Η εταιρεία έχει τη μορφή της Ανωνύμου Εταιρείας και δεν είναι εισηγμένη στο 

Χρηματιστήριο. Η διεύθυνσή της στο διαδίκτυο είναι www.callcenter.gr. Οι οικονομικές καταστάσεις 
της 31.12.2006 εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο την 05/03/2007. 
 

 

1.2 Φύση Δραστηριοτήτων 

Η εταιρία από την ίδρυσή της δραστηριοποιήθηκε κυρίως στην εξυπηρέτηση έργων που απαιτούν τη 

χρήση τηλεφωνικού κέντρου. Τις υπηρεσίες αυτές τις παρέχει εντός του Ελλαδικού χώρου και ο 

κυριότερος πελάτης της είναι η μητρική εταιρεία. 

 

 

2. Πλαίσιο κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων 

       Οι  οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας  έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (στο εξής ΔΠΧΠ), επειδή η εταιρεία είναι θυγατρική της 

εισηγμένης «ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ-NEWSPHONE HELLAS S.A. AUDIOTEΧ».  

Οι Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας 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 δραστηριότητάς (going concern) και είναι σύμφωνες 

με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) όπως αυτά έχουν εκδοθεί από την 

Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), καθώς και των ερμηνειών τους, όπως αυτές έχουν 

εκδοθεί από την Επιτροπή Ερμηνείας Προτύπων (I.F.R.I.C.) της IASB. 

 

Η IASB έχει εκδώσει μια σειρά από πρότυπα τα οποία αναφέρονται ως «IFRS Stable Platform 2005». Η 

εταιρεία εφαρμόζει το IFRS Stable Platform 2005 από τη 1η Ιανουαρίου 2005 το οποίο περιλαμβάνει 

τα ακόλουθα πρότυπα: 
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Δ.Λ.Π. 1 : Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων
Δ.Λ.Π. 2 : Αποθέματα
Δ.Λ.Π. 7 : Καταστάσεις ταμειακών ροών
Δ.Λ.Π. 8 : Καθαρό Κέρδος ή Ζημιά Χρήσης, Βασικά Λάθη και μεταβολές 

στις Λογιστικές Μεθόδους
Δ.Λ.Π. 10 : Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού 
Δ.Λ.Π. 11 : Κατασκευαστικά συμβόλαια
Δ.Λ.Π. 12 : Φόροι εισοδήματος
Δ.Λ.Π. 14 : Πληροφόρηση κατά τομέα
Δ.Λ.Π. 16 : Ενσώματα Πάγια
Δ.Λ.Π. 17 : Μισθώσεις
Δ.Λ.Π. 18 : Έσοδα
Δ.Λ.Π. 19 : Παροχές σε εργαζομένους
Δ.Λ.Π. 20 : Λογιστική των κρατικών επιχορηγήσεων και γνωστοποίηση της 

κρατικής υποστήριξης
Δ.Λ.Π. 21 :

Οι επιδράσεις των μεταβολών στις τιμές του συναλλάγματος
Δ.Λ.Π. 23 : Κόστος δανεισμού
Δ.Λ.Π. 24 : Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών
Δ.Λ.Π. 26 : Λογιστική απεικόνιση και παρουσίαση των προγραμμάτων 

αποχώρησης προσωπικού
Δ.Λ.Π. 27 : Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και λογιστική 

επενδύσεων σε θυγατρικές
Δ.Λ.Π. 32 : Χρηματοοικονομικά μέσα :Γνωστοποιήσεις και παρουσίαση
Δ.Λ.Π. 33 : Κέρδη ανά μετοχή
Δ.Λ.Π. 34 : Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις
Δ.Λ.Π. 36 : Μείωση της αξίας στοιχείων του ενεργητικού
Δ.Λ.Π. 37 : Προβλέψεις, ενδεχόμενες υποχρεώσεις και ενδεχόμενες 

απαιτήσεις
Δ.Λ.Π. 38 : Άυλα στοιχεία του ενεργητικού
Δ.Λ.Π. 39 : Χρηματοοικονομικά μέσα : Αναγνώριση και αποτίμηση
Δ.Π.Χ.Π. 1 : Πρώτη εφαρμογή των Δ.Π.Χ.Π.
Δ.Π.Χ.Π. 3 : Ενοποίηση επιχειρήσεων  

Η σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ  (ή IFRS) απαιτεί τη χρήση εκτιμήσεων 

και κρίσης κατά την εφαρμογή των λογιστικών αρχών της Εταιρείας. Σημαντικές παραδοχές από την 
διοίκηση για την εφαρμογή των λογιστικών μεθόδων της εταιρείας έχουν επισημανθεί όπου κρίνεται 
κατάλληλα. 

Οι λογιστικές αρχές βάσει των οποίων συντάχθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις, είναι συνεπείς με 

αυτές που χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 
2005.  
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3. Βασικές λογιστικές αρχές 

 

Οι λογιστικές αρχές βάσει των οποίων συντάσσονται οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις και τις 

οποίες συστηματικά εφαρμόζει ο Όμιλος είναι συνεπείς με αυτές που εφαρμόσθηκαν την προηγούμενη 

χρήση εκτός των κατωτέρω περιπτώσεων:  

 

3.1 Νέα λογιστικά πρότυπα και ερμηνείες της ΔΕΕΧΠ με ισχύ από το 2006 

       που έχουν  σχέση με τις δραστηριότητες του Ομίλου 

 

 ΔΛΠ 19 (τροποποίηση) - Παροχές σε εργαζομένους (υποχρεωτική ισχύς από 

1/1/2006) 

Η τροποποίηση εισάγει μια εναλλακτική επιλογή στην αναγνώριση αναλογιστικών κερδών και ζημιών. 
Ο Όμιλος δεν προτίθεται να αλλάξει την ακολουθούμενη λογιστική πολιτική όσο αναφορά την 

αναγνώριση αναλογιστικών κερδών και ζημιών και ως εκ τούτο δεν αναμένεται να επηρεαστούν οι 

οικονομικές του καταστάσεις. 
 

 Τροποποίηση του  ΔΛΠ 21 - μεταβολές στις τιμές συναλλάγματος (υποχρεωτική 

ισχύς από 1/1/2006) 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι νομισματικά στοιχεία μεταξύ μιας οποιασδήποτε θυγατρικής του 
Ομίλου με μια εκμετάλλευση του εξωτερικού μπορούν να θεωρηθούν μέρος της επένδυσης του 

Ομίλου σε αυτή την εκμετάλλευση. Οι προκύπτουσες συναλλαγματικές διαφορές μεταφέρονται κατά 

την ενοποίηση στην καθαρή θέση εάν ο διακανονισμός του νομισματικού στοιχείου δεν αναμένεται να 

συμβεί στο προβλεπόμενο μέλλον. Η τροποποίηση δεν έχει εφαρμογή στον Όμιλο και στην Εταιρεία. 
 

 ΔΛΠ 39 (Τροποποίηση), Η επιλογή της εύλογης αξίας 

Η τροποποίηση αυτή περιορίζει την ταξινόμηση χρηματοοικονομικών μέσων σαν χρηματοοικονομικά 
μέσα αποτιμώμενα στην εύλογη αξία μέσω της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης.  Ο Όμιλος δεν 

αναμένεται να επηρεαστεί από την υιοθέτηση της τροποποίησης καθώς όλα τα χρηματοοικονομικά 

μέσα που ταξινομούνται σαν αποτιμώμενα στην εύλογη αξία μέσω της κατάστασης αποτελεσμάτων 
χρήσης κατέχονται για εμπορικούς σκοπούς. 

 

 

 ΔΕΕΧΠ 4. Προσδιορισμός εάν μια απαίτηση περιλαμβάνει μίσθωση 
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Η διερμηνεία αυτή θέτει κριτήρια προκειμένου να εκτιμηθεί εάν μια μίσθωση περιλαμβάνεται σε μια 

συμφωνία που δεν έχει τον νομικό τύπο της μίσθωσης. Κάθε συμφωνία που δίδει το δικαίωμα 

χρησιμοποίησης ενός στοιχείου του ενεργητικού με αντάλλαγμα πληρωμές θα θεωρείται μίσθωση.  
Η εφαρμογή του ΔΕΕΧΠ 4 δεν αναμένεται να αλλάξει τον λογιστικό χειρισμό οποιαδήποτε από τις 

ισχύουσες συμβάσεις του Ομίλου. 

 

 ΔΕΕΧΠ 10, Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις και απομείωση 

Η διερμηνεία αυτή ορίζει ότι οι συγκεκριμένες απαιτήσεις των ΔΛΠ 36 (σχετικά με την υπεραξία) και 

ΔΛΠ 39 (σχετικά με τα διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία) προηγούνται των 

γενικών απαιτήσεων του ΔΛΠ 34 και συνεπώς ζημιές απομείωσης που αναγνωρίζονται για αυτά τα 
στοιχεία σε ενδιάμεση περίοδο δεν μπορούν να αντιστρέφονται σε μεταγενέστερες περιόδους. Ο 
όμιλος δεν επηρεάστηκε από την υιοθέτηση της διερμηνείας καθώς δεν έχει προχωρήσει σε 

αντιστροφές ζημιών απομείωσης. 
 

 ΔΕΕΧΠ 8, Σκοπός του ΔΠΧΠ 2 

Η Διερμηνεία απαιτεί την εφαρμογή του ΔΠΧΠ 2 στην αντιμετώπιση όλων των συναλλαγών που 

σχετίζονται με την έκδοση συμμετοχικών τίτλων, όπου το αναγνωρίσιμο αντίτιμο που εισπράττεται 

είναι μικρότερο από την εύλογη αξία των συμμετοχικών τίτλων που εκδίδονται. Ο Όμιλος δεν 
επηρεάστηκε από την υιοθέτηση της διερμηνείας. 
 

 ΔΛΠ 39 και ΔΠΧΠ 4 (τροποποίηση), Συμβόλαια χρηματοοικονομικών εγγυήσεων 

Τα  συμβόλαια χρηματοοικονομικών εγγυήσεων απεικονίζονται από τον εκδότη σαν 

χρηματοοικονομικά μέσα. Η αρχική  αναγνώριση τους γίνεται σε εύλογες αξίες την ημέρα που δόθηκε 

η εγγύηση και η μεταγενέστερη επιμέτρηση τους στην υψηλότερη αξία μεταξύ, (α) της αρχικής, μείον 

τις υπολογισμένες αποσβέσεις, ώστε να αναγνωριστεί με την ευθεία μέθοδο στην κατάσταση 

αποτελεσμάτων το έσοδο από προμήθειες που έχει καταστεί δεδουλευμένο στην διάρκεια του 

συμβολαίου (ΔΛΠ 18) και (β) της βέλτιστης εκτίμησης της απαιτούμενης δαπάνης για τον 

διακανονισμό τυχόν χρηματοοικονομικής υποχρέωσης κατά την ημερομηνία του Ισολογισμού (ΔΛΠ 

37). Εάν ο εκδότης  θεωρεί ότι τα τέτοια συμβόλαια αποτελούν ασφαλιστικά συμβόλαια τότε πρέπει 

να επιλέξει εάν θα εφαρμόσει το ΔΛΠ 39 «Χρηματοοικονομικά μέσα: αναγνώριση και επιμέτρηση» η 

το ΔΠΧΠ 4 «Ασφαλιστικά συμβόλαια». Η τροποποίηση αυτή δεν έχει εφαρμογή στην Έταιρεία και 

στον Όμιλο. 
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3.2 Πρότυπα, τροποποιήσεις και διερμηνείες με υποχρεωτική ισχύ το 2006 που 

       δεν έχουν σχέση με τις δραστηριότητες του Ομίλου  

 ΔΛΠ 39 (Τροποποίηση), Αντιστάθμιση ταμειακών ροών σε προβλεπόμενες διεταιρικές 

συναλλαγές 

 ΔΠΧΠ 1 (Τροποποίηση), Πρώτη υιοθέτηση των ΔΠΧΠ 

 ΔΠΧΠ 6 Εξερεύνηση και εκτίμηση ορυκτών πόρων  

 ΔΠΧΠ 6 (Τροποποίηση), Εξερεύνηση και εκτίμηση ορυκτών πόρων 

 ΔΕΕΧΠ 5 Δικαιώματα από επένδυση σε ταμείο για χρηματοδότηση παροπλισμού, ανάπλασης 

και περιβαλλοντικής αποκατάστασης. 

 ΔΕΕΧΠ 6 Υποχρεώσεις που προκύπτουν από δραστηριότητα σε ειδικούς κλάδους – Διαχείριση 

ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών απορριμμάτων . 

 ΔΕΕΧΠ 7 Εφαρμογή της μεθόδου της αναδιατύπωσης σε υπέρ πληθωριστικές οικονομίες. 

 ΔΕΕΧΠ 9 Επανεκτίμηση των ενσωματωμένων παραγώγων 

 

3.3 Πρότυπα, τροποποιήσεις και διερμηνείες σε ισχύοντα πρότυπα με μεταγενέστερη 

       ημερομηνία εφαρμογής (και ο όμιλος δεν έχει προχωρήσει σε προαιρετική εφαρμογή). 

 

Η Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων καθώς και η Επιτροπή Ερμηνειών έχουν ήδη εκδώσει μια 
σειρά νέων λογιστικών προτύπων και ερμηνειών τα οποία δεν είναι υποχρεωτικό να εφαρμοστούν για 

τις λογιστικές περιόδους που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2006.  Η εκτίμηση του Ομίλου σχετικά 

με την επίδραση αυτών των νέων προτύπων και ερμηνειών έχει ως εξής: 
 

-ΔΛΠ 1 (τροποποίηση) Γνωστοποιήσεις κεφαλαίων 

Λόγω της έκδοσης του ΔΠΧΠ 7 προστέθηκαν επιπλέον γνωστοποιήσεις στο ΔΛΠ 1 προκειμένου μια 
επιχείρηση να γνωστοποιεί χρήσιμες προς στους χρήστες πληροφορίες σχετικά με τους στόχους τις 

πολιτικές και τις διαδικασίες διαχείρισης των κεφαλαίων της.  Ό όμιλος θα εφαρμόσει της 

τροποποιήσεις του ΔΛΠ 1 από την 1/1/2007. 
 

-ΔΠΧΠ 7. Γνωστοποιήσεις Χρηματοοικονομικών Μέσων 

Το ΔΠΧΠ 7 απαιτεί επιπλέον του ΔΛΠ 32 γνωστοποιήσεις για όλα τα χρηματοοικονομικά μέσα (εκτός 

αυτών που εμπίπτουν σε άλλα πρότυπα – π.χ. ΔΛΠ 27, 28, 31). Το ΔΠΧΠ 7 απαιτεί να γνωστοποιείται 
η σημαντικότητα των χρηματοοικονομικών μέσων για την απόδοση και την οικονομική θέση της 

επιχείρησης. Επίσης ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους που υπάρχουν 

από την χρησιμοποίηση χρηματοοικονομικών μέσων. Ο όμιλος θα εφαρμόσει το ΔΠΧΠ 7 από την 
1/1/2007.    
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-ΔΠΧΠ 8. Λειτουργικοί Τομείς 

Το ΔΠΧΠ 8 αντικαθιστά το ΔΛΠ 14 και θέτει διαφορετικές απαιτήσεις γνωστοποιήσης σχετικά με την 

πληροφόρηση κατά τομέα δραστηριότητας. Το ΔΠΧΠ 8 έχει εφαρμογή από την 1/1/2009 και τότε 
αναμένεται να υιοθετηθεί από τον Όμιλο. 
 

ΔΕΕΧΠ 11 ΔΠΧΠ 2- Συναλλαγές συμμετοχικών τίτλων της ιδίας επιχείρησης ή 

επιχειρήσεων του ίδιου ομίλου 

Η Διερμηνεία δίδει οδηγίες σχετικά με το αν μια συμφωνία πληρωμής  που βασίζεται στην αξία των 
μετοχών της οντότητας, η οποία λαμβάνει αγαθά ή υπηρεσίες ως αντάλλαγμα για τους δικούς της 
συμμετοχικούς τίτλους  θα λογιστικοποιηθεί σαν συναλλαγή που διακανονίζεται με συμμετοχικούς 

τίτλους ή σαν συναλλαγή που διακανονίζεται σε μετρητά. Η ΔΕΕΧΠ 11  έχει εφαρμογή από την 

1/1/2007 και δεν αναμένεται να υιοθετηθεί από τον Όμιλο. 

 

 

ΔΕΕΧΠ 12 Συμφωνίες Παραχώρησης Δικαιώματος Παροχής Υπηρεσιών 

Η IFRIC 12 πραγματεύεται τον τρόπο με τον οποίο οι διαχειριστές των παραχωρήσεων ενός 

δικαιώματος παροχής υπηρεσιών θα πρέπει να εφαρμόζουν τα ΔΠΧΠ για να καταχωρήσουν τις 

υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν και τα δικαιώματα που τους παραχωρούνται στις συμφωνίες για 

παραχώρηση του δικαιώματος. Η ΔΕΕΧΠ 12  έχει εφαρμογή από την 1/1/2008 και δεν αναμένεται να 
επηρεάσει τις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου. 

 

3.4 Σημαντικές λογιστικές αποφάσεις, εκτιμήσεις και παραδοχές 

Κατά την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ, απαιτείται η διοίκηση 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, λογω αυτών των εκτιμήσεων. Οι 
εκτιμήσεις εξελίσσονται συνεχώς και  βασίζονται σε ιστορικά στοιχεία και άλλους παράγοντες, όπως 
προσδοκίες μελλοντικών γεγονότων που αναμένεται να πραγματοποιηθούν κάτω από τις υπάρχουσες 

συνθήκες. 
 

3.4.1 Λογιστικές αποφάσεις 

Κατά την διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών πολιτικών λαμβάνονται αποφάσεις από την διοίκηση 

που  σχετίζονται με:  
 

 Ταξινόμηση των επενδύσεων  

 Ανακτησιμότητα των λογαριασμών απαιτήσεων 
 Απαξίωση αποθεμάτων 

 Την ταξινόμηση μιας μίσθωσης σαν λειτουργική ή χρηματοοικονομική. 
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3.4.2 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. Ο Όμιλος 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 απατούνται για την απεικόνιση:  

 Των προβλέψεων ποσών μελλοντικών πληρωτέων φόρων εισοδήματος και αναβαλλόμενων 
φόρων. 

 Της εύλογης αξίας λοιπών χρηματοοικονομικών μέσων 

 Ποσών Προβλέψεων 

 Ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων 
 

 

3.5 Ενοποίηση 

 

       Η εταιρεία δεν έχει Θυγατρικές επιχειρήσεις, ούτε επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και 

κοινοπραξίες. Η ίδια όμως ενοποιείται και περιλαμβάνεται στον όμιλο της «ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ-NEWSPHONE HELLAS S.A. 
AUDIOTEΧ». 

 

 
3.6 Πληροφόρηση κατά τομέα 

     

   Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην παροχή τηλεφωνικών υπηρεσιών. Η δραστηριότητά της 
βρίσκεται γεωγραφικά εντός της χώρας. Ένας από τους μεγαλύτερους  πελάτες της εταιρείας στον 

τομέα αυτόν είναι η ίδια η μητρική της εταιρεία. Κατόπιν αυτών η εταιρεία δεν υπάγεται στην 
πληροφόρηση ανά τομέα. 

 

 

3.7 Μετατροπή ξένου νομίσματος 

 

Συναλλαγές και υπόλοιπα 
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       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 μετατροπή των 
νομισματικών στοιχείων που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα κατά την διάρκεια της περιόδου και κατά 

την ημερομηνία ισολογισμού με τις υπάρχουσες ισοτιμίες, καταχωρούνται στα αποτελέσματα. 

 

 

3.8 Ενσώματες ακινητοποιήσεις 

 
       Η εταιρεία δεν διαθέτει ακίνητα πάγια περιουσιακά στοιχεία (οικόπεδα – κτίρια). Τα ενσώματα 
πάγια της εταιρείας αφορούν μηχανήματα, στα οποία έχουν προσαρμοστεί κατάλληλα λογισμικά 

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

σκεύη.  Αυτά αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον τις σωρευμένες αποσβέσεις και τις τυχόν ζημίες 
απομείωσης, αν υπάρχουν. Το κόστος κτήσεως 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 

ενσωμάτων παγίων μόνο εάν πιθανολογείται ότι θα εισρεύσουν στον όμιλο 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 ετήσιο ισολογισμό. 

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

οι διαφορές (απομείωση) καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσματα. Οι αποσβέσεις των ενσωμάτων 
παγίων υπολογίζονται με την σταθερή μέθοδο μέσα στη ωφέλιμη ζωή τους που έχει ως εξής: 

 

Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 5-7 ΕΤΗ 
 

       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. Διευκρινίζεται 

ότι η εταιρεία δεν έχει λάβει κεφάλαια με σκοπό την τοποθέτηση τους σε πάγια περιουσιακά στοιχεία. 

 

 

3.9 Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 

 

Λογισμικό – λοιπά άϋλα περιουσιακά στοιχεία 
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       Η εταιρεία διαθέτει άδειες λογισμικού προκειμένου να μπορεί να λειτουργήσει τα προγράμματα 

μέσω των οποίων προσφέρει τις υπηρεσίες της. Οι δαπάνες που απαιτούνται για την περαιτέρω 

ανάπτυξη αυτών καχωρούνται στο κόστος. 
Οι άδειες λογισμικού αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον τις αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις 

διενεργούνται με την σταθερή μέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των στοιχείων αυτών, η 

οποία κυμαίνεται από 3 έως 5 έτη..  
 
 

3.10 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 Δημιουργίας 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.  
 

 

3.11 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 στα αποτελέσματα χρήσης. 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 στα αποτελέσματα.  
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3.12 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ταμειακών διαθεσίμων 

 

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 αποτελεσμάτων. 

 

3.13 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. 

 

i) ∆άνεια και απαιτήσεις 

Η εταιρεία δεν έχει δώσει δάνεια στο προσωπικό ή σε τρίτους ή σε μέλη της διοίκησης. 

 
 

3.14 Μετοχικό κεφάλαιο 

 
   Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αποτελείται από κοινές ονομαστικές μετοχές που δεν είναι 

εισηγμένες στο Χ.Α. 

 

3.15 Φορολογία εισοδήματος & αναβαλλόμενος φόρος 

 

Η επιβάρυνση της περιόδου 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 περίοδο αλλά έχουν ήδη καταλογιστεί ή θα καταλογιστούν 

από τις φορολογικές αρχές σε διαφορετικές περιόδους. Ο φόρος εισοδήματος αναγνωρίζεται στον 

λογαριασμό των αποτελεσμάτων της περιόδου, εκτός του φόρου εκείνου που αφορά συναλλαγές που 

καταχωρήθηκαν απευθείας στα ίδια κεφάλαια, στην οποία περίπτωση καταχωρείται απευθείας, κατά 

ανάλογο τρόπο, στα ίδια κεφάλαια. 
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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. Όλες οι αλλαγές στα βραχυπρόθεσμα φορολογικά 

στοιχεία του ενεργητικού ή τις υποχρεώσεις αναγνωρίζονται σαν μέρος των φορολογικών εξόδων 

στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης. 

 

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. 

 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις αποτιμώνται με βάση τους φορολογικούς 

συντελεστές που ισχύουν μέχρι την ημερομηνία του Ισολογισμού.  

 

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. 

 

Οι περισσότερες αλλαγές στις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις αναγνωρίζονται 

σαν ένα κομμάτι των φορολογικών εξόδων στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης. 

 

3.16 Παροχές στο προσωπικό 

 

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 του εργαζομένους της.  
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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.  

Η υποχρέωση που καταχωρείται στον ισολογισμό για τα προγράμματα καθορισμένων παροχών είναι η 

παρούσα αξία της δέσμευσης για την καθορισμένη παροχή μείον την εύλογη αξία των περιουσιακών 
στοιχείων του προγράμματος και τις μεταβολές που προκύπτουν από τα ακαταχώρητα αναλογιστικά 
κέρδη και ζημίες και το κόστος της προϋπηρεσίας. Η δέσμευση της καθορισμένης παροχής 

υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο αναλογιστή με την χρήση της μεθόδου της προβαλλόμενης 

πιστωτικής μονάδος (projected unit credit method). Για την προεξόφληση χρησιμοποιείται το επιτόκιο 
των μακροπροθέσμων ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου.  

 

 

3.17 Επιχορηγήσεις 

 

       Οι κρατικές επιχορηγήσεις για εκπαίδευση προσωπικού καταχωρούνται στα Λοιπά έσοδα 
εκμετάλλευσης. Οι κρατικές επιχορηγήσεις που σχετίζονται με πάγια περιουσιακά στοιχεία 

καταχωρούνταιι στο παθητικό, ως Επιχορηγήσεις Περιουσιακών Στοιχείων και μεταφέρονται στα 

έσοδα σύμφωνα με την ωφέλιμη διάρκεια ζωής των σχετικών παγίων για τα οποία έχει δοθεί η 
επιχορήγηση. 

 

 

3.18 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 ισολογισμού και προσαρμόζονται 

προκειμένου να αντανακλούν την παρούσα αξία της δαπάνης που αναμένεται να απαιτηθεί για τη 

διευθέτηση της υποχρέωσης.  

 

 

3.19 Αναγνώριση εσόδων και εξόδων 

 

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

καθαρά από Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, εκπτώσεις και επιστροφές.   
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- 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. 

 

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

πραγματοποιούνται για λειτουργικές μισθώσεις μεταφέρονται στο  αποτελέσματα ως έξοδα, κατά το 

χρόνο χρήσεως του μισθίου. Τα έξοδα από τόκους αναγνωρίζονται σε δεδουλευμένη βάση. 

 

 

3.20 Μισθώσεις 

 

Η Εταιρία 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 παρούσας αξίας 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 στις υποχρεώσεις ως Υποχρεώσεις από χρηματοδοτική 

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

αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα χρήσης 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 στα αποτελέσματα χρήσης με βάση 

τη σταθερή μέθοδο  κατά τη διάρκεια της μίσθωσης. 

 

Η Εταιρία 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 στα 

αποτελέσματα χρήσης στα Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης. 
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3.21 Διανομή μερισμάτων 

 

Η διανομή μερισμάτων στους μετόχους της μητρικής αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις  οικονομικές 

καταστάσεις την ημερομηνία κατά την οποία η διανομή εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των 

μετόχων. 

 

 

4. Διαχείριση κινδύνων  

 

Η Εταιρεία  εκτίθεται σε αρκετούς χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως κινδύνους αγοράς, πιστωτικό 

κίνδυνο, κίνδυνο ρευστότητας, κίνδυνο ταμειακών ροών και κίνδυνο εύλογης αξίας από μεταβολές 

επιτοκίων.  Το γενικό πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνων της εταιρείας εστιάζεται στη μη 

προβλεψιμότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών και επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει την ενδεχόμενη 

αρνητική τους επίδραση στη χρηματοοικονομική απόδοση της εταιρείας.  

 

Κίνδυνος αγοράς-Συναλλαγματικός κίνδυνος 
       Η εταιρεία δεν είναι εκτεθειμένη σε τέτοιας μορφή κινδύνους. 

 
Πιστωτικός κίνδυνος 
       Η εταιρεία προσφέρει κυρίως υπηρεσίες προς τη μητρική της (83%), όπου ο πιστωτικός κίνδυνος 

είναι σχετικά μικρός σε σχέση με τα μεγέθη αυτής.  
 

Κίνδυνος ρευστότητας  
       Ο κίνδυνος ρευστότητας παρουσιάζεται αυξημένος, επειδή 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. Η 

παροχή υπηρεσιών προς το Δημόσιο και ευρύτερο τομέα της μητρικής παρουσιάζει προβλήματα 
ρευστότητας τα οποία επηρεάζουν και τη θυγατρική στο βαθμό που αφορούν αντίστοιχα έργα.   

 

Κίνδυνος ταμιακών ροών και κίνδυνος μεταβολών εύλογης αξίας λόγω μεταβολών των 
επιτοκίων.  
       Η εταιρεία  τόσο για τα βραχυπρόθεσμα όσο και για τα μακροπρόθεσμα δάνεια της βασίζεται σε 

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

αγορά.  
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5. Οικονομικές πληροφορίες κατά τομέα  

 

Πρωτεύων τομέας πληροφόρησης – Γεωγραφικοί Τομείς 

 

Η εταιρεία δραστηριοποιείται κυρίως στον τομέα παροχής υπηρεσιών μέσω τηλεφώνου και η 

δραστηριότητά της περιορίζεται εντός των Ελληνικών συνόρων, κατά συνέπεια δεν υπάρχει η 

υποχρέωση επιπλέον πληροφόρησης.  

 

Δευτερεύων τομέας πληροφόρησης – Επιχειρηματικοί Τομείς 

 

Οι πωλήσεις της εταιρείας της συνεχιζόμενης δραστηριότητάς της, ανά Επιχειρηματικό τομέα, για το 

2006 αναλύονται ως εξής: 

 

 

Υπηρεσίες προς Μητρική 7.895.106,35

Υπηρεσίες προς Δημόσιο 1.250.802,99

Λοιπές υπηρεσίες 384.404,40

9.530.313,74

(ποσά σε €)

 
 
 
 
6. Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις 

 

6.1 Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

 

Τα ενσώματα πάγια της εταιρείας αποτιμήθηκαν στο κόστος κτήσης μειωμένο κατά το ποσό των 

αποσβέσεων που προέκυψε από την εκτίμηση της ωφέλιμης ζωής τους. 

Επί των ενσώματων παγίων της εταιρείας δεν υφίστανται υποθήκες ή προσημειώσεις. 
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ΟΙΚΟΠΕΔΑ & 
ΚΤΙΡΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ 

ΜΕΣΑ

ΕΠΙΠΛΑ & 
ΛΟΙΠΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ

Αξία κτήσης 
Υπόλοιπα την 1η Ιανουαρίου 2006 284.880,31 1.107.301,35 0,00 440.305,72 1.832.487,38 
Προσθήκες 92.897,85 122.787,11 112.710,34 328.395,30 
Μειώσεις (1.623,72) (1.623,72)
Μεταφορές 0,00 
Υπόλοιπα την 31η Δεκεμβρίου 2006 377.778,16 1.230.088,46 0,00 551.392,34 2.159.258,96 

Αποσβέσεις
Υπόλοιπα την 1η Ιανουαρίου 2006 146.816,93 530.160,86 0,00 289.693,90 966.671,69 
Προσθήκες 29.632,99 123.225,29 56.008,71 208.866,99 
Μειώσεις (505,66) (505,66)
Μεταφορές 0,00 
Υπόλοιπα την 31η Δεκεμβρίου 2006 176.449,92 653.386,15 0,00 345.196,95 1.175.033,02 

Αναπόσβεστη Αξία την 31η Δεκεμβρίου 2006 201.328,24 576.702,31 0,00 206.195,39 984.225,94 

Αναπόσβεστη Αξία την 31η Δεκεμβρίου 2005 138.063,38 577.140,49 0,00 150.611,82 865.815,69 

ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ

 
Η κοστολογική ανάλυση των αποσβέσεων παρατίθεται στους πίνακες των παραγράφων 6.14 &  6.15 . 
 
6.2 Ασώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

 
 
Στα ασώματα πάγια 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. 
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ΑΔΕΙΕΣ 
ΧΡΗΣΗΣ 

ΛΟΙΠΑ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΟΛΟ

Αξία κτήσης 
Υπόλοιπα την 1η Ιανουαρίου 2006 86.917,50 73.189,48 3.624,05 163.731,03 
Προσθήκες 3.827,13 0,00 0,00 3.827,13 
Μειώσεις 0,00 
Μεταφορές 0,00 
Υπόλοιπα την 31η Δεκεμβρίου 2006 90.744,63 73.189,48 3.624,05 167.558,16 

Αποσβέσεις
Υπόλοιπα την 1η Ιανουαρίου 2006 18.903,99 38.081,90 3.385,80 60.371,69 
Προσθήκες 17.957,37 14.637,36 158,16 32.752,89 
Μειώσεις 0,00 
Μεταφορές 0,00 
Υπόλοιπα την 31η Δεκεμβρίου 2006 36.861,36 52.719,26 3.543,96 93.124,58 

Αναπόσβεστη Αξία την 31η Δεκεμβρίου 2006 53.883,27 20.470,22 80,09 74.433,58 

Αναπόσβεστη Αξία την 31η Δεκεμβρίου 2005 68.013,51 35.107,58 238,25 103.359,34 

ΑΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ

 

 

 
Η κοστολογική ανάλυση των αποσβέσεων παρατίθεται στους πίνακες των παραγράφων 6.14 &  6.15 . 
 
6.3 Αναβαλλόμενος φόρος 

 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις / υποχρεώσεις όπως προκύπτουν από τις σχετικές 

προσωρινές φορολογικές διαφορές έχουν ως εξής:  

 

 

Register eDocPrinter PDF Pro Online Now!!

Register to Remove Trial Watermark!!

http://www.iteksoft.com/modules.php?op=modload&name=Sections&file=index&req=viewarticle&artid=4
http://pdf.iteksoft.com/modules.php?op=modload&name=Sections&file=index&req=viewarticle&artid=4


    CALL CENTER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε. 

Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου ως 31η Δεκεμβρίου 2006  30 

Αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση

31/12/2006 31/12/2005

Αναβαλλόμενοι Φόροι (Απαιτήσεις)

Προβλέψεις Αποζημίωσης Προσωπικού 63.182,39  56.104,28  

Έξοδα εγκατάστασης 1.027,59  2.553,47  

64.209,98  58.657,75  

Μείον:

Αναβαλλόμενοι Φόροι (Υποχρεώσεις)

Χρηματοδοτικές Μισθώσεις 95.425,54  66.647,86  

Αποτίμιση Μετοχών 0,00  0,00  

95.425,54  66.647,86  

Σύνολο Αναβαλλόμενης Φορολογικής 
Απαίτησης (31.215,56) (7.990,11)

 

 

 

Ο συντελεστής φόρου εισοδήματος στον οποίο υπόκειται η εταιρεία  είναι για το 2006 ίσος με 29%. 

Ο συμψηφισμός των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων λαμβάνει χώρα 

όταν υπάρχει, από πλευράς εταιρίας, εφαρμόσιμο νομικό δικαίωμα για κάτι τέτοιο και όταν οι 

αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος θα διακανονιστούν  στην ίδια φορολογική αρχή. 

 

 

6.4 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 

 

Οι λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις της Εταιρείας αναλύονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

Χορηγηθείσες Εγγυήσεις
31/12/2006 31/12/2005

Δοσμένες εγγυήσεις 41.528,05 19.573,25

Σύνολο λοιπών μακροπροθέσμων απαιτήσεων 41.528,05 19.573,25

 
 

Οι απαιτήσεις αυτές αφορούν εγγυήσεις ενοικίων και λοιπές εγγυήσεις οι οποίες πρόκειται να 

εισπραχθούν μετά το τέλος της επόμενης χρήσης. 
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6.5 Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 

 

Οι πελάτες και οι λοιπές εμπορικές απαιτήσεις της Εταιρίας, αναλύονται ως εξής: 

 

 

Πελάτες & Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις

31/12/2006 31/12/2005

Απαιτήσεις από πελάτες 5.702.538,20 1.810.646,22

Επιταγές εισπρακτέες 576.257,04  0,00

Έσοδα εισπρακτέα 0,00  0,00

6.278.795,24  1.810.646,22

Μείον: Προβλέψεις επισφαλών πελατών 129.000,00  129.000,00

6.149.795,24 1.681.646,22

 

 

 

Η αύξηση των απαιτήσεων σε σχέση με την προηγούμενη χρήση η οποία οφείλεται κυρίως σε αύξηση 

της απαίτησης:  

Α) από την μητρική εταιρεία ποσού 3,9 εκ.€ την 31/12/06 έναντι ποσού 0,6 εκ.€ την 31/12/05, λόγω 

αύξησης των έργων που έχει αναλάβει και λειτουργεί για λογαριασμό της και 

 Β) από νέα σύμβαση με το ελληνικό δημόσιο (Ι.Κ.Α.) της οποίας η πρώτη τιμολόγηση έγινε μέσα στο 

Δεκέμβριο του 2006 και το ποσό της απαίτησης ανέρχεται σε 1,49 εκ.€ την 31/12/06. 

 Οι προαναφερόμενες απαιτήσεις έχουν εισπραχθεί εντός της επόμενης χρήσης. 

 

 

6.6 Λοιπές απαιτήσεις και λοιπά στοιχεία ενεργητικού 

 

Οι λοιπές απαιτήσεις της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 
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Λοιπές Απαιτήσεις

31/12/2006 31/12/2005

Απαιτήσεις από φόρους 3.571,40 5.055,94

Χρεώστες διάφοροι 2.182,79 0,00

Έξοδα επόμενης χρήσης 5.787,73 20.331,02

Λοιπές απαιτήσεις 556,73 4.113,63

12.098,65  29.500,59  

 
 

 
 
 
6.7 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ταμειακών διαθεσίμων 

 
 

Ταμιακά διαθέσιμα & ισοδύναμα 
ταμειακών διαθεσίμων

31/12/2006 31/12/2005

Ταμείο 706,52 29.817,31

Καταθέσεις Όψεως 331.971,71 584.822,44

Καταθέσεις Προθεσμίας 0,00 0,00

Σύνολο 332.678,23 614.639,75

 
 

 

 
6.8 Καθαρή Θέση  

 

 

       Το σύνολο των εκδοθέντων κοινών μετοχών είναι 670.000 με ονομαστική αξία 2,93 € ανά 

μετοχή. Όλες οι εκδοθείσες μετοχές έχουν εξοφληθεί πλήρως. Στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας 
συμμετέχει η «ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε» με ποσοστό 70%, με την οποία ενοποιείται. 
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6.9  Προβλέψεις για παροχές στους εργαζομένους 

 
Η εταιρεία έχει χρησιμοποιήσει αναλογιστική μελέτη για τον προσδιορισμό της πρόβλεψης 

αποζημίωσης προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης. 

 

Υποχρεώσεις παροχών Προσωπικού
31/12/2006 31/12/2005

Υποχρεώσεις Ισολογισμού 

Συνταξιοδοτικές παροχές 178.639,44  154.232,14  

Σύνολο 178.639,44  154.232,14  

Χρεώσεις στα αποτελέσματα

Συνταξιοδοτικές παροχές 24.407,30  (70.767,86)

Σύνολο 24.407,30  (70.767,86)

 
 

 

6.10 Υποχρεώσεις απο συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης 

 
 
Μέρος των παγίων της εταιρείας είναι αγορασμένα με τη μορφή της χρηματοδοτικής μίσθωσης, οι 
υποχρεώσεις που απορρέουν απο τη συναλλαγή αυτή, ανάλογα με το χρόνο εξώφλησής τους 

αναλύονται ως εξής: 

 
 

Υποχρεώσεις από συμβάσεις χρηματοδοτικής 
μίσθωσης

31/12/2006 31/12/2005

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις  μέχρι 1 έτος 161.184,02 193.502,69

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις  μέχρι 3 έτη 131.769,73 121.614,89

Σύνολο 292.953,75 315.117,58
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6.11 Δανειακές υποχρεώσεις 

 
 

Δανειακές Υποχρεώσεις

31/12/2006 31/12/2005

Μακροπρόθεσμος Δανεισμός

Τραπεζικός Δανεισμός 1.406.250,00 0,00

Σύνολο Μακροπροθέσμων Δανείων 1.406.250,00 0,00

Βραχυπρόθεσμος Δανεισμός

Αλληλόχρεοι λογ/σμοί χρηματοδοτήσεων 572.000,00 0,00

Τραπεζικός Δανεισμός
93.750,00 0,00

Σύνολο Βραχυπροθέσμων Δανείων 665.750,00 0,00

Σύνολο Δανείων 2.072.000,00 0,00

 
Το κονδύλι των μακροπροθέσμων δανείων αφορά την έκδοση πενταετούς ομολογιακού δανείου 
διάρκειας μέχρι 15/07/2011, του οποίου η αποπληρωμή θα ξεκινήσει τον 10ο’2007 με σταθερές 
τριμηνιαίες δόσεις των 93.750,00 €. 

Το επιτόκιο δανεισμού της εταιρείας για τον μακροπρόθεσμο μέρος του δανεισμού κυμάνθηκε μέσα 

στη χρήση από 4,85% - 5,50% ενώ για το βραχυπρόθεσμο μέρος στο 6,50% περίπου. 
 

 

6.12 Επιχορηγήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων 

 
Η επιχορήγηση αυτή αφορά την αγορά πάγιων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας και η απόσβεσή 

της γίνεται σύμφωνα με το χρόνο  απόσβεσης των παγίων στοιχείων.  
 

Επιχορηγήσεις

31/12/2006 31/12/2005

Επιχορηγήσεις περιουσιακών στοιχείων 24.907,44 33.209,92

Σύνολο επιχορηγήσεων 24.907,44 33.209,92
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6.13 Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

 

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

εξής: 

 

Προμηθευτές & Λοιπές Υποχρεώσεις

31/12/2006 31/12/2005

Υποχρεώσεις προς Προμηθευτές 98.282,28 127.793,29

Προκαταβολές Πελατών 1.048.458,30 0,00

Επιταγές Πληρωτέες 511.995,46 388.460,75

Αποδοχές Προσωπικού πληρωτέες 704.730,09 359.654,38

Έξοδα χρήσης πληρωτέα στην επόμενη 33.352,24 8.870,16

Υποχρεώσεις απο φόρους(ΦΠΑ,ΦΜΥ,κλπ) 792.084,20 475.130,81

Υποχρεώσεις προς ασφαλιστικούς οργανισμούς 581.257,34 295.045,60

Πιστωτές & λοιπές υποχρεώσεις 98,14 978,93

3.770.258,05 1.655.933,92

 
 
 
Έχουμε σημαντική αύξηση (127%) στις υποχρεώσεις της χρήσης σε σχέση με την προηγούμενη, η 

οποία οφείλεται κυρίως στις εξής αιτίες: 

1. Στην προκαταβολή από τον πελάτη Ι.Κ.Α σχετικά με το αναληφθέν έργο. 

2. Στις αποδοχές πληρωτέες που αφορούν λογισμένες αμοιβές μηνός Δεκεμβρίου τις οποίες η 

εταιρεία κατά πάγια τακτική πληρώνει στις αρχές του επόμενου μήνα. 

3. Στις αυξημένες υποχρεώσεις σε φόρους και ασφαλιστικά ταμεία, οι οποίες είναι 

συνυφασμένες με την αύξηση του προσωπικού εντός της χρήσης 2006, καθώς και στην 

αυξημένη υποχρέωση σε ΦΠΑ λόγω αυξημένου κύκλου εργασιών. Οι υποχρεώσεις αυτές 

έχουν καταβληθεί εντός των νομίμων προθεσμιών της χρήσης 2007.   

 
 
6.14 Κόστος πωληθέντων 

 
Το κόστος πωληθέντων αναλύεται ως εξής: 
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2006 2005
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 7.516.592,46 4.459.852,79
Αμοιβές και έξοδα  τρίτων 20.697,79 46.683,08
Παροχές Τρίτων 623.747,39 572.158,65
Φόροι - Τέλη 8.314,12 5.167,96
Διάφορα έξοδα 46.666,00 28.770,61
Αποσβέσεις παγίων 219.806,54 215.188,83
Προβλέψεις εκμετάλλευσης 22.310,71 -70.767,86

ΣΥΝΟΛΟ 8.458.135,01 5.257.054,06

Κόστος Πωληθέντων

 
 

Στην παρούσα χρήση έχουμε αύξηση του κόστους πωληθέντων κατά 61% σε σχέση με την 

προηγούμενη χρήση, η οποία προέρχεται κυρίως από τη μισθοδοσία του προσωπικού. Η εταιρεία είναι 

εντάσεως προσωπικού και η αύξησή του οφείλεται στα εξής: 

1. Στην ανάληψη του έργου του Ι.Κ.Α, από κοινού με την μητρική εταιρεία, το οποίο ξεκίνησε 

να λειτουργεί το μήνα Σεπτέμβριο του 2006, οι  ανάγκες του οποίου σε πρόσληψη  νέου 

προσωπικού ήταν αυξημένες για τη σωστή υλοποίησή του. 

2. Στην υποστήριξη του έργου (11880) της μητρικής εταιρείας, το οποίο λειτούργησε ολόκληρη 

τη χρήση 2006, έναντι της χρήσης 2005 όπου το έργο ξεκίνησε μεσούσης της χρήσης 2005. 

 

 

6.15 Έξοδα διοίκησης &  διάθεσης  

 
Τα έξοδα Διοίκησης & Διάθεσης αναλύονται ως εξής: 
 
 

2006 2005
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 684.281,96 379.084,62
Αμοιβές και έξοδα  τρίτων 56.968,04 67.446,87
Παροχές Τρίτων 182.058,57 135.200,33
Φόροι - Τέλη 9.681,97 24.512,82
Διάφορα έξοδα 43.074,77 30.327,86
Αποσβέσεις παγίων 21.817,86 6.651,05
Προβλέψεις εκμετάλλευσης 2.030,69 0,00
Επιχορηγήσεις,διάφορα έσοδα 0,00 (2.041,87)
Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών 0,00 (196.921,44)

ΣΥΝΟΛΟ 999.913,86 444.260,24

Έξοδα Διοίκησης

 

 

Η αύξηση που παρατηρείται στα διοικητικά έξοδα της χρήσης σε σχέση με την προηγούμενη οφείλεται 

κυρίως σε αύξηση του κόστους μισθοδοσίας προκειμένου η εταιρεία να οργανώσει και να στήσει τα 

νέα έργα που ανέλαβε. 
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2006 2005
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 21.751,34 57.269,00
Αμοιβές και έξοδα  τρίτων 42.557,80 0,00
Παροχές Τρίτων 6.629,30 20.084,55
Φόροι - Τέλη 641,97 382,06
Διάφορα έξοδα 18,89 1.582,13
Αποσβέσεις παγίων 0,00 4.509,30
Προβλέψεις εκμετάλλευσης 65,90 0,00

ΣΥΝΟΛΟ 71.665,20 83.827,04

Έξοδα Διάθεσης

 

 

 

6.16 Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης 

 

Τα λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης για τη χρήση 2005 είχαν υπολογιστεί αφαιρετικά από τα έξοδα 

διοίκησης, το 2006  έχουν ως εξής: 

 

Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης

31/12/2006 31/12/2005

Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις ΟΑΕΔ 11.880,00 0,00

Επιχορηγήσεις Παγίων Στοιχείων 8.302,48 0,00

Έσοδα από κοινόχρηστα 118.086,82 0,00

Έσοδα ενοικίων 45.933,68 0,00

Έσοδα από εκποίηση παγίων 510,02 0,00

Σύνολο 184.713,00 0,00
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6.17 Χρηματοοικονομικά  έξοδα -Έσοδα 

 

 

Χρηματοοικονομικά έσοδα & έξοδα
31/12/2006 31/12/2005

Έσοδα Τόκων απο:

Τόκοι προθεσμιακής κατάθεσης 1.690,62  0,00  

1.690,62  0,00  

Έξοδα Τόκων απο:

Έξοδα ομολογιακού δανείου 64.486,96  0,00  

Έξοδα αλληλόχρεου 2.721,73  0,00  

Τόκοι χρηματοδοτικών μισθώσεων 17.367,83  21.242,76  

Προμήθειες εγγυητικών 1.806,33  234,00  

Διάφορα έξοδα τραπεζών 660,71  1.336,37  

87.043,56  22.813,13  

 
 

 

6.18 Φόρος εισοδήματος 

 
Το έξοδο φόρου αναλύεται ως εξής: 

 

Φόρος Εισοδήματος

31/12/2006 31/12/2005

Φόροι περιόδου 0,00 0,00 

Διαφορές φορολογικού ελέγχου 0,00 0,00 

Αναβαλλόμενος φόρος 23.225,45 54.835,86 

Σύνολο 23.225,45 54.835,86 
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6.19 Κέρδη ανά μετοχή 

 
Τα κέρδη ανά μετοχή έχουν ως εξής: 

 

Κέρδη ανά μετοχή

31/12/2006 31/12/2005

Κέρδη που αναλογούν στους μετόχους της μητρικής 76.734,28 -3.371,80

Σταθμισμένος μέσος όρος του αριθμού μετοχών 670.000 670.000

Βασικά κέρδη ανά μετοχή (Ευρώ ανά μετοχή) 0,11 (0,01)

 
 
 
6.20 Δεσμεύσεις  

Η εταιρεία έχει εκδόσει εγγυητικές επιστολές προς πελάτες της οι οποίες έχουν ώς εξής:  
 

Εγγυητικές επιστολές
31/12/2006 31/12/2005

Χορηγηθείσες εγγυήσεις καλής πληρωμής & προκαταβολής 0,00 0,00

Χορηγηθείσες εγγυήσεις καλής εκτέλεσης & συμμετοχής 192.625,00 15.520,00
Σύνολο χορηγηθεισών εγγυήσεων 192.625,00 15.520,00

 
 

 

6.21 Ενδεχόμενες απαιτήσεις - υποχρεώσεις 

 

i. Φορολογικός έλεγχος 

 

Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις  χρήσεις 2002-2006. Για τις ανέλεγκτες φορολογικά 
χρήσεις υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που 
αυτές θα εξετασθούν και θα οριστικοποιηθούν. Ιστορικά τα ποσά που προέκυψαν από προηγούμενους 

ελέγχους ήταν περιορισμένα και εκτιμάται ότι και τα μελλοντικά που πιθανόν θα προκύψουν θα είναι 

ανάλογου ύψους. Για το λόγο αυτό δεν διενεργήθηκαν προβλέψεις σε βάρος των αποτελεσμάτων των 
αντίστοιχων χρήσεων. Ακόμα όμως και αν τέτοιες προβλέψεις καταχωρούνταν δε θα μετέβαλλαν 

ουσιωδώς τα μεγέθη των Οικονομικών Καταστάσεων.   
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ii. Επίδικες ή υπο διαιτησία διαφορές 

 

Κατά της εταιρείας διεκδικούνται μέσω αγωγής, και αναμένεται η έκδοση σχετικής απόφασης, 

102.862,16 € ως ηθική βλάβη και μισθοί υπερημερίας. Σύμφωνα και με την άποψη του αρμόδιου 

Δικηγόρου εκτιμάται ότι η αγωγή δεν ενέχει κίνδυνο για την εταιρεία ούτε συνιστά εξέλιξη που να 
επηρεάσει αρνητικά την οικονομική κατάσταση της εταιρείας, λόγω του γεγονότος ότι η εταιρεία 

νόμιμα, εμπρόθεσμα και τηρώντας όλες τις εκ του Νόμου διατυπώσεις κατήγγειλε την σχετική 

σύμβαση και άρα τόσο η σχετική αξίωση για μισθούς υπερημερίας όσο και η συνακόλουθη αξίωση 
αποζημίωσης λόγω ηθικής βλάβης δεν ευσταθούν. 
 

 

6.22 Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 

 

Οι απαιτήσεις - υποχρεώσεις και οι συναλλαγές  πού έγιναν με τα συνδεδεμένα μέρη έχουν ως εξής: 

 

ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ 
ΕΛΛΑΣ ΑΕΕ

CALL CENTER 
ΑΕ ΝΟΕΤΡΟΝ ΑΕ ΣΥΝΟΛΑ

ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ 
ΕΛΛΑΣ ΑΕΕ 0,00 0,00 0,00

CALL CENTER ΑΕ 3.931.787,63 12.845,00 3.944.632,63

ΝΟΕΤΡΟΝ ΑΕ 0,00 0,00

3.931.787,63 0,00 12.845,00 3.944.632,63

Α
Π
Α
Ι
Τ
Η
Σ
Η

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ
ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 31/12/2006

 
 

ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ 
ΕΛΛΑΣ ΑΕΕ

CALL CENTER 
ΑΕ ΝΟΕΤΡΟΝ ΑΕ ΣΥΝΟΛΑ

ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ 
ΕΛΛΑΣ ΑΕΕ 67.772,54 67.772,54

0,00
CALL CENTER ΑΕ 8.032.583,22 21.877,16 8.054.460,38

ΝΟΕΤΡΟΝ ΑΕ 0,00

ΣΥΝΟΛΑ 8.032.583,22 67.772,54 21.877,16 8.122.232,92

ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ

Π
Ω
Λ
Η
Τ
Η
Σ

ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ -ΑΓΟΡΕΣ 1/1- 31/12/2006
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ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ 
ΕΛΛΑΣ ΑΕΕ

CALL CENTER 
ΑΕ ΝΟΕΤΡΟΝ ΑΕ ΣΥΝΟΛΑ

ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ 
ΕΛΛΑΣ ΑΕΕ 0,00

CALL CENTER ΑΕ 664.982,90 21.861,44 686.844,34

ΝΟΕΤΡΟΝ ΑΕ 0,00

664.982,90 0,00 21.861,44 686.844,34

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

Α
Π
Α
Ι
Τ
Η
Σ
Η

ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 31/12/2005

 

 

 

 

ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ 
ΕΛΛΑΣ ΑΕΕ

CALL CENTER 
ΑΕ ΝΟΕΤΡΟΝ ΑΕ ΣΥΝΟΛΑ

ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ 
ΕΛΛΑΣ ΑΕΕ 64.826,56 64.826,56

0,00
CALL CENTER ΑΕ 5.066.415,24 21.101,80 5.087.517,04

ΝΟΕΤΡΟΝ ΑΕ 0,00

ΣΥΝΟΛΑ 5.066.415,24 64.826,56 21.101,80 5.152.343,60

ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ

Π
Ω
Λ
Η
Τ
Η
Σ

ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ -ΑΓΟΡΕΣ 1/1- 31/12/2005

 
 

 

 

Οι συναλλαγές με τα διευθυντικά στελέχη είχαν ως εξής: 

 

Αμοιβές διευθυντικών στελεχών

31/12/2006 31/12/2005

Μισθοί και άλλες βραχυπρόθεσµες 
εργασιακές παροχες 313.035,34 225.704,76

Σύνολο 313.035,34 225.704,76
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6.23 Παροχές στο προσωπικό  

Το κόστος προσωπικού αναλύεται ως εξής: 

 

Κόστος Προσωπικού

31/12/2006 31/12/2005

Μισθοί, Ημερομίσθια,Επιδόματα,Δώρα 6.485.329,16 3.797.566,68

Έξοδα κοινωνικής ασφάλισης 1.728.209,84 997.180,07

Αποζημιώσεις 8.979,41 94.704,93

Λοιπές παροχές 107,35 6.754,73

Σύνολο 8.222.625,76 4.896.206,41

 

 

Το προσωπικό της εταιρείας την 31/12/2006 και 31/12/2005 αντίστοιχα αναλύεται παρακάτω: 

 

31/12/2006 31/12/2005

Μισθωτοί 86 42

Ωρομίσθιοι 881 439

Σύνολο 967 481

 

 

6.24 Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού 

Δέν υπάρχουν οψιγενή γεγονότα τα οποία χρήζουν σημειώσεων. 
 

ΚΑΛΛΙΘΕΑ 05-03-2007 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ  
ΑΔΤ Κ-820079 

Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΑΠΕΡΓΗΣ 

ΑΔΤ ΑΕ-011559 

Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 
ΚΟΙΛΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

ΑΡ.Μ.ΑΔ. Α’ 17315 

 
 

Βεβαιώνεται οτι οι οικονομικές καταστάσεις που περιλαμβάνονται στις σελίδες από 10 έως 42 είναι αυτές που 
αναφέρονται στην έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή. 

Αθήνα, 12 Μαρτίου 2007 
Η  Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια 

Λουκίσα Σ. Ρεγγίνα 
ΑΜΣΟΕΛ 13791 

ΣΟΛ α.ε. 
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Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 

για τη χρήση από 

1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2006 

 

 

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

το Διοικητικό Συμβούλιο της «CALL CENTER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.» την 05/03/2007 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 

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. 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 Διοικητικού Συμβουλίου  

CALL CENTER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε. 
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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 

 

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

και της επικοινωνίας, επικεντρώνοντας όμως  την 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 εταιρίας 

ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.. Κατά τις τελευταίες απολογιστικές χρήσεις το μέρος που αφορά την 

εκτέλεση έργων του ομίλου έχει αυξηθεί σημαντικά με αποτέλεσμα η CALL CENTER HELLAS να 

θεωρείται ένα κομβικό στοιχείο για την αναπτυξιακή πορεία του ομίλου αφού σημαντικό ποσοστό των 

δραστηριοτήτων σε ομιλικό επίπεδο εξυπηρετούνται μέσα από αυτή. 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 2005 και 2006, όσον αφορά στα έργα που η εταιρεία 

εκτελεί για λογαριασμό της και λογαριασμό της μητρικής εταιρείας ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε, 

απεικονίζεται στον πίνακα που ακολουθεί: 

 

 

Ανάλυση πωλήσεων 

 (σε χιλ. €) 

2005  2006  

Προς μητρική 4.899 84% 7.895 83% 

Προς τρίτους* 961 16% 1.635 17% 

Σύνολο 5.859 100% 9.530 100% 

 

 

* Σημαντικό μέρος των πωλήσεων προς τρίτους αφορά πωλήσεις  προς το Ελληνικό Δημόσιο και 

ειδικότερα το έργο που αφορά την υποστήριξης τηλεφωνικών κλήσεων του Ιδρύματος Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) που υπέγραψε ο όμιλος με το ΙΚΑ. Λέγοντας όμιλος εννοείται ότι 

αντισυμβαλλόμενοι στην υπογραφή της σύμβασης υπήρξαν τόσο η εταιρεία όσο και η μητρική 

εταιρεία  ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε. 

 

Η μετοχική σύνθεση της εταιρείας παρέμεινε αμετάβλητη κατά το 2006 και διαμορφώνεται ως εξής: 
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Μετοχική σύνθεση ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ % 

ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ 

Α.Ε.Ε. 

469.000 70% 

RAMANI COMPANY 

LIMITED 

201.000 30% 

ΣΥΝΟΛΟ 700.000 100% 

 

H εταιρία ανήκει στον όμιλο της εισηγμένης εταιρίας στο Χρηματιστήριο Αθηνών ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ 

ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε..  Συνεπώς  και κατά τα προβλεπόμενα από την νομοθεσία η εταιρεία από το 2005 

συντάσσει οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 

Πληροφόρησης.  

 

Συνοπτικά τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρίας κατά το 2006, καθώς και η χρηματοοικονομική 

της κατάσταση στις 31.12.2006 διαμορφώθηκαν ως ακολούθως 

 

Στοιχεία Αποτελεσμάτων (σε χιλ. €) 2005 2006 

Κύκλος Εργασιών 5.859 9.530 

Μικτό κέρδος 602 1.072 

Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης  0 185 

Λειτουργικά έξοδα 528 1.072 

Χρηματοοικονομικό Κόστος 23 85 

Κέρδη προ φόρων 52 100 

Φόρος 55 23 

Αποτελέσματα μετά φόρων -3 77 

 

 

Στοιχεία ισολογισμών (σε χιλ. €) 2005 2006 

Μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού 989 1.100 

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 1.711 6.162 

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 615 333 

Σύνολο Κυκλοφορούντων Στοιχείων 2.325 6.494 

Σύνολο ενεργητικού 3.314 7.595 

Καθαρή θέση 1.148 1.225 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 317 1.773 
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Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 1.656 3.770 

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Προς 

Τράπεζες 

0 666 

Υποχρεώσεις από συμβάσεις χρηματοδοτικής 

μίσθωσης 

194 161 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 1.849 4.597 

Σύνολο Υποχρεώσεων 2.166 6.370 

Σύνολο Παθητικού 3.314 7.595 

 

Σε σχέση με την εξέλιξη των βασικών μεγεθών της εταιρείας το 2006, θα θέλαμε να τονίσουμε ότι 

καθοριστική υπήρξε η ανάληψη έργου υποστήριξης τηλεφωνικών κλήσεων του Ιδρύματος Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.), η οποία συνέβαλε και στην αύξηση του κύκλου εργασιών αλλά και στη 

μεγέθυνση των στοιχείων του ισολογισμού. 

 

Ειδικότερα : 

 

Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 62,7%. Η εν λόγω αύξηση μπορεί να αποδοθεί σε 2 βασικούς 

λόγους: α) Στην αύξηση των πωλήσεων του ομίλου στο σύνολο του, με αποτέλεσμα την αύξηση του 

όγκου του έργου που διεκπεραιώνεται μέσω της εταιρείας και β) Το έργο του ΙΚΑ που όπως 

αναφέρθηκε προηγουμένως συνεισέφερε  € 1,2 εκατ. στον κύκλο εργασιών του 2006. 

Η μεγάλη αύξηση των λειτουργικών εξόδων αποδίδεται κυρίως σε δαπάνες για την προετοιμασία της 

εκτέλεσης του έργου του ΙΚΑ, πριν από την έναρξη του. 

Το κόστος της χρηματοοικονομικής λειτουργίας αυξήθηκε σημαντικά λόγω των τόκων που αφορούν 

τα συναφθέντα εντός του 2006 δάνεια της εταιρείας. 

Η αύξηση των στοιχείων του ενεργητικού αφορά ουσιαστικά την αύξηση των απαιτήσεων από 

πελάτες, και ειδικότερα από το Ελληνικό δημόσιο.  Αφορούν σε υπηρεσίες που είχαν παραχθεί στις 

31.12.2006 σε σχέση με το έργο του ΙΚΑ, και παρέμειναν ανείσπρακτες τη συγκεκριμένη ημερομηνία. 

Το παραπάνω είναι σύμφωνο με τη διαδικασία που προβλέπεται βάση της σύμβασης συνεργασίας, και 

το ποσό εισπράχθηκε κατά τα προβλεπόμενα εντός του 2007. 

Σε κάθε περίπτωση όμως η έναρξη της λειτουργίας του έργου του ΙΚΑ σε συνδυασμό με το υψηλό 

κόστος προσωπικού που συνεπάγεται λόγω του μεγάλου αριθμού εργαζομένων σε αυτό, είχε ως 

συνέπεια τη σημαντική αύξηση των αναγκών της εταιρίας σε κεφάλαιο κίνησης. Προκείμενου να  

εξυπηρετηθούν αυτές οι ανάγκες η εταιρεία κατέφυγε στη χρήση τραπεζικού δανεισμού. 
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Ακολούθως παρουσιάζονται βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρίας για την χρήση του 2006. 

 

Βασικοί Χρηματοοικονομικοί Δείκτες 

2006 

  

Εξέλιξη Κύκλου εργασιών 62,7% 

Εξέλιξη κερδών πρo Φόρων 92,3% 

Εξέλιξη κερδών μετά φόρων Δ.Ο. 

Κυκλοφοριακή ταχύτητα πελατών (ημέρες) 236 

Σύνολο στοιχείων ενεργητικού 129,1% 

Ξένα προς ίδια κεφάλαια 5,2 

 

 
Καλλιθέα, 05 Μαρτίου 2007 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 

 

 

 

Γεώργιος Θεοδόσης 

ΑΔΤ Κ-820079 

Register eDocPrinter PDF Pro Online Now!!

Register to Remove Trial Watermark!!

http://www.iteksoft.com/modules.php?op=modload&name=Sections&file=index&req=viewarticle&artid=4
http://pdf.iteksoft.com/modules.php?op=modload&name=Sections&file=index&req=viewarticle&artid=4


    CALL CENTER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε. 

Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου ως 31η Δεκεμβρίου 2006  8 

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ  

 

Προς τους Μετόχους της εταιρείας 
 «CALL CENTER ΕΛΛΑΣ ΑΕΕ- ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» 

 
  
Έκθεση  επί των Οικονομικών  Καταστάσεων. 
Ελέγξαμε τις συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας «CALL CENTER ΕΛΛΑΣ ΑΕΕ- ΠΑΡΟΧΗ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» που αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2006, και τις 

καταστάσεις αποτελεσμάτων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που 
έληξε την ημερομηνία αυτή καθώς και περίληψη των σημαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές 

επεξηγηματικές σημειώσεις. 

 
Ευθύνη Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις 
Η Διοίκηση της εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη  παρουσίαση αυτών των 
Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, 

όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί  από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει σχεδιασμό, 
εφαρμογή και διατήρηση συστήματος εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την κατάρτιση και εύλογη 

παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων, απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται σε 

απάτη ή λάθος. Η  ευθύνη αυτή περιλαμβάνει επίσης  την επιλογή και εφαρμογή κατάλληλων 
λογιστικών πολιτικών και την διενέργεια λογιστικών εκτιμήσεων που είναι λογικές για τις περιστάσεις. 

 

Ευθύνη Ελεγκτή 
Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση γνώμης επί αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων, με βάση τον 

έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχο σύμφωνα  με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι 

εναρμονισμένα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τη συμμόρφωσή μας με 
τους κανόνες δεοντολογίας και το σχεδιασμό και διενέργεια του ελέγχου μας με σκοπό την εύλογη 
διασφάλιση ότι οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια.   

 Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την συγκέντρωση ελεγκτικών τεκμηρίων, 
σχετικά με τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις. Οι 

διαδικασίες επιλέγονται  κατά την κρίση του ελεγκτή  και περιλαμβάνουν την εκτίμηση του κινδύνου 

ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, λόγω απάτης ή λάθους. Για την εκτίμηση του 

κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής λαμβάνει υπόψη το σύστημα εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την 
κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών 

διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας του 

συστήματος εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της 
καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που εφαρμόσθηκαν 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 γνώμης μας. 
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Γνώμη 
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις  παρουσιάζουν εύλογα από κάθε 
ουσιώδη άποψη την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας κατά την 31 Δεκεμβρίου 2006, την 

χρηματοοικονομική της επίδοση και τις Ταμειακές της Ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία 

αυτή σύμφωνα με τα  Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, όπως αυτά υιοθετήθηκαν 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 

Χωρίς να διατυπώνουμε επιφύλαξη ως προς τα συμπεράσματα του ελέγχου μας, εφιστούμε την 

προσοχή σας: 
Χωρίς να διατυπώνουμε επιφύλαξη ως προς τα συμπεράσματα του ελέγχου εφιστούμε την 

προσοχή σας στα παρακάτω: 

 
1. Οι φορολογικές δηλώσεις για τις χρήσεις 2002 έως και 2006 δεν έχουν εξετασθεί από τις 

φορολογικές αρχές, με συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων και 

προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα εξετασθούν και οριστικοποιηθούν. Η έκβαση του 
φορολογικού ελέγχου δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και, ως εκ 

τούτου δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις σε σχέση με το 

θέμα αυτό. (σχετική αναφορά στην παρ.6.21 i του προσαρτήματος) 
 
Αναφορά επί άλλων νομικών και  κανονιστικών θεμάτων. 
Το περιεχόμενο της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου  είναι συνεπές με τις συνημμένες 

οικονομικές καταστάσεις. 

 

 

Αθήνα, 12 Μαρτίου 2007 
Η  Ορκωτή Ελέγκτρια - Λογίστρια  

 

 
 

Λουκίσα Σ. Ρεγγίνα  

ΑΜΣΟΕΛ 13791 
ΣΟΛ α.ε. 
 
 
 
 
 
 

Register eDocPrinter PDF Pro Online Now!!

Register to Remove Trial Watermark!!

http://www.iteksoft.com/modules.php?op=modload&name=Sections&file=index&req=viewarticle&artid=4
http://pdf.iteksoft.com/modules.php?op=modload&name=Sections&file=index&req=viewarticle&artid=4


    CALL CENTER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε. 

Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου ως 31η Δεκεμβρίου 2006  10 

Κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων 

 
 

Σημείωση 31/12/2006 31/12/2005

Πωλήσεις 9.530.313,74 5.859.418,53
Κόστος Πωληθέντων 6.14 -8.458.135,01 -5.257.054,06
Μικτό Κέρδος 1.072.178,73 602.364,47

Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης 184.713,00 0,00
Έξοδα διοίκησης 6.15 -999.913,86 -444.260,24
Έξοδα  διάθεσης 6.16 -71.665,20 -83.827,04
Αποτελέσματα Προ Φόρων Χρηματοδοτικών και επενδυτικών 
Αποτελεσμάτων

185.312,67 74.277,19

Χρηματοοικονομικά Έσοδα 6.17 1.690,62 0,00
Χρηματοοικονομικά Έξοδα 6.17 -87.043,56 -22.813,13
Λοιπά Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα 0,00 0,00
Κέρδη /(ζημιές) προ φόρων 99.959,73 51.464,06

 Φόρος εισοδήματος 6.18 -23.225,45 -54.835,86

Κέρδη /(ζημιές) μετά από φόρους 6.19 76.734,28 -3.371,80

Μη συνεχιζόμενες λειτουργίες:
Κέρδη περιόδου από μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες
Καθαρά κέρδη περιόδου

Κατανεμημένα σε :
Μετόχους της μητρικής 76.734,28 -3.371,80

Βασικά Κέρδη ανά Μετοχή 0,11 -0,01

Αποτελέσματα Προ Φόρων Χρηματοδοτικών και επενδυτικών 
Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων

405.119,21 300.626,37

Αποτελέσματα Προ Φόρων Χρηματοδοτικών και επενδυτικών 
Αποτελεσμάτων

185.312,67 74.277,19

Κέρδη /(ζημιές) Προ φόρων 99.959,73 51.464,06
Κέρδη /(ζημιές) μετά από Φόρους 76.734,28 -3.371,80

Σύνοψη αποτελεσμάτων περιόδου
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Ισολογισμός 

 
Σημείωση 31.12.2006 31.12.2005

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώματα πάγια 6.1 984.225,94 865.815,69
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 6.2 74.433,58 103.359,34
Λοιπές Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 6.4 41.528,05 19.573,25

1.100.187,57 988.748,28
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Πελάτες και λοιπές Εμπορικές απαιτήσεις 6.5 6.149.795,24 1.681.646,22
Λοιπές απαιτήσεις & λοιπα στοιχεία Ενεργητικού 6.6 12.098,65 29.500,59
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ταμιακών διαθεσίμων 6.7 332.678,23 614.639,75

6.494.572,12 2.325.786,56
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 7.594.759,69 3.314.534,84
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ
Μετοχικό Κεφάλαιο 1.963.100,00 1.963.100,00
Λοιπά αποθεματικά 3.150,92 3.150,92
Αποτελέσματα εις νέον -741.465,47 -818.199,75
Σύνολο καθαρής θέσης 6.8 1.224.785,45 1.148.051,17
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Αναβαλλόμενη φορολογική υποχρεώση 6.3 31.215,56 7.990,11
Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόμενους 6.9 178.639,44 154.232,14
Υποχρεώσεις από συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης 6.10 131.769,73 121.614,89
Μακροπρόθεσμα Δάνεια 6.11 1.406.250,00 0,00
Επιχορηγήσεις περιουσιακών στοιχείων 6.12 24.907,44 33.209,92

1.772.782,17 317.047,06
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 6.13 3.770.258,05 1.655.933,92
Βραχυπρόθεσμα δάνεια 6.11 665.750,00 0,00
Υποχρεώσεις από συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης 6.10 161.184,02 193.502,69

4.597.192,07 1.849.436,61
Σύνολο υποχρεώσεων 6.369.974,24 2.166.483,67
Σύνολο Καθαρής Θέσης και Υποχρεώσεων 7.594.759,69 3.314.534,84

 
 
Σημείωση:  Επί των συγκριτικών κονδυλίων του ισολογισμού της 31/12/2005 και για λόγους 

ορθότερης πληροφόρησης έγιναν οι εξής ανακατατάξεις: 

Α) Από το  κονδύλι «Προβλέψεις και Λοιπές Υποχρεώσεις», που αφορούσε υποχρεώσεις από 

συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης και αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις, ποσό 193.502,69 

€ μεταφέρθηκε  στο κονδύλι «Υποχρεώσεις από συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης» ενώ ποσό 

4.157,55 € συμπεριλήφθηκε στο κονδύλι των Μακροπροθέσμων Υποχρεώσεων «Αναβαλλόμενη 

Φορολογική Υποχρέωση». 

Β) Από το κονδύλι του Κυκλοφορούντος Ενεργητικού «Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις» 

ποσό 29.500,59 € που αφορούσε απαιτήσεις από χρεώστες διαφόρους μεταφέρθηκε και απεικονίζεται 

ξεχωριστά στο κονδύλι «Λοιπές Απαιτήσεις». 
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Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων 

 
Μετοχικό 
κεφάλαιο

Λοιπά 
αποθεματικά

Αποτελέσματα 
εις νέον Σύνολο

Υπόλοιπα 01.01.2005 1.963.100,00 3.150,92 -814.827,95 1.151.422,97
Αποτέλεσμα χρήσης 2005 -3.371,80 -104.769,52
Υπόλοιπα 31.12.2005 1.963.100,00 3.150,92 -818.199,75 1.148.051,17

Υπόλοιπα 01.01.2006 1.963.100,00 3.150,92 -818.199,75 1.148.051,17
Αποτέλεσμα χρήσης 2006 76.734,28 76.734,28
Υπόλοιπα 31.12.2006 1.963.100,00 3.150,92 -741.465,47 1.224.785,45  

 

 

Κατάσταση ταμειακών ροών 

 
 

1/1-31/12/2006 1/1-31/12/2005

Λειτουργικές δραστηριότητες

Εισπράξεις από απαιτήσεις 8.568.838,47 3.734.305,50

Πληρωμές σε προμηθευτές εργαζόμενους,κλπ (10.510.949,78) (3.624.950,15)

Πληρωμές (εισπράξεις επιστροφών) φόρων 0,00 102.607,84

Τόκοι πληρωθέντες (66.995,76) 0,00

Σύνολο εισροών/εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α) (2.009.107,07) 211.963,19

Επενδυτικές δραστηριότητες

Πληρωμές για απόκτηση ενσώματων και άυλων παγίων (330.614,27) (173.202,33)

Εισπράξεις από πώληση ενσώματων και άυλων παγίων 0,00 36.726,35

Εισπράξεις (πληρωμές) από πώληση(αγορά)θυγατρικών,συγγενών,κοινοπραξιών κλπ 0,00 0,00

Εισπράξεις (πληρωμές) από πώληση(αγορά) επενδυτικών τίτλων (μετοχών,αξιογράφων) 0,00 0,00

Τόκοι εισπραχθέντες 1.690,61 0,00

Μερίσματα εισπραχθέντα 0,00 0,00

Σύνολο εισροών/εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (328.923,66) (136.475,98)

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 0,00 0,00

Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια 2.257.552,86 221.947,01

Εξοφλήσεις δανείων 0,00 0,00

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις(χρεωλύσια) (201.483,65) (391.423,40)

Μερίσματα πληρωθέντα 0,00 0,00

Σύνολο εισροών/εκροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) 2.056.069,21 (169.476,39)

Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (α)+(β)+(γ) (281.961,52) (93.989,18)

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 614.639,75 708.628,93

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 332.678,23 614.639,75

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (Ποσά σε χιλ.Ευρώ)
CALL CENTER
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1. Πληροφορίες για την Εταιρεία 

 

1.1 Γενικές Πληροφορίες 

       Η εταιρεία «CALL CENTER ΕΛΛΑΣ ΑΕΕ - ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»  ανήκει στον 

όμιλο της «ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗΣ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ -NEWSPHONE HELLAS S.A. AUDIOTEΧ» και δραστηριοποιείται στην 
παροχή υπηρεσιών μέσω τηλεφώνου. Οι εγκαταστάσεις της εταιρείας ευρίσκονται στη Λ. Θησέως 280 

στην Καλλιθέα. Η εταιρεία έχει τη μορφή της Ανωνύμου Εταιρείας και δεν είναι εισηγμένη στο 

Χρηματιστήριο. Η διεύθυνσή της στο διαδίκτυο είναι www.callcenter.gr. Οι οικονομικές καταστάσεις 
της 31.12.2006 εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο την 05/03/2007. 
 

 

1.2 Φύση Δραστηριοτήτων 

Η εταιρία από την ίδρυσή της δραστηριοποιήθηκε κυρίως στην εξυπηρέτηση έργων που απαιτούν τη 

χρήση τηλεφωνικού κέντρου. Τις υπηρεσίες αυτές τις παρέχει εντός του Ελλαδικού χώρου και ο 

κυριότερος πελάτης της είναι η μητρική εταιρεία. 

 

 

2. Πλαίσιο κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων 

       Οι  οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας  έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (στο εξής ΔΠΧΠ), επειδή η εταιρεία είναι θυγατρική της 

εισηγμένης «ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ-NEWSPHONE HELLAS S.A. AUDIOTEΧ».  

Οι Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας 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 δραστηριότητάς (going concern) και είναι σύμφωνες 

με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) όπως αυτά έχουν εκδοθεί από την 

Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), καθώς και των ερμηνειών τους, όπως αυτές έχουν 

εκδοθεί από την Επιτροπή Ερμηνείας Προτύπων (I.F.R.I.C.) της IASB. 

 

Η IASB έχει εκδώσει μια σειρά από πρότυπα τα οποία αναφέρονται ως «IFRS Stable Platform 2005». Η 

εταιρεία εφαρμόζει το IFRS Stable Platform 2005 από τη 1η Ιανουαρίου 2005 το οποίο περιλαμβάνει 

τα ακόλουθα πρότυπα: 
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Δ.Λ.Π. 1 : Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων
Δ.Λ.Π. 2 : Αποθέματα
Δ.Λ.Π. 7 : Καταστάσεις ταμειακών ροών
Δ.Λ.Π. 8 : Καθαρό Κέρδος ή Ζημιά Χρήσης, Βασικά Λάθη και μεταβολές 

στις Λογιστικές Μεθόδους
Δ.Λ.Π. 10 : Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού 
Δ.Λ.Π. 11 : Κατασκευαστικά συμβόλαια
Δ.Λ.Π. 12 : Φόροι εισοδήματος
Δ.Λ.Π. 14 : Πληροφόρηση κατά τομέα
Δ.Λ.Π. 16 : Ενσώματα Πάγια
Δ.Λ.Π. 17 : Μισθώσεις
Δ.Λ.Π. 18 : Έσοδα
Δ.Λ.Π. 19 : Παροχές σε εργαζομένους
Δ.Λ.Π. 20 : Λογιστική των κρατικών επιχορηγήσεων και γνωστοποίηση της 

κρατικής υποστήριξης
Δ.Λ.Π. 21 :

Οι επιδράσεις των μεταβολών στις τιμές του συναλλάγματος
Δ.Λ.Π. 23 : Κόστος δανεισμού
Δ.Λ.Π. 24 : Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών
Δ.Λ.Π. 26 : Λογιστική απεικόνιση και παρουσίαση των προγραμμάτων 

αποχώρησης προσωπικού
Δ.Λ.Π. 27 : Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και λογιστική 

επενδύσεων σε θυγατρικές
Δ.Λ.Π. 32 : Χρηματοοικονομικά μέσα :Γνωστοποιήσεις και παρουσίαση
Δ.Λ.Π. 33 : Κέρδη ανά μετοχή
Δ.Λ.Π. 34 : Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις
Δ.Λ.Π. 36 : Μείωση της αξίας στοιχείων του ενεργητικού
Δ.Λ.Π. 37 : Προβλέψεις, ενδεχόμενες υποχρεώσεις και ενδεχόμενες 

απαιτήσεις
Δ.Λ.Π. 38 : Άυλα στοιχεία του ενεργητικού
Δ.Λ.Π. 39 : Χρηματοοικονομικά μέσα : Αναγνώριση και αποτίμηση
Δ.Π.Χ.Π. 1 : Πρώτη εφαρμογή των Δ.Π.Χ.Π.
Δ.Π.Χ.Π. 3 : Ενοποίηση επιχειρήσεων  

Η σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ  (ή IFRS) απαιτεί τη χρήση εκτιμήσεων 

και κρίσης κατά την εφαρμογή των λογιστικών αρχών της Εταιρείας. Σημαντικές παραδοχές από την 
διοίκηση για την εφαρμογή των λογιστικών μεθόδων της εταιρείας έχουν επισημανθεί όπου κρίνεται 
κατάλληλα. 

Οι λογιστικές αρχές βάσει των οποίων συντάχθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις, είναι συνεπείς με 

αυτές που χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 
2005.  
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3. Βασικές λογιστικές αρχές 

 

Οι λογιστικές αρχές βάσει των οποίων συντάσσονται οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις και τις 

οποίες συστηματικά εφαρμόζει ο Όμιλος είναι συνεπείς με αυτές που εφαρμόσθηκαν την προηγούμενη 

χρήση εκτός των κατωτέρω περιπτώσεων:  

 

3.1 Νέα λογιστικά πρότυπα και ερμηνείες της ΔΕΕΧΠ με ισχύ από το 2006 

       που έχουν  σχέση με τις δραστηριότητες του Ομίλου 

 

 ΔΛΠ 19 (τροποποίηση) - Παροχές σε εργαζομένους (υποχρεωτική ισχύς από 

1/1/2006) 

Η τροποποίηση εισάγει μια εναλλακτική επιλογή στην αναγνώριση αναλογιστικών κερδών και ζημιών. 
Ο Όμιλος δεν προτίθεται να αλλάξει την ακολουθούμενη λογιστική πολιτική όσο αναφορά την 

αναγνώριση αναλογιστικών κερδών και ζημιών και ως εκ τούτο δεν αναμένεται να επηρεαστούν οι 

οικονομικές του καταστάσεις. 
 

 Τροποποίηση του  ΔΛΠ 21 - μεταβολές στις τιμές συναλλάγματος (υποχρεωτική 

ισχύς από 1/1/2006) 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι νομισματικά στοιχεία μεταξύ μιας οποιασδήποτε θυγατρικής του 
Ομίλου με μια εκμετάλλευση του εξωτερικού μπορούν να θεωρηθούν μέρος της επένδυσης του 

Ομίλου σε αυτή την εκμετάλλευση. Οι προκύπτουσες συναλλαγματικές διαφορές μεταφέρονται κατά 

την ενοποίηση στην καθαρή θέση εάν ο διακανονισμός του νομισματικού στοιχείου δεν αναμένεται να 

συμβεί στο προβλεπόμενο μέλλον. Η τροποποίηση δεν έχει εφαρμογή στον Όμιλο και στην Εταιρεία. 
 

 ΔΛΠ 39 (Τροποποίηση), Η επιλογή της εύλογης αξίας 

Η τροποποίηση αυτή περιορίζει την ταξινόμηση χρηματοοικονομικών μέσων σαν χρηματοοικονομικά 
μέσα αποτιμώμενα στην εύλογη αξία μέσω της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης.  Ο Όμιλος δεν 

αναμένεται να επηρεαστεί από την υιοθέτηση της τροποποίησης καθώς όλα τα χρηματοοικονομικά 

μέσα που ταξινομούνται σαν αποτιμώμενα στην εύλογη αξία μέσω της κατάστασης αποτελεσμάτων 
χρήσης κατέχονται για εμπορικούς σκοπούς. 

 

 

 ΔΕΕΧΠ 4. Προσδιορισμός εάν μια απαίτηση περιλαμβάνει μίσθωση 
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Η διερμηνεία αυτή θέτει κριτήρια προκειμένου να εκτιμηθεί εάν μια μίσθωση περιλαμβάνεται σε μια 

συμφωνία που δεν έχει τον νομικό τύπο της μίσθωσης. Κάθε συμφωνία που δίδει το δικαίωμα 

χρησιμοποίησης ενός στοιχείου του ενεργητικού με αντάλλαγμα πληρωμές θα θεωρείται μίσθωση.  
Η εφαρμογή του ΔΕΕΧΠ 4 δεν αναμένεται να αλλάξει τον λογιστικό χειρισμό οποιαδήποτε από τις 

ισχύουσες συμβάσεις του Ομίλου. 

 

 ΔΕΕΧΠ 10, Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις και απομείωση 

Η διερμηνεία αυτή ορίζει ότι οι συγκεκριμένες απαιτήσεις των ΔΛΠ 36 (σχετικά με την υπεραξία) και 

ΔΛΠ 39 (σχετικά με τα διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία) προηγούνται των 

γενικών απαιτήσεων του ΔΛΠ 34 και συνεπώς ζημιές απομείωσης που αναγνωρίζονται για αυτά τα 
στοιχεία σε ενδιάμεση περίοδο δεν μπορούν να αντιστρέφονται σε μεταγενέστερες περιόδους. Ο 
όμιλος δεν επηρεάστηκε από την υιοθέτηση της διερμηνείας καθώς δεν έχει προχωρήσει σε 

αντιστροφές ζημιών απομείωσης. 
 

 ΔΕΕΧΠ 8, Σκοπός του ΔΠΧΠ 2 

Η Διερμηνεία απαιτεί την εφαρμογή του ΔΠΧΠ 2 στην αντιμετώπιση όλων των συναλλαγών που 

σχετίζονται με την έκδοση συμμετοχικών τίτλων, όπου το αναγνωρίσιμο αντίτιμο που εισπράττεται 

είναι μικρότερο από την εύλογη αξία των συμμετοχικών τίτλων που εκδίδονται. Ο Όμιλος δεν 
επηρεάστηκε από την υιοθέτηση της διερμηνείας. 
 

 ΔΛΠ 39 και ΔΠΧΠ 4 (τροποποίηση), Συμβόλαια χρηματοοικονομικών εγγυήσεων 

Τα  συμβόλαια χρηματοοικονομικών εγγυήσεων απεικονίζονται από τον εκδότη σαν 

χρηματοοικονομικά μέσα. Η αρχική  αναγνώριση τους γίνεται σε εύλογες αξίες την ημέρα που δόθηκε 

η εγγύηση και η μεταγενέστερη επιμέτρηση τους στην υψηλότερη αξία μεταξύ, (α) της αρχικής, μείον 

τις υπολογισμένες αποσβέσεις, ώστε να αναγνωριστεί με την ευθεία μέθοδο στην κατάσταση 

αποτελεσμάτων το έσοδο από προμήθειες που έχει καταστεί δεδουλευμένο στην διάρκεια του 

συμβολαίου (ΔΛΠ 18) και (β) της βέλτιστης εκτίμησης της απαιτούμενης δαπάνης για τον 

διακανονισμό τυχόν χρηματοοικονομικής υποχρέωσης κατά την ημερομηνία του Ισολογισμού (ΔΛΠ 

37). Εάν ο εκδότης  θεωρεί ότι τα τέτοια συμβόλαια αποτελούν ασφαλιστικά συμβόλαια τότε πρέπει 

να επιλέξει εάν θα εφαρμόσει το ΔΛΠ 39 «Χρηματοοικονομικά μέσα: αναγνώριση και επιμέτρηση» η 

το ΔΠΧΠ 4 «Ασφαλιστικά συμβόλαια». Η τροποποίηση αυτή δεν έχει εφαρμογή στην Έταιρεία και 

στον Όμιλο. 

Register eDocPrinter PDF Pro Online Now!!

Register to Remove Trial Watermark!!

http://www.iteksoft.com/modules.php?op=modload&name=Sections&file=index&req=viewarticle&artid=4
http://pdf.iteksoft.com/modules.php?op=modload&name=Sections&file=index&req=viewarticle&artid=4


    CALL CENTER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε. 

Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου ως 31η Δεκεμβρίου 2006  17 

3.2 Πρότυπα, τροποποιήσεις και διερμηνείες με υποχρεωτική ισχύ το 2006 που 

       δεν έχουν σχέση με τις δραστηριότητες του Ομίλου  

 ΔΛΠ 39 (Τροποποίηση), Αντιστάθμιση ταμειακών ροών σε προβλεπόμενες διεταιρικές 

συναλλαγές 

 ΔΠΧΠ 1 (Τροποποίηση), Πρώτη υιοθέτηση των ΔΠΧΠ 

 ΔΠΧΠ 6 Εξερεύνηση και εκτίμηση ορυκτών πόρων  

 ΔΠΧΠ 6 (Τροποποίηση), Εξερεύνηση και εκτίμηση ορυκτών πόρων 

 ΔΕΕΧΠ 5 Δικαιώματα από επένδυση σε ταμείο για χρηματοδότηση παροπλισμού, ανάπλασης 

και περιβαλλοντικής αποκατάστασης. 

 ΔΕΕΧΠ 6 Υποχρεώσεις που προκύπτουν από δραστηριότητα σε ειδικούς κλάδους – Διαχείριση 

ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών απορριμμάτων . 

 ΔΕΕΧΠ 7 Εφαρμογή της μεθόδου της αναδιατύπωσης σε υπέρ πληθωριστικές οικονομίες. 

 ΔΕΕΧΠ 9 Επανεκτίμηση των ενσωματωμένων παραγώγων 

 

3.3 Πρότυπα, τροποποιήσεις και διερμηνείες σε ισχύοντα πρότυπα με μεταγενέστερη 

       ημερομηνία εφαρμογής (και ο όμιλος δεν έχει προχωρήσει σε προαιρετική εφαρμογή). 

 

Η Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων καθώς και η Επιτροπή Ερμηνειών έχουν ήδη εκδώσει μια 
σειρά νέων λογιστικών προτύπων και ερμηνειών τα οποία δεν είναι υποχρεωτικό να εφαρμοστούν για 

τις λογιστικές περιόδους που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2006.  Η εκτίμηση του Ομίλου σχετικά 

με την επίδραση αυτών των νέων προτύπων και ερμηνειών έχει ως εξής: 
 

-ΔΛΠ 1 (τροποποίηση) Γνωστοποιήσεις κεφαλαίων 

Λόγω της έκδοσης του ΔΠΧΠ 7 προστέθηκαν επιπλέον γνωστοποιήσεις στο ΔΛΠ 1 προκειμένου μια 
επιχείρηση να γνωστοποιεί χρήσιμες προς στους χρήστες πληροφορίες σχετικά με τους στόχους τις 

πολιτικές και τις διαδικασίες διαχείρισης των κεφαλαίων της.  Ό όμιλος θα εφαρμόσει της 

τροποποιήσεις του ΔΛΠ 1 από την 1/1/2007. 
 

-ΔΠΧΠ 7. Γνωστοποιήσεις Χρηματοοικονομικών Μέσων 

Το ΔΠΧΠ 7 απαιτεί επιπλέον του ΔΛΠ 32 γνωστοποιήσεις για όλα τα χρηματοοικονομικά μέσα (εκτός 

αυτών που εμπίπτουν σε άλλα πρότυπα – π.χ. ΔΛΠ 27, 28, 31). Το ΔΠΧΠ 7 απαιτεί να γνωστοποιείται 
η σημαντικότητα των χρηματοοικονομικών μέσων για την απόδοση και την οικονομική θέση της 

επιχείρησης. Επίσης ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους που υπάρχουν 

από την χρησιμοποίηση χρηματοοικονομικών μέσων. Ο όμιλος θα εφαρμόσει το ΔΠΧΠ 7 από την 
1/1/2007.    
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-ΔΠΧΠ 8. Λειτουργικοί Τομείς 

Το ΔΠΧΠ 8 αντικαθιστά το ΔΛΠ 14 και θέτει διαφορετικές απαιτήσεις γνωστοποιήσης σχετικά με την 

πληροφόρηση κατά τομέα δραστηριότητας. Το ΔΠΧΠ 8 έχει εφαρμογή από την 1/1/2009 και τότε 
αναμένεται να υιοθετηθεί από τον Όμιλο. 
 

ΔΕΕΧΠ 11 ΔΠΧΠ 2- Συναλλαγές συμμετοχικών τίτλων της ιδίας επιχείρησης ή 

επιχειρήσεων του ίδιου ομίλου 

Η Διερμηνεία δίδει οδηγίες σχετικά με το αν μια συμφωνία πληρωμής  που βασίζεται στην αξία των 
μετοχών της οντότητας, η οποία λαμβάνει αγαθά ή υπηρεσίες ως αντάλλαγμα για τους δικούς της 
συμμετοχικούς τίτλους  θα λογιστικοποιηθεί σαν συναλλαγή που διακανονίζεται με συμμετοχικούς 

τίτλους ή σαν συναλλαγή που διακανονίζεται σε μετρητά. Η ΔΕΕΧΠ 11  έχει εφαρμογή από την 

1/1/2007 και δεν αναμένεται να υιοθετηθεί από τον Όμιλο. 

 

 

ΔΕΕΧΠ 12 Συμφωνίες Παραχώρησης Δικαιώματος Παροχής Υπηρεσιών 

Η IFRIC 12 πραγματεύεται τον τρόπο με τον οποίο οι διαχειριστές των παραχωρήσεων ενός 

δικαιώματος παροχής υπηρεσιών θα πρέπει να εφαρμόζουν τα ΔΠΧΠ για να καταχωρήσουν τις 

υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν και τα δικαιώματα που τους παραχωρούνται στις συμφωνίες για 

παραχώρηση του δικαιώματος. Η ΔΕΕΧΠ 12  έχει εφαρμογή από την 1/1/2008 και δεν αναμένεται να 
επηρεάσει τις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου. 

 

3.4 Σημαντικές λογιστικές αποφάσεις, εκτιμήσεις και παραδοχές 

Κατά την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ, απαιτείται η διοίκηση 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, λογω αυτών των εκτιμήσεων. Οι 
εκτιμήσεις εξελίσσονται συνεχώς και  βασίζονται σε ιστορικά στοιχεία και άλλους παράγοντες, όπως 
προσδοκίες μελλοντικών γεγονότων που αναμένεται να πραγματοποιηθούν κάτω από τις υπάρχουσες 

συνθήκες. 
 

3.4.1 Λογιστικές αποφάσεις 

Κατά την διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών πολιτικών λαμβάνονται αποφάσεις από την διοίκηση 

που  σχετίζονται με:  
 

 Ταξινόμηση των επενδύσεων  

 Ανακτησιμότητα των λογαριασμών απαιτήσεων 
 Απαξίωση αποθεμάτων 

 Την ταξινόμηση μιας μίσθωσης σαν λειτουργική ή χρηματοοικονομική. 
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3.4.2 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. Ο Όμιλος 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 απατούνται για την απεικόνιση:  

 Των προβλέψεων ποσών μελλοντικών πληρωτέων φόρων εισοδήματος και αναβαλλόμενων 
φόρων. 

 Της εύλογης αξίας λοιπών χρηματοοικονομικών μέσων 

 Ποσών Προβλέψεων 

 Ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων 
 

 

3.5 Ενοποίηση 

 

       Η εταιρεία δεν έχει Θυγατρικές επιχειρήσεις, ούτε επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και 

κοινοπραξίες. Η ίδια όμως ενοποιείται και περιλαμβάνεται στον όμιλο της «ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ-NEWSPHONE HELLAS S.A. 
AUDIOTEΧ». 

 

 
3.6 Πληροφόρηση κατά τομέα 

     

   Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην παροχή τηλεφωνικών υπηρεσιών. Η δραστηριότητά της 
βρίσκεται γεωγραφικά εντός της χώρας. Ένας από τους μεγαλύτερους  πελάτες της εταιρείας στον 

τομέα αυτόν είναι η ίδια η μητρική της εταιρεία. Κατόπιν αυτών η εταιρεία δεν υπάγεται στην 
πληροφόρηση ανά τομέα. 

 

 

3.7 Μετατροπή ξένου νομίσματος 

 

Συναλλαγές και υπόλοιπα 
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       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 μετατροπή των 
νομισματικών στοιχείων που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα κατά την διάρκεια της περιόδου και κατά 

την ημερομηνία ισολογισμού με τις υπάρχουσες ισοτιμίες, καταχωρούνται στα αποτελέσματα. 

 

 

3.8 Ενσώματες ακινητοποιήσεις 

 
       Η εταιρεία δεν διαθέτει ακίνητα πάγια περιουσιακά στοιχεία (οικόπεδα – κτίρια). Τα ενσώματα 
πάγια της εταιρείας αφορούν μηχανήματα, στα οποία έχουν προσαρμοστεί κατάλληλα λογισμικά 

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

σκεύη.  Αυτά αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον τις σωρευμένες αποσβέσεις και τις τυχόν ζημίες 
απομείωσης, αν υπάρχουν. Το κόστος κτήσεως 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 

ενσωμάτων παγίων μόνο εάν πιθανολογείται ότι θα εισρεύσουν στον όμιλο 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 ετήσιο ισολογισμό. 

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

οι διαφορές (απομείωση) καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσματα. Οι αποσβέσεις των ενσωμάτων 
παγίων υπολογίζονται με την σταθερή μέθοδο μέσα στη ωφέλιμη ζωή τους που έχει ως εξής: 

 

Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 5-7 ΕΤΗ 
 

       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. Διευκρινίζεται 

ότι η εταιρεία δεν έχει λάβει κεφάλαια με σκοπό την τοποθέτηση τους σε πάγια περιουσιακά στοιχεία. 

 

 

3.9 Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 

 

Λογισμικό – λοιπά άϋλα περιουσιακά στοιχεία 
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       Η εταιρεία διαθέτει άδειες λογισμικού προκειμένου να μπορεί να λειτουργήσει τα προγράμματα 

μέσω των οποίων προσφέρει τις υπηρεσίες της. Οι δαπάνες που απαιτούνται για την περαιτέρω 

ανάπτυξη αυτών καχωρούνται στο κόστος. 
Οι άδειες λογισμικού αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον τις αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις 

διενεργούνται με την σταθερή μέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των στοιχείων αυτών, η 

οποία κυμαίνεται από 3 έως 5 έτη..  
 
 

3.10 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 Δημιουργίας 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.  
 

 

3.11 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 στα αποτελέσματα χρήσης. 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 στα αποτελέσματα.  
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3.12 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ταμειακών διαθεσίμων 

 

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 αποτελεσμάτων. 

 

3.13 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. 

 

i) ∆άνεια και απαιτήσεις 

Η εταιρεία δεν έχει δώσει δάνεια στο προσωπικό ή σε τρίτους ή σε μέλη της διοίκησης. 

 
 

3.14 Μετοχικό κεφάλαιο 

 
   Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αποτελείται από κοινές ονομαστικές μετοχές που δεν είναι 

εισηγμένες στο Χ.Α. 

 

3.15 Φορολογία εισοδήματος & αναβαλλόμενος φόρος 

 

Η επιβάρυνση της περιόδου 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 περίοδο αλλά έχουν ήδη καταλογιστεί ή θα καταλογιστούν 

από τις φορολογικές αρχές σε διαφορετικές περιόδους. Ο φόρος εισοδήματος αναγνωρίζεται στον 

λογαριασμό των αποτελεσμάτων της περιόδου, εκτός του φόρου εκείνου που αφορά συναλλαγές που 

καταχωρήθηκαν απευθείας στα ίδια κεφάλαια, στην οποία περίπτωση καταχωρείται απευθείας, κατά 

ανάλογο τρόπο, στα ίδια κεφάλαια. 
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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. Όλες οι αλλαγές στα βραχυπρόθεσμα φορολογικά 

στοιχεία του ενεργητικού ή τις υποχρεώσεις αναγνωρίζονται σαν μέρος των φορολογικών εξόδων 

στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης. 

 

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. 

 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις αποτιμώνται με βάση τους φορολογικούς 

συντελεστές που ισχύουν μέχρι την ημερομηνία του Ισολογισμού.  

 

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. 

 

Οι περισσότερες αλλαγές στις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις αναγνωρίζονται 

σαν ένα κομμάτι των φορολογικών εξόδων στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης. 

 

3.16 Παροχές στο προσωπικό 

 

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 του εργαζομένους της.  
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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.  

Η υποχρέωση που καταχωρείται στον ισολογισμό για τα προγράμματα καθορισμένων παροχών είναι η 

παρούσα αξία της δέσμευσης για την καθορισμένη παροχή μείον την εύλογη αξία των περιουσιακών 
στοιχείων του προγράμματος και τις μεταβολές που προκύπτουν από τα ακαταχώρητα αναλογιστικά 
κέρδη και ζημίες και το κόστος της προϋπηρεσίας. Η δέσμευση της καθορισμένης παροχής 

υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο αναλογιστή με την χρήση της μεθόδου της προβαλλόμενης 

πιστωτικής μονάδος (projected unit credit method). Για την προεξόφληση χρησιμοποιείται το επιτόκιο 
των μακροπροθέσμων ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου.  

 

 

3.17 Επιχορηγήσεις 

 

       Οι κρατικές επιχορηγήσεις για εκπαίδευση προσωπικού καταχωρούνται στα Λοιπά έσοδα 
εκμετάλλευσης. Οι κρατικές επιχορηγήσεις που σχετίζονται με πάγια περιουσιακά στοιχεία 

καταχωρούνταιι στο παθητικό, ως Επιχορηγήσεις Περιουσιακών Στοιχείων και μεταφέρονται στα 

έσοδα σύμφωνα με την ωφέλιμη διάρκεια ζωής των σχετικών παγίων για τα οποία έχει δοθεί η 
επιχορήγηση. 

 

 

3.18 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 ισολογισμού και προσαρμόζονται 

προκειμένου να αντανακλούν την παρούσα αξία της δαπάνης που αναμένεται να απαιτηθεί για τη 

διευθέτηση της υποχρέωσης.  

 

 

3.19 Αναγνώριση εσόδων και εξόδων 

 

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

καθαρά από Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, εκπτώσεις και επιστροφές.   
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- 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. 

 

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

πραγματοποιούνται για λειτουργικές μισθώσεις μεταφέρονται στο  αποτελέσματα ως έξοδα, κατά το 

χρόνο χρήσεως του μισθίου. Τα έξοδα από τόκους αναγνωρίζονται σε δεδουλευμένη βάση. 

 

 

3.20 Μισθώσεις 

 

Η Εταιρία 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 παρούσας αξίας 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 στις υποχρεώσεις ως Υποχρεώσεις από χρηματοδοτική 

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

αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα χρήσης 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 στα αποτελέσματα χρήσης με βάση 

τη σταθερή μέθοδο  κατά τη διάρκεια της μίσθωσης. 

 

Η Εταιρία 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 στα 

αποτελέσματα χρήσης στα Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης. 
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3.21 Διανομή μερισμάτων 

 

Η διανομή μερισμάτων στους μετόχους της μητρικής αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις  οικονομικές 

καταστάσεις την ημερομηνία κατά την οποία η διανομή εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των 

μετόχων. 

 

 

4. Διαχείριση κινδύνων  

 

Η Εταιρεία  εκτίθεται σε αρκετούς χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως κινδύνους αγοράς, πιστωτικό 

κίνδυνο, κίνδυνο ρευστότητας, κίνδυνο ταμειακών ροών και κίνδυνο εύλογης αξίας από μεταβολές 

επιτοκίων.  Το γενικό πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνων της εταιρείας εστιάζεται στη μη 

προβλεψιμότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών και επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει την ενδεχόμενη 

αρνητική τους επίδραση στη χρηματοοικονομική απόδοση της εταιρείας.  

 

Κίνδυνος αγοράς-Συναλλαγματικός κίνδυνος 
       Η εταιρεία δεν είναι εκτεθειμένη σε τέτοιας μορφή κινδύνους. 

 
Πιστωτικός κίνδυνος 
       Η εταιρεία προσφέρει κυρίως υπηρεσίες προς τη μητρική της (83%), όπου ο πιστωτικός κίνδυνος 

είναι σχετικά μικρός σε σχέση με τα μεγέθη αυτής.  
 

Κίνδυνος ρευστότητας  
       Ο κίνδυνος ρευστότητας παρουσιάζεται αυξημένος, επειδή 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. Η 

παροχή υπηρεσιών προς το Δημόσιο και ευρύτερο τομέα της μητρικής παρουσιάζει προβλήματα 
ρευστότητας τα οποία επηρεάζουν και τη θυγατρική στο βαθμό που αφορούν αντίστοιχα έργα.   

 

Κίνδυνος ταμιακών ροών και κίνδυνος μεταβολών εύλογης αξίας λόγω μεταβολών των 
επιτοκίων.  
       Η εταιρεία  τόσο για τα βραχυπρόθεσμα όσο και για τα μακροπρόθεσμα δάνεια της βασίζεται σε 

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

αγορά.  
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5. Οικονομικές πληροφορίες κατά τομέα  

 

Πρωτεύων τομέας πληροφόρησης – Γεωγραφικοί Τομείς 

 

Η εταιρεία δραστηριοποιείται κυρίως στον τομέα παροχής υπηρεσιών μέσω τηλεφώνου και η 

δραστηριότητά της περιορίζεται εντός των Ελληνικών συνόρων, κατά συνέπεια δεν υπάρχει η 

υποχρέωση επιπλέον πληροφόρησης.  

 

Δευτερεύων τομέας πληροφόρησης – Επιχειρηματικοί Τομείς 

 

Οι πωλήσεις της εταιρείας της συνεχιζόμενης δραστηριότητάς της, ανά Επιχειρηματικό τομέα, για το 

2006 αναλύονται ως εξής: 

 

 

Υπηρεσίες προς Μητρική 7.895.106,35

Υπηρεσίες προς Δημόσιο 1.250.802,99

Λοιπές υπηρεσίες 384.404,40

9.530.313,74

(ποσά σε €)

 
 
 
 
6. Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις 

 

6.1 Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

 

Τα ενσώματα πάγια της εταιρείας αποτιμήθηκαν στο κόστος κτήσης μειωμένο κατά το ποσό των 

αποσβέσεων που προέκυψε από την εκτίμηση της ωφέλιμης ζωής τους. 

Επί των ενσώματων παγίων της εταιρείας δεν υφίστανται υποθήκες ή προσημειώσεις. 
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ΟΙΚΟΠΕΔΑ & 
ΚΤΙΡΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ 

ΜΕΣΑ

ΕΠΙΠΛΑ & 
ΛΟΙΠΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ

Αξία κτήσης 
Υπόλοιπα την 1η Ιανουαρίου 2006 284.880,31 1.107.301,35 0,00 440.305,72 1.832.487,38 
Προσθήκες 92.897,85 122.787,11 112.710,34 328.395,30 
Μειώσεις (1.623,72) (1.623,72)
Μεταφορές 0,00 
Υπόλοιπα την 31η Δεκεμβρίου 2006 377.778,16 1.230.088,46 0,00 551.392,34 2.159.258,96 

Αποσβέσεις
Υπόλοιπα την 1η Ιανουαρίου 2006 146.816,93 530.160,86 0,00 289.693,90 966.671,69 
Προσθήκες 29.632,99 123.225,29 56.008,71 208.866,99 
Μειώσεις (505,66) (505,66)
Μεταφορές 0,00 
Υπόλοιπα την 31η Δεκεμβρίου 2006 176.449,92 653.386,15 0,00 345.196,95 1.175.033,02 

Αναπόσβεστη Αξία την 31η Δεκεμβρίου 2006 201.328,24 576.702,31 0,00 206.195,39 984.225,94 

Αναπόσβεστη Αξία την 31η Δεκεμβρίου 2005 138.063,38 577.140,49 0,00 150.611,82 865.815,69 

ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ

 
Η κοστολογική ανάλυση των αποσβέσεων παρατίθεται στους πίνακες των παραγράφων 6.14 &  6.15 . 
 
6.2 Ασώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

 
 
Στα ασώματα πάγια 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. 
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ΑΔΕΙΕΣ 
ΧΡΗΣΗΣ 

ΛΟΙΠΑ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΟΛΟ

Αξία κτήσης 
Υπόλοιπα την 1η Ιανουαρίου 2006 86.917,50 73.189,48 3.624,05 163.731,03 
Προσθήκες 3.827,13 0,00 0,00 3.827,13 
Μειώσεις 0,00 
Μεταφορές 0,00 
Υπόλοιπα την 31η Δεκεμβρίου 2006 90.744,63 73.189,48 3.624,05 167.558,16 

Αποσβέσεις
Υπόλοιπα την 1η Ιανουαρίου 2006 18.903,99 38.081,90 3.385,80 60.371,69 
Προσθήκες 17.957,37 14.637,36 158,16 32.752,89 
Μειώσεις 0,00 
Μεταφορές 0,00 
Υπόλοιπα την 31η Δεκεμβρίου 2006 36.861,36 52.719,26 3.543,96 93.124,58 

Αναπόσβεστη Αξία την 31η Δεκεμβρίου 2006 53.883,27 20.470,22 80,09 74.433,58 

Αναπόσβεστη Αξία την 31η Δεκεμβρίου 2005 68.013,51 35.107,58 238,25 103.359,34 

ΑΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ

 

 

 
Η κοστολογική ανάλυση των αποσβέσεων παρατίθεται στους πίνακες των παραγράφων 6.14 &  6.15 . 
 
6.3 Αναβαλλόμενος φόρος 

 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις / υποχρεώσεις όπως προκύπτουν από τις σχετικές 

προσωρινές φορολογικές διαφορές έχουν ως εξής:  
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Αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση

31/12/2006 31/12/2005

Αναβαλλόμενοι Φόροι (Απαιτήσεις)

Προβλέψεις Αποζημίωσης Προσωπικού 63.182,39  56.104,28  

Έξοδα εγκατάστασης 1.027,59  2.553,47  

64.209,98  58.657,75  

Μείον:

Αναβαλλόμενοι Φόροι (Υποχρεώσεις)

Χρηματοδοτικές Μισθώσεις 95.425,54  66.647,86  

Αποτίμιση Μετοχών 0,00  0,00  

95.425,54  66.647,86  

Σύνολο Αναβαλλόμενης Φορολογικής 
Απαίτησης (31.215,56) (7.990,11)

 

 

 

Ο συντελεστής φόρου εισοδήματος στον οποίο υπόκειται η εταιρεία  είναι για το 2006 ίσος με 29%. 

Ο συμψηφισμός των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων λαμβάνει χώρα 

όταν υπάρχει, από πλευράς εταιρίας, εφαρμόσιμο νομικό δικαίωμα για κάτι τέτοιο και όταν οι 

αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος θα διακανονιστούν  στην ίδια φορολογική αρχή. 

 

 

6.4 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 

 

Οι λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις της Εταιρείας αναλύονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

Χορηγηθείσες Εγγυήσεις
31/12/2006 31/12/2005

Δοσμένες εγγυήσεις 41.528,05 19.573,25

Σύνολο λοιπών μακροπροθέσμων απαιτήσεων 41.528,05 19.573,25

 
 

Οι απαιτήσεις αυτές αφορούν εγγυήσεις ενοικίων και λοιπές εγγυήσεις οι οποίες πρόκειται να 

εισπραχθούν μετά το τέλος της επόμενης χρήσης. 
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6.5 Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 

 

Οι πελάτες και οι λοιπές εμπορικές απαιτήσεις της Εταιρίας, αναλύονται ως εξής: 

 

 

Πελάτες & Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις

31/12/2006 31/12/2005

Απαιτήσεις από πελάτες 5.702.538,20 1.810.646,22

Επιταγές εισπρακτέες 576.257,04  0,00

Έσοδα εισπρακτέα 0,00  0,00

6.278.795,24  1.810.646,22

Μείον: Προβλέψεις επισφαλών πελατών 129.000,00  129.000,00

6.149.795,24 1.681.646,22

 

 

 

Η αύξηση των απαιτήσεων σε σχέση με την προηγούμενη χρήση η οποία οφείλεται κυρίως σε αύξηση 

της απαίτησης:  

Α) από την μητρική εταιρεία ποσού 3,9 εκ.€ την 31/12/06 έναντι ποσού 0,6 εκ.€ την 31/12/05, λόγω 

αύξησης των έργων που έχει αναλάβει και λειτουργεί για λογαριασμό της και 

 Β) από νέα σύμβαση με το ελληνικό δημόσιο (Ι.Κ.Α.) της οποίας η πρώτη τιμολόγηση έγινε μέσα στο 

Δεκέμβριο του 2006 και το ποσό της απαίτησης ανέρχεται σε 1,49 εκ.€ την 31/12/06. 

 Οι προαναφερόμενες απαιτήσεις έχουν εισπραχθεί εντός της επόμενης χρήσης. 

 

 

6.6 Λοιπές απαιτήσεις και λοιπά στοιχεία ενεργητικού 

 

Οι λοιπές απαιτήσεις της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 
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Λοιπές Απαιτήσεις

31/12/2006 31/12/2005

Απαιτήσεις από φόρους 3.571,40 5.055,94

Χρεώστες διάφοροι 2.182,79 0,00

Έξοδα επόμενης χρήσης 5.787,73 20.331,02

Λοιπές απαιτήσεις 556,73 4.113,63

12.098,65  29.500,59  

 
 

 
 
 
6.7 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ταμειακών διαθεσίμων 

 
 

Ταμιακά διαθέσιμα & ισοδύναμα 
ταμειακών διαθεσίμων

31/12/2006 31/12/2005

Ταμείο 706,52 29.817,31

Καταθέσεις Όψεως 331.971,71 584.822,44

Καταθέσεις Προθεσμίας 0,00 0,00

Σύνολο 332.678,23 614.639,75

 
 

 

 
6.8 Καθαρή Θέση  

 

 

       Το σύνολο των εκδοθέντων κοινών μετοχών είναι 670.000 με ονομαστική αξία 2,93 € ανά 

μετοχή. Όλες οι εκδοθείσες μετοχές έχουν εξοφληθεί πλήρως. Στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας 
συμμετέχει η «ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε» με ποσοστό 70%, με την οποία ενοποιείται. 

 

 

Register eDocPrinter PDF Pro Online Now!!

Register to Remove Trial Watermark!!

http://www.iteksoft.com/modules.php?op=modload&name=Sections&file=index&req=viewarticle&artid=4
http://pdf.iteksoft.com/modules.php?op=modload&name=Sections&file=index&req=viewarticle&artid=4


    CALL CENTER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε. 

Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου ως 31η Δεκεμβρίου 2006  33 

6.9  Προβλέψεις για παροχές στους εργαζομένους 

 
Η εταιρεία έχει χρησιμοποιήσει αναλογιστική μελέτη για τον προσδιορισμό της πρόβλεψης 

αποζημίωσης προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης. 

 

Υποχρεώσεις παροχών Προσωπικού
31/12/2006 31/12/2005

Υποχρεώσεις Ισολογισμού 

Συνταξιοδοτικές παροχές 178.639,44  154.232,14  

Σύνολο 178.639,44  154.232,14  

Χρεώσεις στα αποτελέσματα

Συνταξιοδοτικές παροχές 24.407,30  (70.767,86)

Σύνολο 24.407,30  (70.767,86)

 
 

 

6.10 Υποχρεώσεις απο συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης 

 
 
Μέρος των παγίων της εταιρείας είναι αγορασμένα με τη μορφή της χρηματοδοτικής μίσθωσης, οι 
υποχρεώσεις που απορρέουν απο τη συναλλαγή αυτή, ανάλογα με το χρόνο εξώφλησής τους 

αναλύονται ως εξής: 

 
 

Υποχρεώσεις από συμβάσεις χρηματοδοτικής 
μίσθωσης

31/12/2006 31/12/2005

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις  μέχρι 1 έτος 161.184,02 193.502,69

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις  μέχρι 3 έτη 131.769,73 121.614,89

Σύνολο 292.953,75 315.117,58
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6.11 Δανειακές υποχρεώσεις 

 
 

Δανειακές Υποχρεώσεις

31/12/2006 31/12/2005

Μακροπρόθεσμος Δανεισμός

Τραπεζικός Δανεισμός 1.406.250,00 0,00

Σύνολο Μακροπροθέσμων Δανείων 1.406.250,00 0,00

Βραχυπρόθεσμος Δανεισμός

Αλληλόχρεοι λογ/σμοί χρηματοδοτήσεων 572.000,00 0,00

Τραπεζικός Δανεισμός
93.750,00 0,00

Σύνολο Βραχυπροθέσμων Δανείων 665.750,00 0,00

Σύνολο Δανείων 2.072.000,00 0,00

 
Το κονδύλι των μακροπροθέσμων δανείων αφορά την έκδοση πενταετούς ομολογιακού δανείου 
διάρκειας μέχρι 15/07/2011, του οποίου η αποπληρωμή θα ξεκινήσει τον 10ο’2007 με σταθερές 
τριμηνιαίες δόσεις των 93.750,00 €. 

Το επιτόκιο δανεισμού της εταιρείας για τον μακροπρόθεσμο μέρος του δανεισμού κυμάνθηκε μέσα 

στη χρήση από 4,85% - 5,50% ενώ για το βραχυπρόθεσμο μέρος στο 6,50% περίπου. 
 

 

6.12 Επιχορηγήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων 

 
Η επιχορήγηση αυτή αφορά την αγορά πάγιων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας και η απόσβεσή 

της γίνεται σύμφωνα με το χρόνο  απόσβεσης των παγίων στοιχείων.  
 

Επιχορηγήσεις

31/12/2006 31/12/2005

Επιχορηγήσεις περιουσιακών στοιχείων 24.907,44 33.209,92

Σύνολο επιχορηγήσεων 24.907,44 33.209,92
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6.13 Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

 

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

εξής: 

 

Προμηθευτές & Λοιπές Υποχρεώσεις

31/12/2006 31/12/2005

Υποχρεώσεις προς Προμηθευτές 98.282,28 127.793,29

Προκαταβολές Πελατών 1.048.458,30 0,00

Επιταγές Πληρωτέες 511.995,46 388.460,75

Αποδοχές Προσωπικού πληρωτέες 704.730,09 359.654,38

Έξοδα χρήσης πληρωτέα στην επόμενη 33.352,24 8.870,16

Υποχρεώσεις απο φόρους(ΦΠΑ,ΦΜΥ,κλπ) 792.084,20 475.130,81

Υποχρεώσεις προς ασφαλιστικούς οργανισμούς 581.257,34 295.045,60

Πιστωτές & λοιπές υποχρεώσεις 98,14 978,93

3.770.258,05 1.655.933,92

 
 
 
Έχουμε σημαντική αύξηση (127%) στις υποχρεώσεις της χρήσης σε σχέση με την προηγούμενη, η 

οποία οφείλεται κυρίως στις εξής αιτίες: 

1. Στην προκαταβολή από τον πελάτη Ι.Κ.Α σχετικά με το αναληφθέν έργο. 

2. Στις αποδοχές πληρωτέες που αφορούν λογισμένες αμοιβές μηνός Δεκεμβρίου τις οποίες η 

εταιρεία κατά πάγια τακτική πληρώνει στις αρχές του επόμενου μήνα. 

3. Στις αυξημένες υποχρεώσεις σε φόρους και ασφαλιστικά ταμεία, οι οποίες είναι 

συνυφασμένες με την αύξηση του προσωπικού εντός της χρήσης 2006, καθώς και στην 

αυξημένη υποχρέωση σε ΦΠΑ λόγω αυξημένου κύκλου εργασιών. Οι υποχρεώσεις αυτές 

έχουν καταβληθεί εντός των νομίμων προθεσμιών της χρήσης 2007.   

 
 
6.14 Κόστος πωληθέντων 

 
Το κόστος πωληθέντων αναλύεται ως εξής: 
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2006 2005
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 7.516.592,46 4.459.852,79
Αμοιβές και έξοδα  τρίτων 20.697,79 46.683,08
Παροχές Τρίτων 623.747,39 572.158,65
Φόροι - Τέλη 8.314,12 5.167,96
Διάφορα έξοδα 46.666,00 28.770,61
Αποσβέσεις παγίων 219.806,54 215.188,83
Προβλέψεις εκμετάλλευσης 22.310,71 -70.767,86

ΣΥΝΟΛΟ 8.458.135,01 5.257.054,06

Κόστος Πωληθέντων

 
 

Στην παρούσα χρήση έχουμε αύξηση του κόστους πωληθέντων κατά 61% σε σχέση με την 

προηγούμενη χρήση, η οποία προέρχεται κυρίως από τη μισθοδοσία του προσωπικού. Η εταιρεία είναι 

εντάσεως προσωπικού και η αύξησή του οφείλεται στα εξής: 

1. Στην ανάληψη του έργου του Ι.Κ.Α, από κοινού με την μητρική εταιρεία, το οποίο ξεκίνησε 

να λειτουργεί το μήνα Σεπτέμβριο του 2006, οι  ανάγκες του οποίου σε πρόσληψη  νέου 

προσωπικού ήταν αυξημένες για τη σωστή υλοποίησή του. 

2. Στην υποστήριξη του έργου (11880) της μητρικής εταιρείας, το οποίο λειτούργησε ολόκληρη 

τη χρήση 2006, έναντι της χρήσης 2005 όπου το έργο ξεκίνησε μεσούσης της χρήσης 2005. 

 

 

6.15 Έξοδα διοίκησης &  διάθεσης  

 
Τα έξοδα Διοίκησης & Διάθεσης αναλύονται ως εξής: 
 
 

2006 2005
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 684.281,96 379.084,62
Αμοιβές και έξοδα  τρίτων 56.968,04 67.446,87
Παροχές Τρίτων 182.058,57 135.200,33
Φόροι - Τέλη 9.681,97 24.512,82
Διάφορα έξοδα 43.074,77 30.327,86
Αποσβέσεις παγίων 21.817,86 6.651,05
Προβλέψεις εκμετάλλευσης 2.030,69 0,00
Επιχορηγήσεις,διάφορα έσοδα 0,00 (2.041,87)
Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών 0,00 (196.921,44)

ΣΥΝΟΛΟ 999.913,86 444.260,24

Έξοδα Διοίκησης

 

 

Η αύξηση που παρατηρείται στα διοικητικά έξοδα της χρήσης σε σχέση με την προηγούμενη οφείλεται 

κυρίως σε αύξηση του κόστους μισθοδοσίας προκειμένου η εταιρεία να οργανώσει και να στήσει τα 

νέα έργα που ανέλαβε. 
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2006 2005
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 21.751,34 57.269,00
Αμοιβές και έξοδα  τρίτων 42.557,80 0,00
Παροχές Τρίτων 6.629,30 20.084,55
Φόροι - Τέλη 641,97 382,06
Διάφορα έξοδα 18,89 1.582,13
Αποσβέσεις παγίων 0,00 4.509,30
Προβλέψεις εκμετάλλευσης 65,90 0,00

ΣΥΝΟΛΟ 71.665,20 83.827,04

Έξοδα Διάθεσης

 

 

 

6.16 Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης 

 

Τα λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης για τη χρήση 2005 είχαν υπολογιστεί αφαιρετικά από τα έξοδα 

διοίκησης, το 2006  έχουν ως εξής: 

 

Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης

31/12/2006 31/12/2005

Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις ΟΑΕΔ 11.880,00 0,00

Επιχορηγήσεις Παγίων Στοιχείων 8.302,48 0,00

Έσοδα από κοινόχρηστα 118.086,82 0,00

Έσοδα ενοικίων 45.933,68 0,00

Έσοδα από εκποίηση παγίων 510,02 0,00

Σύνολο 184.713,00 0,00
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6.17 Χρηματοοικονομικά  έξοδα -Έσοδα 

 

 

Χρηματοοικονομικά έσοδα & έξοδα
31/12/2006 31/12/2005

Έσοδα Τόκων απο:

Τόκοι προθεσμιακής κατάθεσης 1.690,62  0,00  

1.690,62  0,00  

Έξοδα Τόκων απο:

Έξοδα ομολογιακού δανείου 64.486,96  0,00  

Έξοδα αλληλόχρεου 2.721,73  0,00  

Τόκοι χρηματοδοτικών μισθώσεων 17.367,83  21.242,76  

Προμήθειες εγγυητικών 1.806,33  234,00  

Διάφορα έξοδα τραπεζών 660,71  1.336,37  

87.043,56  22.813,13  

 
 

 

6.18 Φόρος εισοδήματος 

 
Το έξοδο φόρου αναλύεται ως εξής: 

 

Φόρος Εισοδήματος

31/12/2006 31/12/2005

Φόροι περιόδου 0,00 0,00 

Διαφορές φορολογικού ελέγχου 0,00 0,00 

Αναβαλλόμενος φόρος 23.225,45 54.835,86 

Σύνολο 23.225,45 54.835,86 
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6.19 Κέρδη ανά μετοχή 

 
Τα κέρδη ανά μετοχή έχουν ως εξής: 

 

Κέρδη ανά μετοχή

31/12/2006 31/12/2005

Κέρδη που αναλογούν στους μετόχους της μητρικής 76.734,28 -3.371,80

Σταθμισμένος μέσος όρος του αριθμού μετοχών 670.000 670.000

Βασικά κέρδη ανά μετοχή (Ευρώ ανά μετοχή) 0,11 (0,01)

 
 
 
6.20 Δεσμεύσεις  

Η εταιρεία έχει εκδόσει εγγυητικές επιστολές προς πελάτες της οι οποίες έχουν ώς εξής:  
 

Εγγυητικές επιστολές
31/12/2006 31/12/2005

Χορηγηθείσες εγγυήσεις καλής πληρωμής & προκαταβολής 0,00 0,00

Χορηγηθείσες εγγυήσεις καλής εκτέλεσης & συμμετοχής 192.625,00 15.520,00
Σύνολο χορηγηθεισών εγγυήσεων 192.625,00 15.520,00

 
 

 

6.21 Ενδεχόμενες απαιτήσεις - υποχρεώσεις 

 

i. Φορολογικός έλεγχος 

 

Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις  χρήσεις 2002-2006. Για τις ανέλεγκτες φορολογικά 
χρήσεις υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που 
αυτές θα εξετασθούν και θα οριστικοποιηθούν. Ιστορικά τα ποσά που προέκυψαν από προηγούμενους 

ελέγχους ήταν περιορισμένα και εκτιμάται ότι και τα μελλοντικά που πιθανόν θα προκύψουν θα είναι 

ανάλογου ύψους. Για το λόγο αυτό δεν διενεργήθηκαν προβλέψεις σε βάρος των αποτελεσμάτων των 
αντίστοιχων χρήσεων. Ακόμα όμως και αν τέτοιες προβλέψεις καταχωρούνταν δε θα μετέβαλλαν 

ουσιωδώς τα μεγέθη των Οικονομικών Καταστάσεων.   
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ii. Επίδικες ή υπο διαιτησία διαφορές 

 

Κατά της εταιρείας διεκδικούνται μέσω αγωγής, και αναμένεται η έκδοση σχετικής απόφασης, 

102.862,16 € ως ηθική βλάβη και μισθοί υπερημερίας. Σύμφωνα και με την άποψη του αρμόδιου 

Δικηγόρου εκτιμάται ότι η αγωγή δεν ενέχει κίνδυνο για την εταιρεία ούτε συνιστά εξέλιξη που να 
επηρεάσει αρνητικά την οικονομική κατάσταση της εταιρείας, λόγω του γεγονότος ότι η εταιρεία 

νόμιμα, εμπρόθεσμα και τηρώντας όλες τις εκ του Νόμου διατυπώσεις κατήγγειλε την σχετική 

σύμβαση και άρα τόσο η σχετική αξίωση για μισθούς υπερημερίας όσο και η συνακόλουθη αξίωση 
αποζημίωσης λόγω ηθικής βλάβης δεν ευσταθούν. 
 

 

6.22 Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 

 

Οι απαιτήσεις - υποχρεώσεις και οι συναλλαγές  πού έγιναν με τα συνδεδεμένα μέρη έχουν ως εξής: 

 

ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ 
ΕΛΛΑΣ ΑΕΕ

CALL CENTER 
ΑΕ ΝΟΕΤΡΟΝ ΑΕ ΣΥΝΟΛΑ

ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ 
ΕΛΛΑΣ ΑΕΕ 0,00 0,00 0,00

CALL CENTER ΑΕ 3.931.787,63 12.845,00 3.944.632,63

ΝΟΕΤΡΟΝ ΑΕ 0,00 0,00

3.931.787,63 0,00 12.845,00 3.944.632,63

Α
Π
Α
Ι
Τ
Η
Σ
Η

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ
ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 31/12/2006

 
 

ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ 
ΕΛΛΑΣ ΑΕΕ

CALL CENTER 
ΑΕ ΝΟΕΤΡΟΝ ΑΕ ΣΥΝΟΛΑ

ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ 
ΕΛΛΑΣ ΑΕΕ 67.772,54 67.772,54

0,00
CALL CENTER ΑΕ 8.032.583,22 21.877,16 8.054.460,38

ΝΟΕΤΡΟΝ ΑΕ 0,00

ΣΥΝΟΛΑ 8.032.583,22 67.772,54 21.877,16 8.122.232,92

ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ

Π
Ω
Λ
Η
Τ
Η
Σ

ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ -ΑΓΟΡΕΣ 1/1- 31/12/2006
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ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ 
ΕΛΛΑΣ ΑΕΕ

CALL CENTER 
ΑΕ ΝΟΕΤΡΟΝ ΑΕ ΣΥΝΟΛΑ

ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ 
ΕΛΛΑΣ ΑΕΕ 0,00

CALL CENTER ΑΕ 664.982,90 21.861,44 686.844,34

ΝΟΕΤΡΟΝ ΑΕ 0,00

664.982,90 0,00 21.861,44 686.844,34

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

Α
Π
Α
Ι
Τ
Η
Σ
Η

ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 31/12/2005

 

 

 

 

ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ 
ΕΛΛΑΣ ΑΕΕ

CALL CENTER 
ΑΕ ΝΟΕΤΡΟΝ ΑΕ ΣΥΝΟΛΑ

ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ 
ΕΛΛΑΣ ΑΕΕ 64.826,56 64.826,56

0,00
CALL CENTER ΑΕ 5.066.415,24 21.101,80 5.087.517,04

ΝΟΕΤΡΟΝ ΑΕ 0,00

ΣΥΝΟΛΑ 5.066.415,24 64.826,56 21.101,80 5.152.343,60

ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ

Π
Ω
Λ
Η
Τ
Η
Σ

ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ -ΑΓΟΡΕΣ 1/1- 31/12/2005

 
 

 

 

Οι συναλλαγές με τα διευθυντικά στελέχη είχαν ως εξής: 

 

Αμοιβές διευθυντικών στελεχών

31/12/2006 31/12/2005

Μισθοί και άλλες βραχυπρόθεσµες 
εργασιακές παροχες 313.035,34 225.704,76

Σύνολο 313.035,34 225.704,76
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6.23 Παροχές στο προσωπικό  

Το κόστος προσωπικού αναλύεται ως εξής: 

 

Κόστος Προσωπικού

31/12/2006 31/12/2005

Μισθοί, Ημερομίσθια,Επιδόματα,Δώρα 6.485.329,16 3.797.566,68

Έξοδα κοινωνικής ασφάλισης 1.728.209,84 997.180,07

Αποζημιώσεις 8.979,41 94.704,93

Λοιπές παροχές 107,35 6.754,73

Σύνολο 8.222.625,76 4.896.206,41

 

 

Το προσωπικό της εταιρείας την 31/12/2006 και 31/12/2005 αντίστοιχα αναλύεται παρακάτω: 

 

31/12/2006 31/12/2005

Μισθωτοί 86 42

Ωρομίσθιοι 881 439

Σύνολο 967 481

 

 

6.24 Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού 

Δέν υπάρχουν οψιγενή γεγονότα τα οποία χρήζουν σημειώσεων. 
 

ΚΑΛΛΙΘΕΑ 05-03-2007 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ  
ΑΔΤ Κ-820079 

Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΑΠΕΡΓΗΣ 

ΑΔΤ ΑΕ-011559 

Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 
ΚΟΙΛΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

ΑΡ.Μ.ΑΔ. Α’ 17315 

 
 

Βεβαιώνεται οτι οι οικονομικές καταστάσεις που περιλαμβάνονται στις σελίδες από 10 έως 42 είναι αυτές που 
αναφέρονται στην έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή. 

Αθήνα, 12 Μαρτίου 2007 
Η  Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια 

Λουκίσα Σ. Ρεγγίνα 
ΑΜΣΟΕΛ 13791 

ΣΟΛ α.ε. 
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Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 

για τη χρήση από 

1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2006 

 

 

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

το Διοικητικό Συμβούλιο της «CALL CENTER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.» την 05/03/2007 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 

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. 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 Διοικητικού Συμβουλίου  

CALL CENTER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε. 
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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 

 

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

και της επικοινωνίας, επικεντρώνοντας όμως  την 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 εταιρίας 

ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.. Κατά τις τελευταίες απολογιστικές χρήσεις το μέρος που αφορά την 

εκτέλεση έργων του ομίλου έχει αυξηθεί σημαντικά με αποτέλεσμα η CALL CENTER HELLAS να 

θεωρείται ένα κομβικό στοιχείο για την αναπτυξιακή πορεία του ομίλου αφού σημαντικό ποσοστό των 

δραστηριοτήτων σε ομιλικό επίπεδο εξυπηρετούνται μέσα από αυτή. 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 2005 και 2006, όσον αφορά στα έργα που η εταιρεία 

εκτελεί για λογαριασμό της και λογαριασμό της μητρικής εταιρείας ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε, 

απεικονίζεται στον πίνακα που ακολουθεί: 

 

 

Ανάλυση πωλήσεων 

 (σε χιλ. €) 

2005  2006  

Προς μητρική 4.899 84% 7.895 83% 

Προς τρίτους* 961 16% 1.635 17% 

Σύνολο 5.859 100% 9.530 100% 

 

 

* Σημαντικό μέρος των πωλήσεων προς τρίτους αφορά πωλήσεις  προς το Ελληνικό Δημόσιο και 

ειδικότερα το έργο που αφορά την υποστήριξης τηλεφωνικών κλήσεων του Ιδρύματος Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) που υπέγραψε ο όμιλος με το ΙΚΑ. Λέγοντας όμιλος εννοείται ότι 

αντισυμβαλλόμενοι στην υπογραφή της σύμβασης υπήρξαν τόσο η εταιρεία όσο και η μητρική 

εταιρεία  ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε. 

 

Η μετοχική σύνθεση της εταιρείας παρέμεινε αμετάβλητη κατά το 2006 και διαμορφώνεται ως εξής: 
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Μετοχική σύνθεση ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ % 

ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ 

Α.Ε.Ε. 

469.000 70% 

RAMANI COMPANY 

LIMITED 

201.000 30% 

ΣΥΝΟΛΟ 700.000 100% 

 

H εταιρία ανήκει στον όμιλο της εισηγμένης εταιρίας στο Χρηματιστήριο Αθηνών ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ 

ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε..  Συνεπώς  και κατά τα προβλεπόμενα από την νομοθεσία η εταιρεία από το 2005 

συντάσσει οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 

Πληροφόρησης.  

 

Συνοπτικά τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρίας κατά το 2006, καθώς και η χρηματοοικονομική 

της κατάσταση στις 31.12.2006 διαμορφώθηκαν ως ακολούθως 

 

Στοιχεία Αποτελεσμάτων (σε χιλ. €) 2005 2006 

Κύκλος Εργασιών 5.859 9.530 

Μικτό κέρδος 602 1.072 

Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης  0 185 

Λειτουργικά έξοδα 528 1.072 

Χρηματοοικονομικό Κόστος 23 85 

Κέρδη προ φόρων 52 100 

Φόρος 55 23 

Αποτελέσματα μετά φόρων -3 77 

 

 

Στοιχεία ισολογισμών (σε χιλ. €) 2005 2006 

Μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού 989 1.100 

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 1.711 6.162 

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 615 333 

Σύνολο Κυκλοφορούντων Στοιχείων 2.325 6.494 

Σύνολο ενεργητικού 3.314 7.595 

Καθαρή θέση 1.148 1.225 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 317 1.773 
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Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 1.656 3.770 

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Προς 

Τράπεζες 

0 666 

Υποχρεώσεις από συμβάσεις χρηματοδοτικής 

μίσθωσης 

194 161 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 1.849 4.597 

Σύνολο Υποχρεώσεων 2.166 6.370 

Σύνολο Παθητικού 3.314 7.595 

 

Σε σχέση με την εξέλιξη των βασικών μεγεθών της εταιρείας το 2006, θα θέλαμε να τονίσουμε ότι 

καθοριστική υπήρξε η ανάληψη έργου υποστήριξης τηλεφωνικών κλήσεων του Ιδρύματος Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.), η οποία συνέβαλε και στην αύξηση του κύκλου εργασιών αλλά και στη 

μεγέθυνση των στοιχείων του ισολογισμού. 

 

Ειδικότερα : 

 

Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 62,7%. Η εν λόγω αύξηση μπορεί να αποδοθεί σε 2 βασικούς 

λόγους: α) Στην αύξηση των πωλήσεων του ομίλου στο σύνολο του, με αποτέλεσμα την αύξηση του 

όγκου του έργου που διεκπεραιώνεται μέσω της εταιρείας και β) Το έργο του ΙΚΑ που όπως 

αναφέρθηκε προηγουμένως συνεισέφερε  € 1,2 εκατ. στον κύκλο εργασιών του 2006. 

Η μεγάλη αύξηση των λειτουργικών εξόδων αποδίδεται κυρίως σε δαπάνες για την προετοιμασία της 

εκτέλεσης του έργου του ΙΚΑ, πριν από την έναρξη του. 

Το κόστος της χρηματοοικονομικής λειτουργίας αυξήθηκε σημαντικά λόγω των τόκων που αφορούν 

τα συναφθέντα εντός του 2006 δάνεια της εταιρείας. 

Η αύξηση των στοιχείων του ενεργητικού αφορά ουσιαστικά την αύξηση των απαιτήσεων από 

πελάτες, και ειδικότερα από το Ελληνικό δημόσιο.  Αφορούν σε υπηρεσίες που είχαν παραχθεί στις 

31.12.2006 σε σχέση με το έργο του ΙΚΑ, και παρέμειναν ανείσπρακτες τη συγκεκριμένη ημερομηνία. 

Το παραπάνω είναι σύμφωνο με τη διαδικασία που προβλέπεται βάση της σύμβασης συνεργασίας, και 

το ποσό εισπράχθηκε κατά τα προβλεπόμενα εντός του 2007. 

Σε κάθε περίπτωση όμως η έναρξη της λειτουργίας του έργου του ΙΚΑ σε συνδυασμό με το υψηλό 

κόστος προσωπικού που συνεπάγεται λόγω του μεγάλου αριθμού εργαζομένων σε αυτό, είχε ως 

συνέπεια τη σημαντική αύξηση των αναγκών της εταιρίας σε κεφάλαιο κίνησης. Προκείμενου να  

εξυπηρετηθούν αυτές οι ανάγκες η εταιρεία κατέφυγε στη χρήση τραπεζικού δανεισμού. 
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Ακολούθως παρουσιάζονται βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρίας για την χρήση του 2006. 

 

Βασικοί Χρηματοοικονομικοί Δείκτες 

2006 

  

Εξέλιξη Κύκλου εργασιών 62,7% 

Εξέλιξη κερδών πρo Φόρων 92,3% 

Εξέλιξη κερδών μετά φόρων Δ.Ο. 

Κυκλοφοριακή ταχύτητα πελατών (ημέρες) 236 

Σύνολο στοιχείων ενεργητικού 129,1% 

Ξένα προς ίδια κεφάλαια 5,2 

 

 
Καλλιθέα, 05 Μαρτίου 2007 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 

 

 

 

Γεώργιος Θεοδόσης 

ΑΔΤ Κ-820079 
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ  

 

Προς τους Μετόχους της εταιρείας 
 «CALL CENTER ΕΛΛΑΣ ΑΕΕ- ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» 

 
  
Έκθεση  επί των Οικονομικών  Καταστάσεων. 
Ελέγξαμε τις συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας «CALL CENTER ΕΛΛΑΣ ΑΕΕ- ΠΑΡΟΧΗ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» που αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2006, και τις 

καταστάσεις αποτελεσμάτων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που 
έληξε την ημερομηνία αυτή καθώς και περίληψη των σημαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές 

επεξηγηματικές σημειώσεις. 

 
Ευθύνη Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις 
Η Διοίκηση της εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη  παρουσίαση αυτών των 
Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, 

όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί  από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει σχεδιασμό, 
εφαρμογή και διατήρηση συστήματος εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την κατάρτιση και εύλογη 

παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων, απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται σε 

απάτη ή λάθος. Η  ευθύνη αυτή περιλαμβάνει επίσης  την επιλογή και εφαρμογή κατάλληλων 
λογιστικών πολιτικών και την διενέργεια λογιστικών εκτιμήσεων που είναι λογικές για τις περιστάσεις. 

 

Ευθύνη Ελεγκτή 
Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση γνώμης επί αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων, με βάση τον 

έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχο σύμφωνα  με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι 

εναρμονισμένα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τη συμμόρφωσή μας με 
τους κανόνες δεοντολογίας και το σχεδιασμό και διενέργεια του ελέγχου μας με σκοπό την εύλογη 
διασφάλιση ότι οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια.   

 Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την συγκέντρωση ελεγκτικών τεκμηρίων, 
σχετικά με τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις. Οι 

διαδικασίες επιλέγονται  κατά την κρίση του ελεγκτή  και περιλαμβάνουν την εκτίμηση του κινδύνου 

ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, λόγω απάτης ή λάθους. Για την εκτίμηση του 

κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής λαμβάνει υπόψη το σύστημα εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την 
κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών 

διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας του 

συστήματος εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της 
καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που εφαρμόσθηκαν 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 γνώμης μας. 
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Γνώμη 
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις  παρουσιάζουν εύλογα από κάθε 
ουσιώδη άποψη την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας κατά την 31 Δεκεμβρίου 2006, την 

χρηματοοικονομική της επίδοση και τις Ταμειακές της Ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία 

αυτή σύμφωνα με τα  Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, όπως αυτά υιοθετήθηκαν 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 

Χωρίς να διατυπώνουμε επιφύλαξη ως προς τα συμπεράσματα του ελέγχου μας, εφιστούμε την 

προσοχή σας: 
Χωρίς να διατυπώνουμε επιφύλαξη ως προς τα συμπεράσματα του ελέγχου εφιστούμε την 

προσοχή σας στα παρακάτω: 

 
1. Οι φορολογικές δηλώσεις για τις χρήσεις 2002 έως και 2006 δεν έχουν εξετασθεί από τις 

φορολογικές αρχές, με συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων και 

προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα εξετασθούν και οριστικοποιηθούν. Η έκβαση του 
φορολογικού ελέγχου δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και, ως εκ 

τούτου δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις σε σχέση με το 

θέμα αυτό. (σχετική αναφορά στην παρ.6.21 i του προσαρτήματος) 
 
Αναφορά επί άλλων νομικών και  κανονιστικών θεμάτων. 
Το περιεχόμενο της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου  είναι συνεπές με τις συνημμένες 

οικονομικές καταστάσεις. 

 

 

Αθήνα, 12 Μαρτίου 2007 
Η  Ορκωτή Ελέγκτρια - Λογίστρια  

 

 
 

Λουκίσα Σ. Ρεγγίνα  

ΑΜΣΟΕΛ 13791 
ΣΟΛ α.ε. 
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Κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων 

 
 

Σημείωση 31/12/2006 31/12/2005

Πωλήσεις 9.530.313,74 5.859.418,53
Κόστος Πωληθέντων 6.14 -8.458.135,01 -5.257.054,06
Μικτό Κέρδος 1.072.178,73 602.364,47

Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης 184.713,00 0,00
Έξοδα διοίκησης 6.15 -999.913,86 -444.260,24
Έξοδα  διάθεσης 6.16 -71.665,20 -83.827,04
Αποτελέσματα Προ Φόρων Χρηματοδοτικών και επενδυτικών 
Αποτελεσμάτων

185.312,67 74.277,19

Χρηματοοικονομικά Έσοδα 6.17 1.690,62 0,00
Χρηματοοικονομικά Έξοδα 6.17 -87.043,56 -22.813,13
Λοιπά Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα 0,00 0,00
Κέρδη /(ζημιές) προ φόρων 99.959,73 51.464,06

 Φόρος εισοδήματος 6.18 -23.225,45 -54.835,86

Κέρδη /(ζημιές) μετά από φόρους 6.19 76.734,28 -3.371,80

Μη συνεχιζόμενες λειτουργίες:
Κέρδη περιόδου από μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες
Καθαρά κέρδη περιόδου

Κατανεμημένα σε :
Μετόχους της μητρικής 76.734,28 -3.371,80

Βασικά Κέρδη ανά Μετοχή 0,11 -0,01

Αποτελέσματα Προ Φόρων Χρηματοδοτικών και επενδυτικών 
Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων

405.119,21 300.626,37

Αποτελέσματα Προ Φόρων Χρηματοδοτικών και επενδυτικών 
Αποτελεσμάτων

185.312,67 74.277,19

Κέρδη /(ζημιές) Προ φόρων 99.959,73 51.464,06
Κέρδη /(ζημιές) μετά από Φόρους 76.734,28 -3.371,80

Σύνοψη αποτελεσμάτων περιόδου
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Ισολογισμός 

 
Σημείωση 31.12.2006 31.12.2005

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώματα πάγια 6.1 984.225,94 865.815,69
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 6.2 74.433,58 103.359,34
Λοιπές Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 6.4 41.528,05 19.573,25

1.100.187,57 988.748,28
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Πελάτες και λοιπές Εμπορικές απαιτήσεις 6.5 6.149.795,24 1.681.646,22
Λοιπές απαιτήσεις & λοιπα στοιχεία Ενεργητικού 6.6 12.098,65 29.500,59
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ταμιακών διαθεσίμων 6.7 332.678,23 614.639,75

6.494.572,12 2.325.786,56
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 7.594.759,69 3.314.534,84
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ
Μετοχικό Κεφάλαιο 1.963.100,00 1.963.100,00
Λοιπά αποθεματικά 3.150,92 3.150,92
Αποτελέσματα εις νέον -741.465,47 -818.199,75
Σύνολο καθαρής θέσης 6.8 1.224.785,45 1.148.051,17
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Αναβαλλόμενη φορολογική υποχρεώση 6.3 31.215,56 7.990,11
Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόμενους 6.9 178.639,44 154.232,14
Υποχρεώσεις από συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης 6.10 131.769,73 121.614,89
Μακροπρόθεσμα Δάνεια 6.11 1.406.250,00 0,00
Επιχορηγήσεις περιουσιακών στοιχείων 6.12 24.907,44 33.209,92

1.772.782,17 317.047,06
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 6.13 3.770.258,05 1.655.933,92
Βραχυπρόθεσμα δάνεια 6.11 665.750,00 0,00
Υποχρεώσεις από συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης 6.10 161.184,02 193.502,69

4.597.192,07 1.849.436,61
Σύνολο υποχρεώσεων 6.369.974,24 2.166.483,67
Σύνολο Καθαρής Θέσης και Υποχρεώσεων 7.594.759,69 3.314.534,84

 
 
Σημείωση:  Επί των συγκριτικών κονδυλίων του ισολογισμού της 31/12/2005 και για λόγους 

ορθότερης πληροφόρησης έγιναν οι εξής ανακατατάξεις: 

Α) Από το  κονδύλι «Προβλέψεις και Λοιπές Υποχρεώσεις», που αφορούσε υποχρεώσεις από 

συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης και αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις, ποσό 193.502,69 

€ μεταφέρθηκε  στο κονδύλι «Υποχρεώσεις από συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης» ενώ ποσό 

4.157,55 € συμπεριλήφθηκε στο κονδύλι των Μακροπροθέσμων Υποχρεώσεων «Αναβαλλόμενη 

Φορολογική Υποχρέωση». 

Β) Από το κονδύλι του Κυκλοφορούντος Ενεργητικού «Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις» 

ποσό 29.500,59 € που αφορούσε απαιτήσεις από χρεώστες διαφόρους μεταφέρθηκε και απεικονίζεται 

ξεχωριστά στο κονδύλι «Λοιπές Απαιτήσεις». 
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Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων 

 
Μετοχικό 
κεφάλαιο

Λοιπά 
αποθεματικά

Αποτελέσματα 
εις νέον Σύνολο

Υπόλοιπα 01.01.2005 1.963.100,00 3.150,92 -814.827,95 1.151.422,97
Αποτέλεσμα χρήσης 2005 -3.371,80 -104.769,52
Υπόλοιπα 31.12.2005 1.963.100,00 3.150,92 -818.199,75 1.148.051,17

Υπόλοιπα 01.01.2006 1.963.100,00 3.150,92 -818.199,75 1.148.051,17
Αποτέλεσμα χρήσης 2006 76.734,28 76.734,28
Υπόλοιπα 31.12.2006 1.963.100,00 3.150,92 -741.465,47 1.224.785,45  

 

 

Κατάσταση ταμειακών ροών 

 
 

1/1-31/12/2006 1/1-31/12/2005

Λειτουργικές δραστηριότητες

Εισπράξεις από απαιτήσεις 8.568.838,47 3.734.305,50

Πληρωμές σε προμηθευτές εργαζόμενους,κλπ (10.510.949,78) (3.624.950,15)

Πληρωμές (εισπράξεις επιστροφών) φόρων 0,00 102.607,84

Τόκοι πληρωθέντες (66.995,76) 0,00

Σύνολο εισροών/εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α) (2.009.107,07) 211.963,19

Επενδυτικές δραστηριότητες

Πληρωμές για απόκτηση ενσώματων και άυλων παγίων (330.614,27) (173.202,33)

Εισπράξεις από πώληση ενσώματων και άυλων παγίων 0,00 36.726,35

Εισπράξεις (πληρωμές) από πώληση(αγορά)θυγατρικών,συγγενών,κοινοπραξιών κλπ 0,00 0,00

Εισπράξεις (πληρωμές) από πώληση(αγορά) επενδυτικών τίτλων (μετοχών,αξιογράφων) 0,00 0,00

Τόκοι εισπραχθέντες 1.690,61 0,00

Μερίσματα εισπραχθέντα 0,00 0,00

Σύνολο εισροών/εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (328.923,66) (136.475,98)

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 0,00 0,00

Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια 2.257.552,86 221.947,01

Εξοφλήσεις δανείων 0,00 0,00

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις(χρεωλύσια) (201.483,65) (391.423,40)

Μερίσματα πληρωθέντα 0,00 0,00

Σύνολο εισροών/εκροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) 2.056.069,21 (169.476,39)

Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (α)+(β)+(γ) (281.961,52) (93.989,18)

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 614.639,75 708.628,93

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 332.678,23 614.639,75

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (Ποσά σε χιλ.Ευρώ)
CALL CENTER
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1. Πληροφορίες για την Εταιρεία 

 

1.1 Γενικές Πληροφορίες 

       Η εταιρεία «CALL CENTER ΕΛΛΑΣ ΑΕΕ - ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»  ανήκει στον 

όμιλο της «ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗΣ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ -NEWSPHONE HELLAS S.A. AUDIOTEΧ» και δραστηριοποιείται στην 
παροχή υπηρεσιών μέσω τηλεφώνου. Οι εγκαταστάσεις της εταιρείας ευρίσκονται στη Λ. Θησέως 280 

στην Καλλιθέα. Η εταιρεία έχει τη μορφή της Ανωνύμου Εταιρείας και δεν είναι εισηγμένη στο 

Χρηματιστήριο. Η διεύθυνσή της στο διαδίκτυο είναι www.callcenter.gr. Οι οικονομικές καταστάσεις 
της 31.12.2006 εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο την 05/03/2007. 
 

 

1.2 Φύση Δραστηριοτήτων 

Η εταιρία από την ίδρυσή της δραστηριοποιήθηκε κυρίως στην εξυπηρέτηση έργων που απαιτούν τη 

χρήση τηλεφωνικού κέντρου. Τις υπηρεσίες αυτές τις παρέχει εντός του Ελλαδικού χώρου και ο 

κυριότερος πελάτης της είναι η μητρική εταιρεία. 

 

 

2. Πλαίσιο κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων 

       Οι  οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας  έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (στο εξής ΔΠΧΠ), επειδή η εταιρεία είναι θυγατρική της 

εισηγμένης «ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ-NEWSPHONE HELLAS S.A. AUDIOTEΧ».  

Οι Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας 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 δραστηριότητάς (going concern) και είναι σύμφωνες 

με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) όπως αυτά έχουν εκδοθεί από την 

Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), καθώς και των ερμηνειών τους, όπως αυτές έχουν 

εκδοθεί από την Επιτροπή Ερμηνείας Προτύπων (I.F.R.I.C.) της IASB. 

 

Η IASB έχει εκδώσει μια σειρά από πρότυπα τα οποία αναφέρονται ως «IFRS Stable Platform 2005». Η 

εταιρεία εφαρμόζει το IFRS Stable Platform 2005 από τη 1η Ιανουαρίου 2005 το οποίο περιλαμβάνει 

τα ακόλουθα πρότυπα: 

 

Register eDocPrinter PDF Pro Online Now!!

Register to Remove Trial Watermark!!

http://www.iteksoft.com/modules.php?op=modload&name=Sections&file=index&req=viewarticle&artid=4
http://pdf.iteksoft.com/modules.php?op=modload&name=Sections&file=index&req=viewarticle&artid=4
www.callcenter.gr


    CALL CENTER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε. 

Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου ως 31η Δεκεμβρίου 2006  14 

Δ.Λ.Π. 1 : Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων
Δ.Λ.Π. 2 : Αποθέματα
Δ.Λ.Π. 7 : Καταστάσεις ταμειακών ροών
Δ.Λ.Π. 8 : Καθαρό Κέρδος ή Ζημιά Χρήσης, Βασικά Λάθη και μεταβολές 

στις Λογιστικές Μεθόδους
Δ.Λ.Π. 10 : Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού 
Δ.Λ.Π. 11 : Κατασκευαστικά συμβόλαια
Δ.Λ.Π. 12 : Φόροι εισοδήματος
Δ.Λ.Π. 14 : Πληροφόρηση κατά τομέα
Δ.Λ.Π. 16 : Ενσώματα Πάγια
Δ.Λ.Π. 17 : Μισθώσεις
Δ.Λ.Π. 18 : Έσοδα
Δ.Λ.Π. 19 : Παροχές σε εργαζομένους
Δ.Λ.Π. 20 : Λογιστική των κρατικών επιχορηγήσεων και γνωστοποίηση της 

κρατικής υποστήριξης
Δ.Λ.Π. 21 :

Οι επιδράσεις των μεταβολών στις τιμές του συναλλάγματος
Δ.Λ.Π. 23 : Κόστος δανεισμού
Δ.Λ.Π. 24 : Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών
Δ.Λ.Π. 26 : Λογιστική απεικόνιση και παρουσίαση των προγραμμάτων 

αποχώρησης προσωπικού
Δ.Λ.Π. 27 : Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και λογιστική 

επενδύσεων σε θυγατρικές
Δ.Λ.Π. 32 : Χρηματοοικονομικά μέσα :Γνωστοποιήσεις και παρουσίαση
Δ.Λ.Π. 33 : Κέρδη ανά μετοχή
Δ.Λ.Π. 34 : Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις
Δ.Λ.Π. 36 : Μείωση της αξίας στοιχείων του ενεργητικού
Δ.Λ.Π. 37 : Προβλέψεις, ενδεχόμενες υποχρεώσεις και ενδεχόμενες 

απαιτήσεις
Δ.Λ.Π. 38 : Άυλα στοιχεία του ενεργητικού
Δ.Λ.Π. 39 : Χρηματοοικονομικά μέσα : Αναγνώριση και αποτίμηση
Δ.Π.Χ.Π. 1 : Πρώτη εφαρμογή των Δ.Π.Χ.Π.
Δ.Π.Χ.Π. 3 : Ενοποίηση επιχειρήσεων  

Η σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ  (ή IFRS) απαιτεί τη χρήση εκτιμήσεων 

και κρίσης κατά την εφαρμογή των λογιστικών αρχών της Εταιρείας. Σημαντικές παραδοχές από την 
διοίκηση για την εφαρμογή των λογιστικών μεθόδων της εταιρείας έχουν επισημανθεί όπου κρίνεται 
κατάλληλα. 

Οι λογιστικές αρχές βάσει των οποίων συντάχθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις, είναι συνεπείς με 

αυτές που χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 
2005.  
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3. Βασικές λογιστικές αρχές 

 

Οι λογιστικές αρχές βάσει των οποίων συντάσσονται οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις και τις 

οποίες συστηματικά εφαρμόζει ο Όμιλος είναι συνεπείς με αυτές που εφαρμόσθηκαν την προηγούμενη 

χρήση εκτός των κατωτέρω περιπτώσεων:  

 

3.1 Νέα λογιστικά πρότυπα και ερμηνείες της ΔΕΕΧΠ με ισχύ από το 2006 

       που έχουν  σχέση με τις δραστηριότητες του Ομίλου 

 

 ΔΛΠ 19 (τροποποίηση) - Παροχές σε εργαζομένους (υποχρεωτική ισχύς από 

1/1/2006) 

Η τροποποίηση εισάγει μια εναλλακτική επιλογή στην αναγνώριση αναλογιστικών κερδών και ζημιών. 
Ο Όμιλος δεν προτίθεται να αλλάξει την ακολουθούμενη λογιστική πολιτική όσο αναφορά την 

αναγνώριση αναλογιστικών κερδών και ζημιών και ως εκ τούτο δεν αναμένεται να επηρεαστούν οι 

οικονομικές του καταστάσεις. 
 

 Τροποποίηση του  ΔΛΠ 21 - μεταβολές στις τιμές συναλλάγματος (υποχρεωτική 

ισχύς από 1/1/2006) 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι νομισματικά στοιχεία μεταξύ μιας οποιασδήποτε θυγατρικής του 
Ομίλου με μια εκμετάλλευση του εξωτερικού μπορούν να θεωρηθούν μέρος της επένδυσης του 

Ομίλου σε αυτή την εκμετάλλευση. Οι προκύπτουσες συναλλαγματικές διαφορές μεταφέρονται κατά 

την ενοποίηση στην καθαρή θέση εάν ο διακανονισμός του νομισματικού στοιχείου δεν αναμένεται να 

συμβεί στο προβλεπόμενο μέλλον. Η τροποποίηση δεν έχει εφαρμογή στον Όμιλο και στην Εταιρεία. 
 

 ΔΛΠ 39 (Τροποποίηση), Η επιλογή της εύλογης αξίας 

Η τροποποίηση αυτή περιορίζει την ταξινόμηση χρηματοοικονομικών μέσων σαν χρηματοοικονομικά 
μέσα αποτιμώμενα στην εύλογη αξία μέσω της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης.  Ο Όμιλος δεν 

αναμένεται να επηρεαστεί από την υιοθέτηση της τροποποίησης καθώς όλα τα χρηματοοικονομικά 

μέσα που ταξινομούνται σαν αποτιμώμενα στην εύλογη αξία μέσω της κατάστασης αποτελεσμάτων 
χρήσης κατέχονται για εμπορικούς σκοπούς. 

 

 

 ΔΕΕΧΠ 4. Προσδιορισμός εάν μια απαίτηση περιλαμβάνει μίσθωση 
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Η διερμηνεία αυτή θέτει κριτήρια προκειμένου να εκτιμηθεί εάν μια μίσθωση περιλαμβάνεται σε μια 

συμφωνία που δεν έχει τον νομικό τύπο της μίσθωσης. Κάθε συμφωνία που δίδει το δικαίωμα 

χρησιμοποίησης ενός στοιχείου του ενεργητικού με αντάλλαγμα πληρωμές θα θεωρείται μίσθωση.  
Η εφαρμογή του ΔΕΕΧΠ 4 δεν αναμένεται να αλλάξει τον λογιστικό χειρισμό οποιαδήποτε από τις 

ισχύουσες συμβάσεις του Ομίλου. 

 

 ΔΕΕΧΠ 10, Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις και απομείωση 

Η διερμηνεία αυτή ορίζει ότι οι συγκεκριμένες απαιτήσεις των ΔΛΠ 36 (σχετικά με την υπεραξία) και 

ΔΛΠ 39 (σχετικά με τα διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία) προηγούνται των 

γενικών απαιτήσεων του ΔΛΠ 34 και συνεπώς ζημιές απομείωσης που αναγνωρίζονται για αυτά τα 
στοιχεία σε ενδιάμεση περίοδο δεν μπορούν να αντιστρέφονται σε μεταγενέστερες περιόδους. Ο 
όμιλος δεν επηρεάστηκε από την υιοθέτηση της διερμηνείας καθώς δεν έχει προχωρήσει σε 

αντιστροφές ζημιών απομείωσης. 
 

 ΔΕΕΧΠ 8, Σκοπός του ΔΠΧΠ 2 

Η Διερμηνεία απαιτεί την εφαρμογή του ΔΠΧΠ 2 στην αντιμετώπιση όλων των συναλλαγών που 

σχετίζονται με την έκδοση συμμετοχικών τίτλων, όπου το αναγνωρίσιμο αντίτιμο που εισπράττεται 

είναι μικρότερο από την εύλογη αξία των συμμετοχικών τίτλων που εκδίδονται. Ο Όμιλος δεν 
επηρεάστηκε από την υιοθέτηση της διερμηνείας. 
 

 ΔΛΠ 39 και ΔΠΧΠ 4 (τροποποίηση), Συμβόλαια χρηματοοικονομικών εγγυήσεων 

Τα  συμβόλαια χρηματοοικονομικών εγγυήσεων απεικονίζονται από τον εκδότη σαν 

χρηματοοικονομικά μέσα. Η αρχική  αναγνώριση τους γίνεται σε εύλογες αξίες την ημέρα που δόθηκε 

η εγγύηση και η μεταγενέστερη επιμέτρηση τους στην υψηλότερη αξία μεταξύ, (α) της αρχικής, μείον 

τις υπολογισμένες αποσβέσεις, ώστε να αναγνωριστεί με την ευθεία μέθοδο στην κατάσταση 

αποτελεσμάτων το έσοδο από προμήθειες που έχει καταστεί δεδουλευμένο στην διάρκεια του 

συμβολαίου (ΔΛΠ 18) και (β) της βέλτιστης εκτίμησης της απαιτούμενης δαπάνης για τον 

διακανονισμό τυχόν χρηματοοικονομικής υποχρέωσης κατά την ημερομηνία του Ισολογισμού (ΔΛΠ 

37). Εάν ο εκδότης  θεωρεί ότι τα τέτοια συμβόλαια αποτελούν ασφαλιστικά συμβόλαια τότε πρέπει 

να επιλέξει εάν θα εφαρμόσει το ΔΛΠ 39 «Χρηματοοικονομικά μέσα: αναγνώριση και επιμέτρηση» η 

το ΔΠΧΠ 4 «Ασφαλιστικά συμβόλαια». Η τροποποίηση αυτή δεν έχει εφαρμογή στην Έταιρεία και 

στον Όμιλο. 
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3.2 Πρότυπα, τροποποιήσεις και διερμηνείες με υποχρεωτική ισχύ το 2006 που 

       δεν έχουν σχέση με τις δραστηριότητες του Ομίλου  

 ΔΛΠ 39 (Τροποποίηση), Αντιστάθμιση ταμειακών ροών σε προβλεπόμενες διεταιρικές 

συναλλαγές 

 ΔΠΧΠ 1 (Τροποποίηση), Πρώτη υιοθέτηση των ΔΠΧΠ 

 ΔΠΧΠ 6 Εξερεύνηση και εκτίμηση ορυκτών πόρων  

 ΔΠΧΠ 6 (Τροποποίηση), Εξερεύνηση και εκτίμηση ορυκτών πόρων 

 ΔΕΕΧΠ 5 Δικαιώματα από επένδυση σε ταμείο για χρηματοδότηση παροπλισμού, ανάπλασης 

και περιβαλλοντικής αποκατάστασης. 

 ΔΕΕΧΠ 6 Υποχρεώσεις που προκύπτουν από δραστηριότητα σε ειδικούς κλάδους – Διαχείριση 

ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών απορριμμάτων . 

 ΔΕΕΧΠ 7 Εφαρμογή της μεθόδου της αναδιατύπωσης σε υπέρ πληθωριστικές οικονομίες. 

 ΔΕΕΧΠ 9 Επανεκτίμηση των ενσωματωμένων παραγώγων 

 

3.3 Πρότυπα, τροποποιήσεις και διερμηνείες σε ισχύοντα πρότυπα με μεταγενέστερη 

       ημερομηνία εφαρμογής (και ο όμιλος δεν έχει προχωρήσει σε προαιρετική εφαρμογή). 

 

Η Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων καθώς και η Επιτροπή Ερμηνειών έχουν ήδη εκδώσει μια 
σειρά νέων λογιστικών προτύπων και ερμηνειών τα οποία δεν είναι υποχρεωτικό να εφαρμοστούν για 

τις λογιστικές περιόδους που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2006.  Η εκτίμηση του Ομίλου σχετικά 

με την επίδραση αυτών των νέων προτύπων και ερμηνειών έχει ως εξής: 
 

-ΔΛΠ 1 (τροποποίηση) Γνωστοποιήσεις κεφαλαίων 

Λόγω της έκδοσης του ΔΠΧΠ 7 προστέθηκαν επιπλέον γνωστοποιήσεις στο ΔΛΠ 1 προκειμένου μια 
επιχείρηση να γνωστοποιεί χρήσιμες προς στους χρήστες πληροφορίες σχετικά με τους στόχους τις 

πολιτικές και τις διαδικασίες διαχείρισης των κεφαλαίων της.  Ό όμιλος θα εφαρμόσει της 

τροποποιήσεις του ΔΛΠ 1 από την 1/1/2007. 
 

-ΔΠΧΠ 7. Γνωστοποιήσεις Χρηματοοικονομικών Μέσων 

Το ΔΠΧΠ 7 απαιτεί επιπλέον του ΔΛΠ 32 γνωστοποιήσεις για όλα τα χρηματοοικονομικά μέσα (εκτός 

αυτών που εμπίπτουν σε άλλα πρότυπα – π.χ. ΔΛΠ 27, 28, 31). Το ΔΠΧΠ 7 απαιτεί να γνωστοποιείται 
η σημαντικότητα των χρηματοοικονομικών μέσων για την απόδοση και την οικονομική θέση της 

επιχείρησης. Επίσης ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους που υπάρχουν 

από την χρησιμοποίηση χρηματοοικονομικών μέσων. Ο όμιλος θα εφαρμόσει το ΔΠΧΠ 7 από την 
1/1/2007.    
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-ΔΠΧΠ 8. Λειτουργικοί Τομείς 

Το ΔΠΧΠ 8 αντικαθιστά το ΔΛΠ 14 και θέτει διαφορετικές απαιτήσεις γνωστοποιήσης σχετικά με την 

πληροφόρηση κατά τομέα δραστηριότητας. Το ΔΠΧΠ 8 έχει εφαρμογή από την 1/1/2009 και τότε 
αναμένεται να υιοθετηθεί από τον Όμιλο. 
 

ΔΕΕΧΠ 11 ΔΠΧΠ 2- Συναλλαγές συμμετοχικών τίτλων της ιδίας επιχείρησης ή 

επιχειρήσεων του ίδιου ομίλου 

Η Διερμηνεία δίδει οδηγίες σχετικά με το αν μια συμφωνία πληρωμής  που βασίζεται στην αξία των 
μετοχών της οντότητας, η οποία λαμβάνει αγαθά ή υπηρεσίες ως αντάλλαγμα για τους δικούς της 
συμμετοχικούς τίτλους  θα λογιστικοποιηθεί σαν συναλλαγή που διακανονίζεται με συμμετοχικούς 

τίτλους ή σαν συναλλαγή που διακανονίζεται σε μετρητά. Η ΔΕΕΧΠ 11  έχει εφαρμογή από την 

1/1/2007 και δεν αναμένεται να υιοθετηθεί από τον Όμιλο. 

 

 

ΔΕΕΧΠ 12 Συμφωνίες Παραχώρησης Δικαιώματος Παροχής Υπηρεσιών 

Η IFRIC 12 πραγματεύεται τον τρόπο με τον οποίο οι διαχειριστές των παραχωρήσεων ενός 

δικαιώματος παροχής υπηρεσιών θα πρέπει να εφαρμόζουν τα ΔΠΧΠ για να καταχωρήσουν τις 

υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν και τα δικαιώματα που τους παραχωρούνται στις συμφωνίες για 

παραχώρηση του δικαιώματος. Η ΔΕΕΧΠ 12  έχει εφαρμογή από την 1/1/2008 και δεν αναμένεται να 
επηρεάσει τις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου. 

 

3.4 Σημαντικές λογιστικές αποφάσεις, εκτιμήσεις και παραδοχές 

Κατά την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ, απαιτείται η διοίκηση 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, λογω αυτών των εκτιμήσεων. Οι 
εκτιμήσεις εξελίσσονται συνεχώς και  βασίζονται σε ιστορικά στοιχεία και άλλους παράγοντες, όπως 
προσδοκίες μελλοντικών γεγονότων που αναμένεται να πραγματοποιηθούν κάτω από τις υπάρχουσες 

συνθήκες. 
 

3.4.1 Λογιστικές αποφάσεις 

Κατά την διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών πολιτικών λαμβάνονται αποφάσεις από την διοίκηση 

που  σχετίζονται με:  
 

 Ταξινόμηση των επενδύσεων  

 Ανακτησιμότητα των λογαριασμών απαιτήσεων 
 Απαξίωση αποθεμάτων 

 Την ταξινόμηση μιας μίσθωσης σαν λειτουργική ή χρηματοοικονομική. 
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3.4.2 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. Ο Όμιλος 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 απατούνται για την απεικόνιση:  

 Των προβλέψεων ποσών μελλοντικών πληρωτέων φόρων εισοδήματος και αναβαλλόμενων 
φόρων. 

 Της εύλογης αξίας λοιπών χρηματοοικονομικών μέσων 

 Ποσών Προβλέψεων 

 Ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων 
 

 

3.5 Ενοποίηση 

 

       Η εταιρεία δεν έχει Θυγατρικές επιχειρήσεις, ούτε επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και 

κοινοπραξίες. Η ίδια όμως ενοποιείται και περιλαμβάνεται στον όμιλο της «ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ-NEWSPHONE HELLAS S.A. 
AUDIOTEΧ». 

 

 
3.6 Πληροφόρηση κατά τομέα 

     

   Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην παροχή τηλεφωνικών υπηρεσιών. Η δραστηριότητά της 
βρίσκεται γεωγραφικά εντός της χώρας. Ένας από τους μεγαλύτερους  πελάτες της εταιρείας στον 

τομέα αυτόν είναι η ίδια η μητρική της εταιρεία. Κατόπιν αυτών η εταιρεία δεν υπάγεται στην 
πληροφόρηση ανά τομέα. 

 

 

3.7 Μετατροπή ξένου νομίσματος 

 

Συναλλαγές και υπόλοιπα 
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       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 μετατροπή των 
νομισματικών στοιχείων που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα κατά την διάρκεια της περιόδου και κατά 

την ημερομηνία ισολογισμού με τις υπάρχουσες ισοτιμίες, καταχωρούνται στα αποτελέσματα. 

 

 

3.8 Ενσώματες ακινητοποιήσεις 

 
       Η εταιρεία δεν διαθέτει ακίνητα πάγια περιουσιακά στοιχεία (οικόπεδα – κτίρια). Τα ενσώματα 
πάγια της εταιρείας αφορούν μηχανήματα, στα οποία έχουν προσαρμοστεί κατάλληλα λογισμικά 

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

σκεύη.  Αυτά αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον τις σωρευμένες αποσβέσεις και τις τυχόν ζημίες 
απομείωσης, αν υπάρχουν. Το κόστος κτήσεως 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 

ενσωμάτων παγίων μόνο εάν πιθανολογείται ότι θα εισρεύσουν στον όμιλο 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 ετήσιο ισολογισμό. 

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

οι διαφορές (απομείωση) καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσματα. Οι αποσβέσεις των ενσωμάτων 
παγίων υπολογίζονται με την σταθερή μέθοδο μέσα στη ωφέλιμη ζωή τους που έχει ως εξής: 

 

Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 5-7 ΕΤΗ 
 

       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. Διευκρινίζεται 

ότι η εταιρεία δεν έχει λάβει κεφάλαια με σκοπό την τοποθέτηση τους σε πάγια περιουσιακά στοιχεία. 

 

 

3.9 Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 

 

Λογισμικό – λοιπά άϋλα περιουσιακά στοιχεία 
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       Η εταιρεία διαθέτει άδειες λογισμικού προκειμένου να μπορεί να λειτουργήσει τα προγράμματα 

μέσω των οποίων προσφέρει τις υπηρεσίες της. Οι δαπάνες που απαιτούνται για την περαιτέρω 

ανάπτυξη αυτών καχωρούνται στο κόστος. 
Οι άδειες λογισμικού αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον τις αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις 

διενεργούνται με την σταθερή μέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των στοιχείων αυτών, η 

οποία κυμαίνεται από 3 έως 5 έτη..  
 
 

3.10 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 Δημιουργίας 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.  
 

 

3.11 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 στα αποτελέσματα χρήσης. 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 στα αποτελέσματα.  
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3.12 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ταμειακών διαθεσίμων 

 

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 αποτελεσμάτων. 

 

3.13 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. 

 

i) ∆άνεια και απαιτήσεις 

Η εταιρεία δεν έχει δώσει δάνεια στο προσωπικό ή σε τρίτους ή σε μέλη της διοίκησης. 

 
 

3.14 Μετοχικό κεφάλαιο 

 
   Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αποτελείται από κοινές ονομαστικές μετοχές που δεν είναι 

εισηγμένες στο Χ.Α. 

 

3.15 Φορολογία εισοδήματος & αναβαλλόμενος φόρος 

 

Η επιβάρυνση της περιόδου 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 περίοδο αλλά έχουν ήδη καταλογιστεί ή θα καταλογιστούν 

από τις φορολογικές αρχές σε διαφορετικές περιόδους. Ο φόρος εισοδήματος αναγνωρίζεται στον 

λογαριασμό των αποτελεσμάτων της περιόδου, εκτός του φόρου εκείνου που αφορά συναλλαγές που 

καταχωρήθηκαν απευθείας στα ίδια κεφάλαια, στην οποία περίπτωση καταχωρείται απευθείας, κατά 

ανάλογο τρόπο, στα ίδια κεφάλαια. 
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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. Όλες οι αλλαγές στα βραχυπρόθεσμα φορολογικά 

στοιχεία του ενεργητικού ή τις υποχρεώσεις αναγνωρίζονται σαν μέρος των φορολογικών εξόδων 

στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης. 

 

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. 

 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις αποτιμώνται με βάση τους φορολογικούς 

συντελεστές που ισχύουν μέχρι την ημερομηνία του Ισολογισμού.  

 

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. 

 

Οι περισσότερες αλλαγές στις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις αναγνωρίζονται 

σαν ένα κομμάτι των φορολογικών εξόδων στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης. 

 

3.16 Παροχές στο προσωπικό 

 

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 του εργαζομένους της.  
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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.  

Η υποχρέωση που καταχωρείται στον ισολογισμό για τα προγράμματα καθορισμένων παροχών είναι η 

παρούσα αξία της δέσμευσης για την καθορισμένη παροχή μείον την εύλογη αξία των περιουσιακών 
στοιχείων του προγράμματος και τις μεταβολές που προκύπτουν από τα ακαταχώρητα αναλογιστικά 
κέρδη και ζημίες και το κόστος της προϋπηρεσίας. Η δέσμευση της καθορισμένης παροχής 

υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο αναλογιστή με την χρήση της μεθόδου της προβαλλόμενης 

πιστωτικής μονάδος (projected unit credit method). Για την προεξόφληση χρησιμοποιείται το επιτόκιο 
των μακροπροθέσμων ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου.  

 

 

3.17 Επιχορηγήσεις 

 

       Οι κρατικές επιχορηγήσεις για εκπαίδευση προσωπικού καταχωρούνται στα Λοιπά έσοδα 
εκμετάλλευσης. Οι κρατικές επιχορηγήσεις που σχετίζονται με πάγια περιουσιακά στοιχεία 

καταχωρούνταιι στο παθητικό, ως Επιχορηγήσεις Περιουσιακών Στοιχείων και μεταφέρονται στα 

έσοδα σύμφωνα με την ωφέλιμη διάρκεια ζωής των σχετικών παγίων για τα οποία έχει δοθεί η 
επιχορήγηση. 

 

 

3.18 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 ισολογισμού και προσαρμόζονται 

προκειμένου να αντανακλούν την παρούσα αξία της δαπάνης που αναμένεται να απαιτηθεί για τη 

διευθέτηση της υποχρέωσης.  

 

 

3.19 Αναγνώριση εσόδων και εξόδων 

 

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

καθαρά από Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, εκπτώσεις και επιστροφές.   
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- 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. 

 

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

πραγματοποιούνται για λειτουργικές μισθώσεις μεταφέρονται στο  αποτελέσματα ως έξοδα, κατά το 

χρόνο χρήσεως του μισθίου. Τα έξοδα από τόκους αναγνωρίζονται σε δεδουλευμένη βάση. 

 

 

3.20 Μισθώσεις 

 

Η Εταιρία 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 παρούσας αξίας 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 στις υποχρεώσεις ως Υποχρεώσεις από χρηματοδοτική 

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

αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα χρήσης 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 στα αποτελέσματα χρήσης με βάση 

τη σταθερή μέθοδο  κατά τη διάρκεια της μίσθωσης. 

 

Η Εταιρία 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 στα 

αποτελέσματα χρήσης στα Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης. 
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3.21 Διανομή μερισμάτων 

 

Η διανομή μερισμάτων στους μετόχους της μητρικής αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις  οικονομικές 

καταστάσεις την ημερομηνία κατά την οποία η διανομή εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των 

μετόχων. 

 

 

4. Διαχείριση κινδύνων  

 

Η Εταιρεία  εκτίθεται σε αρκετούς χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως κινδύνους αγοράς, πιστωτικό 

κίνδυνο, κίνδυνο ρευστότητας, κίνδυνο ταμειακών ροών και κίνδυνο εύλογης αξίας από μεταβολές 

επιτοκίων.  Το γενικό πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνων της εταιρείας εστιάζεται στη μη 

προβλεψιμότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών και επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει την ενδεχόμενη 

αρνητική τους επίδραση στη χρηματοοικονομική απόδοση της εταιρείας.  

 

Κίνδυνος αγοράς-Συναλλαγματικός κίνδυνος 
       Η εταιρεία δεν είναι εκτεθειμένη σε τέτοιας μορφή κινδύνους. 

 
Πιστωτικός κίνδυνος 
       Η εταιρεία προσφέρει κυρίως υπηρεσίες προς τη μητρική της (83%), όπου ο πιστωτικός κίνδυνος 

είναι σχετικά μικρός σε σχέση με τα μεγέθη αυτής.  
 

Κίνδυνος ρευστότητας  
       Ο κίνδυνος ρευστότητας παρουσιάζεται αυξημένος, επειδή 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. Η 

παροχή υπηρεσιών προς το Δημόσιο και ευρύτερο τομέα της μητρικής παρουσιάζει προβλήματα 
ρευστότητας τα οποία επηρεάζουν και τη θυγατρική στο βαθμό που αφορούν αντίστοιχα έργα.   

 

Κίνδυνος ταμιακών ροών και κίνδυνος μεταβολών εύλογης αξίας λόγω μεταβολών των 
επιτοκίων.  
       Η εταιρεία  τόσο για τα βραχυπρόθεσμα όσο και για τα μακροπρόθεσμα δάνεια της βασίζεται σε 

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

αγορά.  
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5. Οικονομικές πληροφορίες κατά τομέα  

 

Πρωτεύων τομέας πληροφόρησης – Γεωγραφικοί Τομείς 

 

Η εταιρεία δραστηριοποιείται κυρίως στον τομέα παροχής υπηρεσιών μέσω τηλεφώνου και η 

δραστηριότητά της περιορίζεται εντός των Ελληνικών συνόρων, κατά συνέπεια δεν υπάρχει η 

υποχρέωση επιπλέον πληροφόρησης.  

 

Δευτερεύων τομέας πληροφόρησης – Επιχειρηματικοί Τομείς 

 

Οι πωλήσεις της εταιρείας της συνεχιζόμενης δραστηριότητάς της, ανά Επιχειρηματικό τομέα, για το 

2006 αναλύονται ως εξής: 

 

 

Υπηρεσίες προς Μητρική 7.895.106,35

Υπηρεσίες προς Δημόσιο 1.250.802,99

Λοιπές υπηρεσίες 384.404,40

9.530.313,74

(ποσά σε €)

 
 
 
 
6. Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις 

 

6.1 Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

 

Τα ενσώματα πάγια της εταιρείας αποτιμήθηκαν στο κόστος κτήσης μειωμένο κατά το ποσό των 

αποσβέσεων που προέκυψε από την εκτίμηση της ωφέλιμης ζωής τους. 

Επί των ενσώματων παγίων της εταιρείας δεν υφίστανται υποθήκες ή προσημειώσεις. 
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ΟΙΚΟΠΕΔΑ & 
ΚΤΙΡΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ 

ΜΕΣΑ

ΕΠΙΠΛΑ & 
ΛΟΙΠΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ

Αξία κτήσης 
Υπόλοιπα την 1η Ιανουαρίου 2006 284.880,31 1.107.301,35 0,00 440.305,72 1.832.487,38 
Προσθήκες 92.897,85 122.787,11 112.710,34 328.395,30 
Μειώσεις (1.623,72) (1.623,72)
Μεταφορές 0,00 
Υπόλοιπα την 31η Δεκεμβρίου 2006 377.778,16 1.230.088,46 0,00 551.392,34 2.159.258,96 

Αποσβέσεις
Υπόλοιπα την 1η Ιανουαρίου 2006 146.816,93 530.160,86 0,00 289.693,90 966.671,69 
Προσθήκες 29.632,99 123.225,29 56.008,71 208.866,99 
Μειώσεις (505,66) (505,66)
Μεταφορές 0,00 
Υπόλοιπα την 31η Δεκεμβρίου 2006 176.449,92 653.386,15 0,00 345.196,95 1.175.033,02 

Αναπόσβεστη Αξία την 31η Δεκεμβρίου 2006 201.328,24 576.702,31 0,00 206.195,39 984.225,94 

Αναπόσβεστη Αξία την 31η Δεκεμβρίου 2005 138.063,38 577.140,49 0,00 150.611,82 865.815,69 

ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ

 
Η κοστολογική ανάλυση των αποσβέσεων παρατίθεται στους πίνακες των παραγράφων 6.14 &  6.15 . 
 
6.2 Ασώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

 
 
Στα ασώματα πάγια 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. 
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ΑΔΕΙΕΣ 
ΧΡΗΣΗΣ 

ΛΟΙΠΑ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΟΛΟ

Αξία κτήσης 
Υπόλοιπα την 1η Ιανουαρίου 2006 86.917,50 73.189,48 3.624,05 163.731,03 
Προσθήκες 3.827,13 0,00 0,00 3.827,13 
Μειώσεις 0,00 
Μεταφορές 0,00 
Υπόλοιπα την 31η Δεκεμβρίου 2006 90.744,63 73.189,48 3.624,05 167.558,16 

Αποσβέσεις
Υπόλοιπα την 1η Ιανουαρίου 2006 18.903,99 38.081,90 3.385,80 60.371,69 
Προσθήκες 17.957,37 14.637,36 158,16 32.752,89 
Μειώσεις 0,00 
Μεταφορές 0,00 
Υπόλοιπα την 31η Δεκεμβρίου 2006 36.861,36 52.719,26 3.543,96 93.124,58 

Αναπόσβεστη Αξία την 31η Δεκεμβρίου 2006 53.883,27 20.470,22 80,09 74.433,58 

Αναπόσβεστη Αξία την 31η Δεκεμβρίου 2005 68.013,51 35.107,58 238,25 103.359,34 

ΑΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ

 

 

 
Η κοστολογική ανάλυση των αποσβέσεων παρατίθεται στους πίνακες των παραγράφων 6.14 &  6.15 . 
 
6.3 Αναβαλλόμενος φόρος 

 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις / υποχρεώσεις όπως προκύπτουν από τις σχετικές 

προσωρινές φορολογικές διαφορές έχουν ως εξής:  
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Αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση

31/12/2006 31/12/2005

Αναβαλλόμενοι Φόροι (Απαιτήσεις)

Προβλέψεις Αποζημίωσης Προσωπικού 63.182,39  56.104,28  

Έξοδα εγκατάστασης 1.027,59  2.553,47  

64.209,98  58.657,75  

Μείον:

Αναβαλλόμενοι Φόροι (Υποχρεώσεις)

Χρηματοδοτικές Μισθώσεις 95.425,54  66.647,86  

Αποτίμιση Μετοχών 0,00  0,00  

95.425,54  66.647,86  

Σύνολο Αναβαλλόμενης Φορολογικής 
Απαίτησης (31.215,56) (7.990,11)

 

 

 

Ο συντελεστής φόρου εισοδήματος στον οποίο υπόκειται η εταιρεία  είναι για το 2006 ίσος με 29%. 

Ο συμψηφισμός των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων λαμβάνει χώρα 

όταν υπάρχει, από πλευράς εταιρίας, εφαρμόσιμο νομικό δικαίωμα για κάτι τέτοιο και όταν οι 

αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος θα διακανονιστούν  στην ίδια φορολογική αρχή. 

 

 

6.4 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 

 

Οι λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις της Εταιρείας αναλύονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

Χορηγηθείσες Εγγυήσεις
31/12/2006 31/12/2005

Δοσμένες εγγυήσεις 41.528,05 19.573,25

Σύνολο λοιπών μακροπροθέσμων απαιτήσεων 41.528,05 19.573,25

 
 

Οι απαιτήσεις αυτές αφορούν εγγυήσεις ενοικίων και λοιπές εγγυήσεις οι οποίες πρόκειται να 

εισπραχθούν μετά το τέλος της επόμενης χρήσης. 
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6.5 Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 

 

Οι πελάτες και οι λοιπές εμπορικές απαιτήσεις της Εταιρίας, αναλύονται ως εξής: 

 

 

Πελάτες & Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις

31/12/2006 31/12/2005

Απαιτήσεις από πελάτες 5.702.538,20 1.810.646,22

Επιταγές εισπρακτέες 576.257,04  0,00

Έσοδα εισπρακτέα 0,00  0,00

6.278.795,24  1.810.646,22

Μείον: Προβλέψεις επισφαλών πελατών 129.000,00  129.000,00

6.149.795,24 1.681.646,22

 

 

 

Η αύξηση των απαιτήσεων σε σχέση με την προηγούμενη χρήση η οποία οφείλεται κυρίως σε αύξηση 

της απαίτησης:  

Α) από την μητρική εταιρεία ποσού 3,9 εκ.€ την 31/12/06 έναντι ποσού 0,6 εκ.€ την 31/12/05, λόγω 

αύξησης των έργων που έχει αναλάβει και λειτουργεί για λογαριασμό της και 

 Β) από νέα σύμβαση με το ελληνικό δημόσιο (Ι.Κ.Α.) της οποίας η πρώτη τιμολόγηση έγινε μέσα στο 

Δεκέμβριο του 2006 και το ποσό της απαίτησης ανέρχεται σε 1,49 εκ.€ την 31/12/06. 

 Οι προαναφερόμενες απαιτήσεις έχουν εισπραχθεί εντός της επόμενης χρήσης. 

 

 

6.6 Λοιπές απαιτήσεις και λοιπά στοιχεία ενεργητικού 

 

Οι λοιπές απαιτήσεις της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 
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Λοιπές Απαιτήσεις

31/12/2006 31/12/2005

Απαιτήσεις από φόρους 3.571,40 5.055,94

Χρεώστες διάφοροι 2.182,79 0,00

Έξοδα επόμενης χρήσης 5.787,73 20.331,02

Λοιπές απαιτήσεις 556,73 4.113,63

12.098,65  29.500,59  

 
 

 
 
 
6.7 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ταμειακών διαθεσίμων 

 
 

Ταμιακά διαθέσιμα & ισοδύναμα 
ταμειακών διαθεσίμων

31/12/2006 31/12/2005

Ταμείο 706,52 29.817,31

Καταθέσεις Όψεως 331.971,71 584.822,44

Καταθέσεις Προθεσμίας 0,00 0,00

Σύνολο 332.678,23 614.639,75

 
 

 

 
6.8 Καθαρή Θέση  

 

 

       Το σύνολο των εκδοθέντων κοινών μετοχών είναι 670.000 με ονομαστική αξία 2,93 € ανά 

μετοχή. Όλες οι εκδοθείσες μετοχές έχουν εξοφληθεί πλήρως. Στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας 
συμμετέχει η «ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε» με ποσοστό 70%, με την οποία ενοποιείται. 
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6.9  Προβλέψεις για παροχές στους εργαζομένους 

 
Η εταιρεία έχει χρησιμοποιήσει αναλογιστική μελέτη για τον προσδιορισμό της πρόβλεψης 

αποζημίωσης προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης. 

 

Υποχρεώσεις παροχών Προσωπικού
31/12/2006 31/12/2005

Υποχρεώσεις Ισολογισμού 

Συνταξιοδοτικές παροχές 178.639,44  154.232,14  

Σύνολο 178.639,44  154.232,14  

Χρεώσεις στα αποτελέσματα

Συνταξιοδοτικές παροχές 24.407,30  (70.767,86)

Σύνολο 24.407,30  (70.767,86)

 
 

 

6.10 Υποχρεώσεις απο συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης 

 
 
Μέρος των παγίων της εταιρείας είναι αγορασμένα με τη μορφή της χρηματοδοτικής μίσθωσης, οι 
υποχρεώσεις που απορρέουν απο τη συναλλαγή αυτή, ανάλογα με το χρόνο εξώφλησής τους 

αναλύονται ως εξής: 

 
 

Υποχρεώσεις από συμβάσεις χρηματοδοτικής 
μίσθωσης

31/12/2006 31/12/2005

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις  μέχρι 1 έτος 161.184,02 193.502,69

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις  μέχρι 3 έτη 131.769,73 121.614,89

Σύνολο 292.953,75 315.117,58
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6.11 Δανειακές υποχρεώσεις 

 
 

Δανειακές Υποχρεώσεις

31/12/2006 31/12/2005

Μακροπρόθεσμος Δανεισμός

Τραπεζικός Δανεισμός 1.406.250,00 0,00

Σύνολο Μακροπροθέσμων Δανείων 1.406.250,00 0,00

Βραχυπρόθεσμος Δανεισμός

Αλληλόχρεοι λογ/σμοί χρηματοδοτήσεων 572.000,00 0,00

Τραπεζικός Δανεισμός
93.750,00 0,00

Σύνολο Βραχυπροθέσμων Δανείων 665.750,00 0,00

Σύνολο Δανείων 2.072.000,00 0,00

 
Το κονδύλι των μακροπροθέσμων δανείων αφορά την έκδοση πενταετούς ομολογιακού δανείου 
διάρκειας μέχρι 15/07/2011, του οποίου η αποπληρωμή θα ξεκινήσει τον 10ο’2007 με σταθερές 
τριμηνιαίες δόσεις των 93.750,00 €. 

Το επιτόκιο δανεισμού της εταιρείας για τον μακροπρόθεσμο μέρος του δανεισμού κυμάνθηκε μέσα 

στη χρήση από 4,85% - 5,50% ενώ για το βραχυπρόθεσμο μέρος στο 6,50% περίπου. 
 

 

6.12 Επιχορηγήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων 

 
Η επιχορήγηση αυτή αφορά την αγορά πάγιων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας και η απόσβεσή 

της γίνεται σύμφωνα με το χρόνο  απόσβεσης των παγίων στοιχείων.  
 

Επιχορηγήσεις

31/12/2006 31/12/2005

Επιχορηγήσεις περιουσιακών στοιχείων 24.907,44 33.209,92

Σύνολο επιχορηγήσεων 24.907,44 33.209,92
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6.13 Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

 

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

εξής: 

 

Προμηθευτές & Λοιπές Υποχρεώσεις

31/12/2006 31/12/2005

Υποχρεώσεις προς Προμηθευτές 98.282,28 127.793,29

Προκαταβολές Πελατών 1.048.458,30 0,00

Επιταγές Πληρωτέες 511.995,46 388.460,75

Αποδοχές Προσωπικού πληρωτέες 704.730,09 359.654,38

Έξοδα χρήσης πληρωτέα στην επόμενη 33.352,24 8.870,16

Υποχρεώσεις απο φόρους(ΦΠΑ,ΦΜΥ,κλπ) 792.084,20 475.130,81

Υποχρεώσεις προς ασφαλιστικούς οργανισμούς 581.257,34 295.045,60

Πιστωτές & λοιπές υποχρεώσεις 98,14 978,93

3.770.258,05 1.655.933,92

 
 
 
Έχουμε σημαντική αύξηση (127%) στις υποχρεώσεις της χρήσης σε σχέση με την προηγούμενη, η 

οποία οφείλεται κυρίως στις εξής αιτίες: 

1. Στην προκαταβολή από τον πελάτη Ι.Κ.Α σχετικά με το αναληφθέν έργο. 

2. Στις αποδοχές πληρωτέες που αφορούν λογισμένες αμοιβές μηνός Δεκεμβρίου τις οποίες η 

εταιρεία κατά πάγια τακτική πληρώνει στις αρχές του επόμενου μήνα. 

3. Στις αυξημένες υποχρεώσεις σε φόρους και ασφαλιστικά ταμεία, οι οποίες είναι 

συνυφασμένες με την αύξηση του προσωπικού εντός της χρήσης 2006, καθώς και στην 

αυξημένη υποχρέωση σε ΦΠΑ λόγω αυξημένου κύκλου εργασιών. Οι υποχρεώσεις αυτές 

έχουν καταβληθεί εντός των νομίμων προθεσμιών της χρήσης 2007.   

 
 
6.14 Κόστος πωληθέντων 

 
Το κόστος πωληθέντων αναλύεται ως εξής: 
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2006 2005
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 7.516.592,46 4.459.852,79
Αμοιβές και έξοδα  τρίτων 20.697,79 46.683,08
Παροχές Τρίτων 623.747,39 572.158,65
Φόροι - Τέλη 8.314,12 5.167,96
Διάφορα έξοδα 46.666,00 28.770,61
Αποσβέσεις παγίων 219.806,54 215.188,83
Προβλέψεις εκμετάλλευσης 22.310,71 -70.767,86

ΣΥΝΟΛΟ 8.458.135,01 5.257.054,06

Κόστος Πωληθέντων

 
 

Στην παρούσα χρήση έχουμε αύξηση του κόστους πωληθέντων κατά 61% σε σχέση με την 

προηγούμενη χρήση, η οποία προέρχεται κυρίως από τη μισθοδοσία του προσωπικού. Η εταιρεία είναι 

εντάσεως προσωπικού και η αύξησή του οφείλεται στα εξής: 

1. Στην ανάληψη του έργου του Ι.Κ.Α, από κοινού με την μητρική εταιρεία, το οποίο ξεκίνησε 

να λειτουργεί το μήνα Σεπτέμβριο του 2006, οι  ανάγκες του οποίου σε πρόσληψη  νέου 

προσωπικού ήταν αυξημένες για τη σωστή υλοποίησή του. 

2. Στην υποστήριξη του έργου (11880) της μητρικής εταιρείας, το οποίο λειτούργησε ολόκληρη 

τη χρήση 2006, έναντι της χρήσης 2005 όπου το έργο ξεκίνησε μεσούσης της χρήσης 2005. 

 

 

6.15 Έξοδα διοίκησης &  διάθεσης  

 
Τα έξοδα Διοίκησης & Διάθεσης αναλύονται ως εξής: 
 
 

2006 2005
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 684.281,96 379.084,62
Αμοιβές και έξοδα  τρίτων 56.968,04 67.446,87
Παροχές Τρίτων 182.058,57 135.200,33
Φόροι - Τέλη 9.681,97 24.512,82
Διάφορα έξοδα 43.074,77 30.327,86
Αποσβέσεις παγίων 21.817,86 6.651,05
Προβλέψεις εκμετάλλευσης 2.030,69 0,00
Επιχορηγήσεις,διάφορα έσοδα 0,00 (2.041,87)
Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών 0,00 (196.921,44)

ΣΥΝΟΛΟ 999.913,86 444.260,24

Έξοδα Διοίκησης

 

 

Η αύξηση που παρατηρείται στα διοικητικά έξοδα της χρήσης σε σχέση με την προηγούμενη οφείλεται 

κυρίως σε αύξηση του κόστους μισθοδοσίας προκειμένου η εταιρεία να οργανώσει και να στήσει τα 

νέα έργα που ανέλαβε. 
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2006 2005
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 21.751,34 57.269,00
Αμοιβές και έξοδα  τρίτων 42.557,80 0,00
Παροχές Τρίτων 6.629,30 20.084,55
Φόροι - Τέλη 641,97 382,06
Διάφορα έξοδα 18,89 1.582,13
Αποσβέσεις παγίων 0,00 4.509,30
Προβλέψεις εκμετάλλευσης 65,90 0,00

ΣΥΝΟΛΟ 71.665,20 83.827,04

Έξοδα Διάθεσης

 

 

 

6.16 Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης 

 

Τα λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης για τη χρήση 2005 είχαν υπολογιστεί αφαιρετικά από τα έξοδα 

διοίκησης, το 2006  έχουν ως εξής: 

 

Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης

31/12/2006 31/12/2005

Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις ΟΑΕΔ 11.880,00 0,00

Επιχορηγήσεις Παγίων Στοιχείων 8.302,48 0,00

Έσοδα από κοινόχρηστα 118.086,82 0,00

Έσοδα ενοικίων 45.933,68 0,00

Έσοδα από εκποίηση παγίων 510,02 0,00

Σύνολο 184.713,00 0,00
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6.17 Χρηματοοικονομικά  έξοδα -Έσοδα 

 

 

Χρηματοοικονομικά έσοδα & έξοδα
31/12/2006 31/12/2005

Έσοδα Τόκων απο:

Τόκοι προθεσμιακής κατάθεσης 1.690,62  0,00  

1.690,62  0,00  

Έξοδα Τόκων απο:

Έξοδα ομολογιακού δανείου 64.486,96  0,00  

Έξοδα αλληλόχρεου 2.721,73  0,00  

Τόκοι χρηματοδοτικών μισθώσεων 17.367,83  21.242,76  

Προμήθειες εγγυητικών 1.806,33  234,00  

Διάφορα έξοδα τραπεζών 660,71  1.336,37  

87.043,56  22.813,13  

 
 

 

6.18 Φόρος εισοδήματος 

 
Το έξοδο φόρου αναλύεται ως εξής: 

 

Φόρος Εισοδήματος

31/12/2006 31/12/2005

Φόροι περιόδου 0,00 0,00 

Διαφορές φορολογικού ελέγχου 0,00 0,00 

Αναβαλλόμενος φόρος 23.225,45 54.835,86 

Σύνολο 23.225,45 54.835,86 
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6.19 Κέρδη ανά μετοχή 

 
Τα κέρδη ανά μετοχή έχουν ως εξής: 

 

Κέρδη ανά μετοχή

31/12/2006 31/12/2005

Κέρδη που αναλογούν στους μετόχους της μητρικής 76.734,28 -3.371,80

Σταθμισμένος μέσος όρος του αριθμού μετοχών 670.000 670.000

Βασικά κέρδη ανά μετοχή (Ευρώ ανά μετοχή) 0,11 (0,01)

 
 
 
6.20 Δεσμεύσεις  

Η εταιρεία έχει εκδόσει εγγυητικές επιστολές προς πελάτες της οι οποίες έχουν ώς εξής:  
 

Εγγυητικές επιστολές
31/12/2006 31/12/2005

Χορηγηθείσες εγγυήσεις καλής πληρωμής & προκαταβολής 0,00 0,00

Χορηγηθείσες εγγυήσεις καλής εκτέλεσης & συμμετοχής 192.625,00 15.520,00
Σύνολο χορηγηθεισών εγγυήσεων 192.625,00 15.520,00

 
 

 

6.21 Ενδεχόμενες απαιτήσεις - υποχρεώσεις 

 

i. Φορολογικός έλεγχος 

 

Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις  χρήσεις 2002-2006. Για τις ανέλεγκτες φορολογικά 
χρήσεις υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που 
αυτές θα εξετασθούν και θα οριστικοποιηθούν. Ιστορικά τα ποσά που προέκυψαν από προηγούμενους 

ελέγχους ήταν περιορισμένα και εκτιμάται ότι και τα μελλοντικά που πιθανόν θα προκύψουν θα είναι 

ανάλογου ύψους. Για το λόγο αυτό δεν διενεργήθηκαν προβλέψεις σε βάρος των αποτελεσμάτων των 
αντίστοιχων χρήσεων. Ακόμα όμως και αν τέτοιες προβλέψεις καταχωρούνταν δε θα μετέβαλλαν 

ουσιωδώς τα μεγέθη των Οικονομικών Καταστάσεων.   
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ii. Επίδικες ή υπο διαιτησία διαφορές 

 

Κατά της εταιρείας διεκδικούνται μέσω αγωγής, και αναμένεται η έκδοση σχετικής απόφασης, 

102.862,16 € ως ηθική βλάβη και μισθοί υπερημερίας. Σύμφωνα και με την άποψη του αρμόδιου 

Δικηγόρου εκτιμάται ότι η αγωγή δεν ενέχει κίνδυνο για την εταιρεία ούτε συνιστά εξέλιξη που να 
επηρεάσει αρνητικά την οικονομική κατάσταση της εταιρείας, λόγω του γεγονότος ότι η εταιρεία 

νόμιμα, εμπρόθεσμα και τηρώντας όλες τις εκ του Νόμου διατυπώσεις κατήγγειλε την σχετική 

σύμβαση και άρα τόσο η σχετική αξίωση για μισθούς υπερημερίας όσο και η συνακόλουθη αξίωση 
αποζημίωσης λόγω ηθικής βλάβης δεν ευσταθούν. 
 

 

6.22 Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 

 

Οι απαιτήσεις - υποχρεώσεις και οι συναλλαγές  πού έγιναν με τα συνδεδεμένα μέρη έχουν ως εξής: 

 

ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ 
ΕΛΛΑΣ ΑΕΕ

CALL CENTER 
ΑΕ ΝΟΕΤΡΟΝ ΑΕ ΣΥΝΟΛΑ

ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ 
ΕΛΛΑΣ ΑΕΕ 0,00 0,00 0,00

CALL CENTER ΑΕ 3.931.787,63 12.845,00 3.944.632,63

ΝΟΕΤΡΟΝ ΑΕ 0,00 0,00

3.931.787,63 0,00 12.845,00 3.944.632,63

Α
Π
Α
Ι
Τ
Η
Σ
Η

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ
ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 31/12/2006

 
 

ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ 
ΕΛΛΑΣ ΑΕΕ

CALL CENTER 
ΑΕ ΝΟΕΤΡΟΝ ΑΕ ΣΥΝΟΛΑ

ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ 
ΕΛΛΑΣ ΑΕΕ 67.772,54 67.772,54

0,00
CALL CENTER ΑΕ 8.032.583,22 21.877,16 8.054.460,38

ΝΟΕΤΡΟΝ ΑΕ 0,00

ΣΥΝΟΛΑ 8.032.583,22 67.772,54 21.877,16 8.122.232,92

ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ

Π
Ω
Λ
Η
Τ
Η
Σ

ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ -ΑΓΟΡΕΣ 1/1- 31/12/2006
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ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ 
ΕΛΛΑΣ ΑΕΕ

CALL CENTER 
ΑΕ ΝΟΕΤΡΟΝ ΑΕ ΣΥΝΟΛΑ

ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ 
ΕΛΛΑΣ ΑΕΕ 0,00

CALL CENTER ΑΕ 664.982,90 21.861,44 686.844,34

ΝΟΕΤΡΟΝ ΑΕ 0,00

664.982,90 0,00 21.861,44 686.844,34

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

Α
Π
Α
Ι
Τ
Η
Σ
Η

ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 31/12/2005

 

 

 

 

ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ 
ΕΛΛΑΣ ΑΕΕ

CALL CENTER 
ΑΕ ΝΟΕΤΡΟΝ ΑΕ ΣΥΝΟΛΑ

ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ 
ΕΛΛΑΣ ΑΕΕ 64.826,56 64.826,56

0,00
CALL CENTER ΑΕ 5.066.415,24 21.101,80 5.087.517,04

ΝΟΕΤΡΟΝ ΑΕ 0,00

ΣΥΝΟΛΑ 5.066.415,24 64.826,56 21.101,80 5.152.343,60

ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ

Π
Ω
Λ
Η
Τ
Η
Σ

ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ -ΑΓΟΡΕΣ 1/1- 31/12/2005

 
 

 

 

Οι συναλλαγές με τα διευθυντικά στελέχη είχαν ως εξής: 

 

Αμοιβές διευθυντικών στελεχών

31/12/2006 31/12/2005

Μισθοί και άλλες βραχυπρόθεσµες 
εργασιακές παροχες 313.035,34 225.704,76

Σύνολο 313.035,34 225.704,76
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6.23 Παροχές στο προσωπικό  

Το κόστος προσωπικού αναλύεται ως εξής: 

 

Κόστος Προσωπικού

31/12/2006 31/12/2005

Μισθοί, Ημερομίσθια,Επιδόματα,Δώρα 6.485.329,16 3.797.566,68

Έξοδα κοινωνικής ασφάλισης 1.728.209,84 997.180,07

Αποζημιώσεις 8.979,41 94.704,93

Λοιπές παροχές 107,35 6.754,73

Σύνολο 8.222.625,76 4.896.206,41

 

 

Το προσωπικό της εταιρείας την 31/12/2006 και 31/12/2005 αντίστοιχα αναλύεται παρακάτω: 

 

31/12/2006 31/12/2005

Μισθωτοί 86 42

Ωρομίσθιοι 881 439

Σύνολο 967 481

 

 

6.24 Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού 

Δέν υπάρχουν οψιγενή γεγονότα τα οποία χρήζουν σημειώσεων. 
 

ΚΑΛΛΙΘΕΑ 05-03-2007 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ  
ΑΔΤ Κ-820079 

Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΑΠΕΡΓΗΣ 

ΑΔΤ ΑΕ-011559 

Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 
ΚΟΙΛΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

ΑΡ.Μ.ΑΔ. Α’ 17315 

 
 

Βεβαιώνεται οτι οι οικονομικές καταστάσεις που περιλαμβάνονται στις σελίδες από 10 έως 42 είναι αυτές που 
αναφέρονται στην έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή. 

Αθήνα, 12 Μαρτίου 2007 
Η  Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια 

Λουκίσα Σ. Ρεγγίνα 
ΑΜΣΟΕΛ 13791 

ΣΟΛ α.ε. 
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Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 

για τη χρήση από 

1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2006 

 

 

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

το Διοικητικό Συμβούλιο της «CALL CENTER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.» την 05/03/2007 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 

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. 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 Διοικητικού Συμβουλίου  

CALL CENTER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε. 
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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 

 

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

και της επικοινωνίας, επικεντρώνοντας όμως  την 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 εταιρίας 

ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.. Κατά τις τελευταίες απολογιστικές χρήσεις το μέρος που αφορά την 

εκτέλεση έργων του ομίλου έχει αυξηθεί σημαντικά με αποτέλεσμα η CALL CENTER HELLAS να 

θεωρείται ένα κομβικό στοιχείο για την αναπτυξιακή πορεία του ομίλου αφού σημαντικό ποσοστό των 

δραστηριοτήτων σε ομιλικό επίπεδο εξυπηρετούνται μέσα από αυτή. 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 2005 και 2006, όσον αφορά στα έργα που η εταιρεία 

εκτελεί για λογαριασμό της και λογαριασμό της μητρικής εταιρείας ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε, 

απεικονίζεται στον πίνακα που ακολουθεί: 

 

 

Ανάλυση πωλήσεων 

 (σε χιλ. €) 

2005  2006  

Προς μητρική 4.899 84% 7.895 83% 

Προς τρίτους* 961 16% 1.635 17% 

Σύνολο 5.859 100% 9.530 100% 

 

 

* Σημαντικό μέρος των πωλήσεων προς τρίτους αφορά πωλήσεις  προς το Ελληνικό Δημόσιο και 

ειδικότερα το έργο που αφορά την υποστήριξης τηλεφωνικών κλήσεων του Ιδρύματος Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) που υπέγραψε ο όμιλος με το ΙΚΑ. Λέγοντας όμιλος εννοείται ότι 

αντισυμβαλλόμενοι στην υπογραφή της σύμβασης υπήρξαν τόσο η εταιρεία όσο και η μητρική 

εταιρεία  ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε. 

 

Η μετοχική σύνθεση της εταιρείας παρέμεινε αμετάβλητη κατά το 2006 και διαμορφώνεται ως εξής: 
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Μετοχική σύνθεση ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ % 

ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ 

Α.Ε.Ε. 

469.000 70% 

RAMANI COMPANY 

LIMITED 

201.000 30% 

ΣΥΝΟΛΟ 700.000 100% 

 

H εταιρία ανήκει στον όμιλο της εισηγμένης εταιρίας στο Χρηματιστήριο Αθηνών ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ 

ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε..  Συνεπώς  και κατά τα προβλεπόμενα από την νομοθεσία η εταιρεία από το 2005 

συντάσσει οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 

Πληροφόρησης.  

 

Συνοπτικά τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρίας κατά το 2006, καθώς και η χρηματοοικονομική 

της κατάσταση στις 31.12.2006 διαμορφώθηκαν ως ακολούθως 

 

Στοιχεία Αποτελεσμάτων (σε χιλ. €) 2005 2006 

Κύκλος Εργασιών 5.859 9.530 

Μικτό κέρδος 602 1.072 

Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης  0 185 

Λειτουργικά έξοδα 528 1.072 

Χρηματοοικονομικό Κόστος 23 85 

Κέρδη προ φόρων 52 100 

Φόρος 55 23 

Αποτελέσματα μετά φόρων -3 77 

 

 

Στοιχεία ισολογισμών (σε χιλ. €) 2005 2006 

Μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού 989 1.100 

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 1.711 6.162 

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 615 333 

Σύνολο Κυκλοφορούντων Στοιχείων 2.325 6.494 

Σύνολο ενεργητικού 3.314 7.595 

Καθαρή θέση 1.148 1.225 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 317 1.773 
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Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 1.656 3.770 

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Προς 

Τράπεζες 

0 666 

Υποχρεώσεις από συμβάσεις χρηματοδοτικής 

μίσθωσης 

194 161 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 1.849 4.597 

Σύνολο Υποχρεώσεων 2.166 6.370 

Σύνολο Παθητικού 3.314 7.595 

 

Σε σχέση με την εξέλιξη των βασικών μεγεθών της εταιρείας το 2006, θα θέλαμε να τονίσουμε ότι 

καθοριστική υπήρξε η ανάληψη έργου υποστήριξης τηλεφωνικών κλήσεων του Ιδρύματος Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.), η οποία συνέβαλε και στην αύξηση του κύκλου εργασιών αλλά και στη 

μεγέθυνση των στοιχείων του ισολογισμού. 

 

Ειδικότερα : 

 

Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 62,7%. Η εν λόγω αύξηση μπορεί να αποδοθεί σε 2 βασικούς 

λόγους: α) Στην αύξηση των πωλήσεων του ομίλου στο σύνολο του, με αποτέλεσμα την αύξηση του 

όγκου του έργου που διεκπεραιώνεται μέσω της εταιρείας και β) Το έργο του ΙΚΑ που όπως 

αναφέρθηκε προηγουμένως συνεισέφερε  € 1,2 εκατ. στον κύκλο εργασιών του 2006. 

Η μεγάλη αύξηση των λειτουργικών εξόδων αποδίδεται κυρίως σε δαπάνες για την προετοιμασία της 

εκτέλεσης του έργου του ΙΚΑ, πριν από την έναρξη του. 

Το κόστος της χρηματοοικονομικής λειτουργίας αυξήθηκε σημαντικά λόγω των τόκων που αφορούν 

τα συναφθέντα εντός του 2006 δάνεια της εταιρείας. 

Η αύξηση των στοιχείων του ενεργητικού αφορά ουσιαστικά την αύξηση των απαιτήσεων από 

πελάτες, και ειδικότερα από το Ελληνικό δημόσιο.  Αφορούν σε υπηρεσίες που είχαν παραχθεί στις 

31.12.2006 σε σχέση με το έργο του ΙΚΑ, και παρέμειναν ανείσπρακτες τη συγκεκριμένη ημερομηνία. 

Το παραπάνω είναι σύμφωνο με τη διαδικασία που προβλέπεται βάση της σύμβασης συνεργασίας, και 

το ποσό εισπράχθηκε κατά τα προβλεπόμενα εντός του 2007. 

Σε κάθε περίπτωση όμως η έναρξη της λειτουργίας του έργου του ΙΚΑ σε συνδυασμό με το υψηλό 

κόστος προσωπικού που συνεπάγεται λόγω του μεγάλου αριθμού εργαζομένων σε αυτό, είχε ως 

συνέπεια τη σημαντική αύξηση των αναγκών της εταιρίας σε κεφάλαιο κίνησης. Προκείμενου να  

εξυπηρετηθούν αυτές οι ανάγκες η εταιρεία κατέφυγε στη χρήση τραπεζικού δανεισμού. 
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Ακολούθως παρουσιάζονται βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρίας για την χρήση του 2006. 

 

Βασικοί Χρηματοοικονομικοί Δείκτες 

2006 

  

Εξέλιξη Κύκλου εργασιών 62,7% 

Εξέλιξη κερδών πρo Φόρων 92,3% 

Εξέλιξη κερδών μετά φόρων Δ.Ο. 

Κυκλοφοριακή ταχύτητα πελατών (ημέρες) 236 

Σύνολο στοιχείων ενεργητικού 129,1% 

Ξένα προς ίδια κεφάλαια 5,2 

 

 
Καλλιθέα, 05 Μαρτίου 2007 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 

 

 

 

Γεώργιος Θεοδόσης 

ΑΔΤ Κ-820079 
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ  

 

Προς τους Μετόχους της εταιρείας 
 «CALL CENTER ΕΛΛΑΣ ΑΕΕ- ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» 

 
  
Έκθεση  επί των Οικονομικών  Καταστάσεων. 
Ελέγξαμε τις συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας «CALL CENTER ΕΛΛΑΣ ΑΕΕ- ΠΑΡΟΧΗ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» που αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2006, και τις 

καταστάσεις αποτελεσμάτων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που 
έληξε την ημερομηνία αυτή καθώς και περίληψη των σημαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές 

επεξηγηματικές σημειώσεις. 

 
Ευθύνη Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις 
Η Διοίκηση της εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη  παρουσίαση αυτών των 
Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, 

όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί  από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει σχεδιασμό, 
εφαρμογή και διατήρηση συστήματος εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την κατάρτιση και εύλογη 

παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων, απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται σε 

απάτη ή λάθος. Η  ευθύνη αυτή περιλαμβάνει επίσης  την επιλογή και εφαρμογή κατάλληλων 
λογιστικών πολιτικών και την διενέργεια λογιστικών εκτιμήσεων που είναι λογικές για τις περιστάσεις. 

 

Ευθύνη Ελεγκτή 
Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση γνώμης επί αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων, με βάση τον 

έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχο σύμφωνα  με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι 

εναρμονισμένα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τη συμμόρφωσή μας με 
τους κανόνες δεοντολογίας και το σχεδιασμό και διενέργεια του ελέγχου μας με σκοπό την εύλογη 
διασφάλιση ότι οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια.   

 Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την συγκέντρωση ελεγκτικών τεκμηρίων, 
σχετικά με τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις. Οι 

διαδικασίες επιλέγονται  κατά την κρίση του ελεγκτή  και περιλαμβάνουν την εκτίμηση του κινδύνου 

ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, λόγω απάτης ή λάθους. Για την εκτίμηση του 

κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής λαμβάνει υπόψη το σύστημα εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την 
κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών 

διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας του 

συστήματος εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της 
καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που εφαρμόσθηκαν 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 γνώμης μας. 
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Γνώμη 
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις  παρουσιάζουν εύλογα από κάθε 
ουσιώδη άποψη την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας κατά την 31 Δεκεμβρίου 2006, την 

χρηματοοικονομική της επίδοση και τις Ταμειακές της Ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία 

αυτή σύμφωνα με τα  Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, όπως αυτά υιοθετήθηκαν 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 

Χωρίς να διατυπώνουμε επιφύλαξη ως προς τα συμπεράσματα του ελέγχου μας, εφιστούμε την 

προσοχή σας: 
Χωρίς να διατυπώνουμε επιφύλαξη ως προς τα συμπεράσματα του ελέγχου εφιστούμε την 

προσοχή σας στα παρακάτω: 

 
1. Οι φορολογικές δηλώσεις για τις χρήσεις 2002 έως και 2006 δεν έχουν εξετασθεί από τις 

φορολογικές αρχές, με συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων και 

προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα εξετασθούν και οριστικοποιηθούν. Η έκβαση του 
φορολογικού ελέγχου δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και, ως εκ 

τούτου δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις σε σχέση με το 

θέμα αυτό. (σχετική αναφορά στην παρ.6.21 i του προσαρτήματος) 
 
Αναφορά επί άλλων νομικών και  κανονιστικών θεμάτων. 
Το περιεχόμενο της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου  είναι συνεπές με τις συνημμένες 

οικονομικές καταστάσεις. 

 

 

Αθήνα, 12 Μαρτίου 2007 
Η  Ορκωτή Ελέγκτρια - Λογίστρια  

 

 
 

Λουκίσα Σ. Ρεγγίνα  

ΑΜΣΟΕΛ 13791 
ΣΟΛ α.ε. 
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Κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων 

 
 

Σημείωση 31/12/2006 31/12/2005

Πωλήσεις 9.530.313,74 5.859.418,53
Κόστος Πωληθέντων 6.14 -8.458.135,01 -5.257.054,06
Μικτό Κέρδος 1.072.178,73 602.364,47

Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης 184.713,00 0,00
Έξοδα διοίκησης 6.15 -999.913,86 -444.260,24
Έξοδα  διάθεσης 6.16 -71.665,20 -83.827,04
Αποτελέσματα Προ Φόρων Χρηματοδοτικών και επενδυτικών 
Αποτελεσμάτων

185.312,67 74.277,19

Χρηματοοικονομικά Έσοδα 6.17 1.690,62 0,00
Χρηματοοικονομικά Έξοδα 6.17 -87.043,56 -22.813,13
Λοιπά Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα 0,00 0,00
Κέρδη /(ζημιές) προ φόρων 99.959,73 51.464,06

 Φόρος εισοδήματος 6.18 -23.225,45 -54.835,86

Κέρδη /(ζημιές) μετά από φόρους 6.19 76.734,28 -3.371,80

Μη συνεχιζόμενες λειτουργίες:
Κέρδη περιόδου από μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες
Καθαρά κέρδη περιόδου

Κατανεμημένα σε :
Μετόχους της μητρικής 76.734,28 -3.371,80

Βασικά Κέρδη ανά Μετοχή 0,11 -0,01

Αποτελέσματα Προ Φόρων Χρηματοδοτικών και επενδυτικών 
Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων

405.119,21 300.626,37

Αποτελέσματα Προ Φόρων Χρηματοδοτικών και επενδυτικών 
Αποτελεσμάτων

185.312,67 74.277,19

Κέρδη /(ζημιές) Προ φόρων 99.959,73 51.464,06
Κέρδη /(ζημιές) μετά από Φόρους 76.734,28 -3.371,80

Σύνοψη αποτελεσμάτων περιόδου
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Ισολογισμός 

 
Σημείωση 31.12.2006 31.12.2005

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώματα πάγια 6.1 984.225,94 865.815,69
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 6.2 74.433,58 103.359,34
Λοιπές Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 6.4 41.528,05 19.573,25

1.100.187,57 988.748,28
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Πελάτες και λοιπές Εμπορικές απαιτήσεις 6.5 6.149.795,24 1.681.646,22
Λοιπές απαιτήσεις & λοιπα στοιχεία Ενεργητικού 6.6 12.098,65 29.500,59
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ταμιακών διαθεσίμων 6.7 332.678,23 614.639,75

6.494.572,12 2.325.786,56
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 7.594.759,69 3.314.534,84
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ
Μετοχικό Κεφάλαιο 1.963.100,00 1.963.100,00
Λοιπά αποθεματικά 3.150,92 3.150,92
Αποτελέσματα εις νέον -741.465,47 -818.199,75
Σύνολο καθαρής θέσης 6.8 1.224.785,45 1.148.051,17
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Αναβαλλόμενη φορολογική υποχρεώση 6.3 31.215,56 7.990,11
Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόμενους 6.9 178.639,44 154.232,14
Υποχρεώσεις από συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης 6.10 131.769,73 121.614,89
Μακροπρόθεσμα Δάνεια 6.11 1.406.250,00 0,00
Επιχορηγήσεις περιουσιακών στοιχείων 6.12 24.907,44 33.209,92

1.772.782,17 317.047,06
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 6.13 3.770.258,05 1.655.933,92
Βραχυπρόθεσμα δάνεια 6.11 665.750,00 0,00
Υποχρεώσεις από συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης 6.10 161.184,02 193.502,69

4.597.192,07 1.849.436,61
Σύνολο υποχρεώσεων 6.369.974,24 2.166.483,67
Σύνολο Καθαρής Θέσης και Υποχρεώσεων 7.594.759,69 3.314.534,84

 
 
Σημείωση:  Επί των συγκριτικών κονδυλίων του ισολογισμού της 31/12/2005 και για λόγους 

ορθότερης πληροφόρησης έγιναν οι εξής ανακατατάξεις: 

Α) Από το  κονδύλι «Προβλέψεις και Λοιπές Υποχρεώσεις», που αφορούσε υποχρεώσεις από 

συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης και αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις, ποσό 193.502,69 

€ μεταφέρθηκε  στο κονδύλι «Υποχρεώσεις από συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης» ενώ ποσό 

4.157,55 € συμπεριλήφθηκε στο κονδύλι των Μακροπροθέσμων Υποχρεώσεων «Αναβαλλόμενη 

Φορολογική Υποχρέωση». 

Β) Από το κονδύλι του Κυκλοφορούντος Ενεργητικού «Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις» 

ποσό 29.500,59 € που αφορούσε απαιτήσεις από χρεώστες διαφόρους μεταφέρθηκε και απεικονίζεται 

ξεχωριστά στο κονδύλι «Λοιπές Απαιτήσεις». 
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Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων 

 
Μετοχικό 
κεφάλαιο

Λοιπά 
αποθεματικά

Αποτελέσματα 
εις νέον Σύνολο

Υπόλοιπα 01.01.2005 1.963.100,00 3.150,92 -814.827,95 1.151.422,97
Αποτέλεσμα χρήσης 2005 -3.371,80 -104.769,52
Υπόλοιπα 31.12.2005 1.963.100,00 3.150,92 -818.199,75 1.148.051,17

Υπόλοιπα 01.01.2006 1.963.100,00 3.150,92 -818.199,75 1.148.051,17
Αποτέλεσμα χρήσης 2006 76.734,28 76.734,28
Υπόλοιπα 31.12.2006 1.963.100,00 3.150,92 -741.465,47 1.224.785,45  

 

 

Κατάσταση ταμειακών ροών 

 
 

1/1-31/12/2006 1/1-31/12/2005

Λειτουργικές δραστηριότητες

Εισπράξεις από απαιτήσεις 8.568.838,47 3.734.305,50

Πληρωμές σε προμηθευτές εργαζόμενους,κλπ (10.510.949,78) (3.624.950,15)

Πληρωμές (εισπράξεις επιστροφών) φόρων 0,00 102.607,84

Τόκοι πληρωθέντες (66.995,76) 0,00

Σύνολο εισροών/εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α) (2.009.107,07) 211.963,19

Επενδυτικές δραστηριότητες

Πληρωμές για απόκτηση ενσώματων και άυλων παγίων (330.614,27) (173.202,33)

Εισπράξεις από πώληση ενσώματων και άυλων παγίων 0,00 36.726,35

Εισπράξεις (πληρωμές) από πώληση(αγορά)θυγατρικών,συγγενών,κοινοπραξιών κλπ 0,00 0,00

Εισπράξεις (πληρωμές) από πώληση(αγορά) επενδυτικών τίτλων (μετοχών,αξιογράφων) 0,00 0,00

Τόκοι εισπραχθέντες 1.690,61 0,00

Μερίσματα εισπραχθέντα 0,00 0,00

Σύνολο εισροών/εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (328.923,66) (136.475,98)

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 0,00 0,00

Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια 2.257.552,86 221.947,01

Εξοφλήσεις δανείων 0,00 0,00

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις(χρεωλύσια) (201.483,65) (391.423,40)

Μερίσματα πληρωθέντα 0,00 0,00

Σύνολο εισροών/εκροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) 2.056.069,21 (169.476,39)

Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (α)+(β)+(γ) (281.961,52) (93.989,18)

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 614.639,75 708.628,93

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 332.678,23 614.639,75

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (Ποσά σε χιλ.Ευρώ)
CALL CENTER
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1. Πληροφορίες για την Εταιρεία 

 

1.1 Γενικές Πληροφορίες 

       Η εταιρεία «CALL CENTER ΕΛΛΑΣ ΑΕΕ - ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»  ανήκει στον 

όμιλο της «ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗΣ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ -NEWSPHONE HELLAS S.A. AUDIOTEΧ» και δραστηριοποιείται στην 
παροχή υπηρεσιών μέσω τηλεφώνου. Οι εγκαταστάσεις της εταιρείας ευρίσκονται στη Λ. Θησέως 280 

στην Καλλιθέα. Η εταιρεία έχει τη μορφή της Ανωνύμου Εταιρείας και δεν είναι εισηγμένη στο 

Χρηματιστήριο. Η διεύθυνσή της στο διαδίκτυο είναι www.callcenter.gr. Οι οικονομικές καταστάσεις 
της 31.12.2006 εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο την 05/03/2007. 
 

 

1.2 Φύση Δραστηριοτήτων 

Η εταιρία από την ίδρυσή της δραστηριοποιήθηκε κυρίως στην εξυπηρέτηση έργων που απαιτούν τη 

χρήση τηλεφωνικού κέντρου. Τις υπηρεσίες αυτές τις παρέχει εντός του Ελλαδικού χώρου και ο 

κυριότερος πελάτης της είναι η μητρική εταιρεία. 

 

 

2. Πλαίσιο κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων 

       Οι  οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας  έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (στο εξής ΔΠΧΠ), επειδή η εταιρεία είναι θυγατρική της 

εισηγμένης «ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ-NEWSPHONE HELLAS S.A. AUDIOTEΧ».  

Οι Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας 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 δραστηριότητάς (going concern) και είναι σύμφωνες 

με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) όπως αυτά έχουν εκδοθεί από την 

Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), καθώς και των ερμηνειών τους, όπως αυτές έχουν 

εκδοθεί από την Επιτροπή Ερμηνείας Προτύπων (I.F.R.I.C.) της IASB. 

 

Η IASB έχει εκδώσει μια σειρά από πρότυπα τα οποία αναφέρονται ως «IFRS Stable Platform 2005». Η 

εταιρεία εφαρμόζει το IFRS Stable Platform 2005 από τη 1η Ιανουαρίου 2005 το οποίο περιλαμβάνει 

τα ακόλουθα πρότυπα: 
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Δ.Λ.Π. 1 : Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων
Δ.Λ.Π. 2 : Αποθέματα
Δ.Λ.Π. 7 : Καταστάσεις ταμειακών ροών
Δ.Λ.Π. 8 : Καθαρό Κέρδος ή Ζημιά Χρήσης, Βασικά Λάθη και μεταβολές 

στις Λογιστικές Μεθόδους
Δ.Λ.Π. 10 : Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού 
Δ.Λ.Π. 11 : Κατασκευαστικά συμβόλαια
Δ.Λ.Π. 12 : Φόροι εισοδήματος
Δ.Λ.Π. 14 : Πληροφόρηση κατά τομέα
Δ.Λ.Π. 16 : Ενσώματα Πάγια
Δ.Λ.Π. 17 : Μισθώσεις
Δ.Λ.Π. 18 : Έσοδα
Δ.Λ.Π. 19 : Παροχές σε εργαζομένους
Δ.Λ.Π. 20 : Λογιστική των κρατικών επιχορηγήσεων και γνωστοποίηση της 

κρατικής υποστήριξης
Δ.Λ.Π. 21 :

Οι επιδράσεις των μεταβολών στις τιμές του συναλλάγματος
Δ.Λ.Π. 23 : Κόστος δανεισμού
Δ.Λ.Π. 24 : Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών
Δ.Λ.Π. 26 : Λογιστική απεικόνιση και παρουσίαση των προγραμμάτων 

αποχώρησης προσωπικού
Δ.Λ.Π. 27 : Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και λογιστική 

επενδύσεων σε θυγατρικές
Δ.Λ.Π. 32 : Χρηματοοικονομικά μέσα :Γνωστοποιήσεις και παρουσίαση
Δ.Λ.Π. 33 : Κέρδη ανά μετοχή
Δ.Λ.Π. 34 : Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις
Δ.Λ.Π. 36 : Μείωση της αξίας στοιχείων του ενεργητικού
Δ.Λ.Π. 37 : Προβλέψεις, ενδεχόμενες υποχρεώσεις και ενδεχόμενες 

απαιτήσεις
Δ.Λ.Π. 38 : Άυλα στοιχεία του ενεργητικού
Δ.Λ.Π. 39 : Χρηματοοικονομικά μέσα : Αναγνώριση και αποτίμηση
Δ.Π.Χ.Π. 1 : Πρώτη εφαρμογή των Δ.Π.Χ.Π.
Δ.Π.Χ.Π. 3 : Ενοποίηση επιχειρήσεων  

Η σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ  (ή IFRS) απαιτεί τη χρήση εκτιμήσεων 

και κρίσης κατά την εφαρμογή των λογιστικών αρχών της Εταιρείας. Σημαντικές παραδοχές από την 
διοίκηση για την εφαρμογή των λογιστικών μεθόδων της εταιρείας έχουν επισημανθεί όπου κρίνεται 
κατάλληλα. 

Οι λογιστικές αρχές βάσει των οποίων συντάχθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις, είναι συνεπείς με 

αυτές που χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 
2005.  
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3. Βασικές λογιστικές αρχές 

 

Οι λογιστικές αρχές βάσει των οποίων συντάσσονται οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις και τις 

οποίες συστηματικά εφαρμόζει ο Όμιλος είναι συνεπείς με αυτές που εφαρμόσθηκαν την προηγούμενη 

χρήση εκτός των κατωτέρω περιπτώσεων:  

 

3.1 Νέα λογιστικά πρότυπα και ερμηνείες της ΔΕΕΧΠ με ισχύ από το 2006 

       που έχουν  σχέση με τις δραστηριότητες του Ομίλου 

 

 ΔΛΠ 19 (τροποποίηση) - Παροχές σε εργαζομένους (υποχρεωτική ισχύς από 

1/1/2006) 

Η τροποποίηση εισάγει μια εναλλακτική επιλογή στην αναγνώριση αναλογιστικών κερδών και ζημιών. 
Ο Όμιλος δεν προτίθεται να αλλάξει την ακολουθούμενη λογιστική πολιτική όσο αναφορά την 

αναγνώριση αναλογιστικών κερδών και ζημιών και ως εκ τούτο δεν αναμένεται να επηρεαστούν οι 

οικονομικές του καταστάσεις. 
 

 Τροποποίηση του  ΔΛΠ 21 - μεταβολές στις τιμές συναλλάγματος (υποχρεωτική 

ισχύς από 1/1/2006) 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι νομισματικά στοιχεία μεταξύ μιας οποιασδήποτε θυγατρικής του 
Ομίλου με μια εκμετάλλευση του εξωτερικού μπορούν να θεωρηθούν μέρος της επένδυσης του 

Ομίλου σε αυτή την εκμετάλλευση. Οι προκύπτουσες συναλλαγματικές διαφορές μεταφέρονται κατά 

την ενοποίηση στην καθαρή θέση εάν ο διακανονισμός του νομισματικού στοιχείου δεν αναμένεται να 

συμβεί στο προβλεπόμενο μέλλον. Η τροποποίηση δεν έχει εφαρμογή στον Όμιλο και στην Εταιρεία. 
 

 ΔΛΠ 39 (Τροποποίηση), Η επιλογή της εύλογης αξίας 

Η τροποποίηση αυτή περιορίζει την ταξινόμηση χρηματοοικονομικών μέσων σαν χρηματοοικονομικά 
μέσα αποτιμώμενα στην εύλογη αξία μέσω της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης.  Ο Όμιλος δεν 

αναμένεται να επηρεαστεί από την υιοθέτηση της τροποποίησης καθώς όλα τα χρηματοοικονομικά 

μέσα που ταξινομούνται σαν αποτιμώμενα στην εύλογη αξία μέσω της κατάστασης αποτελεσμάτων 
χρήσης κατέχονται για εμπορικούς σκοπούς. 

 

 

 ΔΕΕΧΠ 4. Προσδιορισμός εάν μια απαίτηση περιλαμβάνει μίσθωση 
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Η διερμηνεία αυτή θέτει κριτήρια προκειμένου να εκτιμηθεί εάν μια μίσθωση περιλαμβάνεται σε μια 

συμφωνία που δεν έχει τον νομικό τύπο της μίσθωσης. Κάθε συμφωνία που δίδει το δικαίωμα 

χρησιμοποίησης ενός στοιχείου του ενεργητικού με αντάλλαγμα πληρωμές θα θεωρείται μίσθωση.  
Η εφαρμογή του ΔΕΕΧΠ 4 δεν αναμένεται να αλλάξει τον λογιστικό χειρισμό οποιαδήποτε από τις 

ισχύουσες συμβάσεις του Ομίλου. 

 

 ΔΕΕΧΠ 10, Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις και απομείωση 

Η διερμηνεία αυτή ορίζει ότι οι συγκεκριμένες απαιτήσεις των ΔΛΠ 36 (σχετικά με την υπεραξία) και 

ΔΛΠ 39 (σχετικά με τα διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία) προηγούνται των 

γενικών απαιτήσεων του ΔΛΠ 34 και συνεπώς ζημιές απομείωσης που αναγνωρίζονται για αυτά τα 
στοιχεία σε ενδιάμεση περίοδο δεν μπορούν να αντιστρέφονται σε μεταγενέστερες περιόδους. Ο 
όμιλος δεν επηρεάστηκε από την υιοθέτηση της διερμηνείας καθώς δεν έχει προχωρήσει σε 

αντιστροφές ζημιών απομείωσης. 
 

 ΔΕΕΧΠ 8, Σκοπός του ΔΠΧΠ 2 

Η Διερμηνεία απαιτεί την εφαρμογή του ΔΠΧΠ 2 στην αντιμετώπιση όλων των συναλλαγών που 

σχετίζονται με την έκδοση συμμετοχικών τίτλων, όπου το αναγνωρίσιμο αντίτιμο που εισπράττεται 

είναι μικρότερο από την εύλογη αξία των συμμετοχικών τίτλων που εκδίδονται. Ο Όμιλος δεν 
επηρεάστηκε από την υιοθέτηση της διερμηνείας. 
 

 ΔΛΠ 39 και ΔΠΧΠ 4 (τροποποίηση), Συμβόλαια χρηματοοικονομικών εγγυήσεων 

Τα  συμβόλαια χρηματοοικονομικών εγγυήσεων απεικονίζονται από τον εκδότη σαν 

χρηματοοικονομικά μέσα. Η αρχική  αναγνώριση τους γίνεται σε εύλογες αξίες την ημέρα που δόθηκε 

η εγγύηση και η μεταγενέστερη επιμέτρηση τους στην υψηλότερη αξία μεταξύ, (α) της αρχικής, μείον 

τις υπολογισμένες αποσβέσεις, ώστε να αναγνωριστεί με την ευθεία μέθοδο στην κατάσταση 

αποτελεσμάτων το έσοδο από προμήθειες που έχει καταστεί δεδουλευμένο στην διάρκεια του 

συμβολαίου (ΔΛΠ 18) και (β) της βέλτιστης εκτίμησης της απαιτούμενης δαπάνης για τον 

διακανονισμό τυχόν χρηματοοικονομικής υποχρέωσης κατά την ημερομηνία του Ισολογισμού (ΔΛΠ 

37). Εάν ο εκδότης  θεωρεί ότι τα τέτοια συμβόλαια αποτελούν ασφαλιστικά συμβόλαια τότε πρέπει 

να επιλέξει εάν θα εφαρμόσει το ΔΛΠ 39 «Χρηματοοικονομικά μέσα: αναγνώριση και επιμέτρηση» η 

το ΔΠΧΠ 4 «Ασφαλιστικά συμβόλαια». Η τροποποίηση αυτή δεν έχει εφαρμογή στην Έταιρεία και 

στον Όμιλο. 
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3.2 Πρότυπα, τροποποιήσεις και διερμηνείες με υποχρεωτική ισχύ το 2006 που 

       δεν έχουν σχέση με τις δραστηριότητες του Ομίλου  

 ΔΛΠ 39 (Τροποποίηση), Αντιστάθμιση ταμειακών ροών σε προβλεπόμενες διεταιρικές 

συναλλαγές 

 ΔΠΧΠ 1 (Τροποποίηση), Πρώτη υιοθέτηση των ΔΠΧΠ 

 ΔΠΧΠ 6 Εξερεύνηση και εκτίμηση ορυκτών πόρων  

 ΔΠΧΠ 6 (Τροποποίηση), Εξερεύνηση και εκτίμηση ορυκτών πόρων 

 ΔΕΕΧΠ 5 Δικαιώματα από επένδυση σε ταμείο για χρηματοδότηση παροπλισμού, ανάπλασης 

και περιβαλλοντικής αποκατάστασης. 

 ΔΕΕΧΠ 6 Υποχρεώσεις που προκύπτουν από δραστηριότητα σε ειδικούς κλάδους – Διαχείριση 

ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών απορριμμάτων . 

 ΔΕΕΧΠ 7 Εφαρμογή της μεθόδου της αναδιατύπωσης σε υπέρ πληθωριστικές οικονομίες. 

 ΔΕΕΧΠ 9 Επανεκτίμηση των ενσωματωμένων παραγώγων 

 

3.3 Πρότυπα, τροποποιήσεις και διερμηνείες σε ισχύοντα πρότυπα με μεταγενέστερη 

       ημερομηνία εφαρμογής (και ο όμιλος δεν έχει προχωρήσει σε προαιρετική εφαρμογή). 

 

Η Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων καθώς και η Επιτροπή Ερμηνειών έχουν ήδη εκδώσει μια 
σειρά νέων λογιστικών προτύπων και ερμηνειών τα οποία δεν είναι υποχρεωτικό να εφαρμοστούν για 

τις λογιστικές περιόδους που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2006.  Η εκτίμηση του Ομίλου σχετικά 

με την επίδραση αυτών των νέων προτύπων και ερμηνειών έχει ως εξής: 
 

-ΔΛΠ 1 (τροποποίηση) Γνωστοποιήσεις κεφαλαίων 

Λόγω της έκδοσης του ΔΠΧΠ 7 προστέθηκαν επιπλέον γνωστοποιήσεις στο ΔΛΠ 1 προκειμένου μια 
επιχείρηση να γνωστοποιεί χρήσιμες προς στους χρήστες πληροφορίες σχετικά με τους στόχους τις 

πολιτικές και τις διαδικασίες διαχείρισης των κεφαλαίων της.  Ό όμιλος θα εφαρμόσει της 

τροποποιήσεις του ΔΛΠ 1 από την 1/1/2007. 
 

-ΔΠΧΠ 7. Γνωστοποιήσεις Χρηματοοικονομικών Μέσων 

Το ΔΠΧΠ 7 απαιτεί επιπλέον του ΔΛΠ 32 γνωστοποιήσεις για όλα τα χρηματοοικονομικά μέσα (εκτός 

αυτών που εμπίπτουν σε άλλα πρότυπα – π.χ. ΔΛΠ 27, 28, 31). Το ΔΠΧΠ 7 απαιτεί να γνωστοποιείται 
η σημαντικότητα των χρηματοοικονομικών μέσων για την απόδοση και την οικονομική θέση της 

επιχείρησης. Επίσης ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους που υπάρχουν 

από την χρησιμοποίηση χρηματοοικονομικών μέσων. Ο όμιλος θα εφαρμόσει το ΔΠΧΠ 7 από την 
1/1/2007.    
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-ΔΠΧΠ 8. Λειτουργικοί Τομείς 

Το ΔΠΧΠ 8 αντικαθιστά το ΔΛΠ 14 και θέτει διαφορετικές απαιτήσεις γνωστοποιήσης σχετικά με την 

πληροφόρηση κατά τομέα δραστηριότητας. Το ΔΠΧΠ 8 έχει εφαρμογή από την 1/1/2009 και τότε 
αναμένεται να υιοθετηθεί από τον Όμιλο. 
 

ΔΕΕΧΠ 11 ΔΠΧΠ 2- Συναλλαγές συμμετοχικών τίτλων της ιδίας επιχείρησης ή 

επιχειρήσεων του ίδιου ομίλου 

Η Διερμηνεία δίδει οδηγίες σχετικά με το αν μια συμφωνία πληρωμής  που βασίζεται στην αξία των 
μετοχών της οντότητας, η οποία λαμβάνει αγαθά ή υπηρεσίες ως αντάλλαγμα για τους δικούς της 
συμμετοχικούς τίτλους  θα λογιστικοποιηθεί σαν συναλλαγή που διακανονίζεται με συμμετοχικούς 

τίτλους ή σαν συναλλαγή που διακανονίζεται σε μετρητά. Η ΔΕΕΧΠ 11  έχει εφαρμογή από την 

1/1/2007 και δεν αναμένεται να υιοθετηθεί από τον Όμιλο. 

 

 

ΔΕΕΧΠ 12 Συμφωνίες Παραχώρησης Δικαιώματος Παροχής Υπηρεσιών 

Η IFRIC 12 πραγματεύεται τον τρόπο με τον οποίο οι διαχειριστές των παραχωρήσεων ενός 

δικαιώματος παροχής υπηρεσιών θα πρέπει να εφαρμόζουν τα ΔΠΧΠ για να καταχωρήσουν τις 

υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν και τα δικαιώματα που τους παραχωρούνται στις συμφωνίες για 

παραχώρηση του δικαιώματος. Η ΔΕΕΧΠ 12  έχει εφαρμογή από την 1/1/2008 και δεν αναμένεται να 
επηρεάσει τις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου. 

 

3.4 Σημαντικές λογιστικές αποφάσεις, εκτιμήσεις και παραδοχές 

Κατά την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ, απαιτείται η διοίκηση 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, λογω αυτών των εκτιμήσεων. Οι 
εκτιμήσεις εξελίσσονται συνεχώς και  βασίζονται σε ιστορικά στοιχεία και άλλους παράγοντες, όπως 
προσδοκίες μελλοντικών γεγονότων που αναμένεται να πραγματοποιηθούν κάτω από τις υπάρχουσες 

συνθήκες. 
 

3.4.1 Λογιστικές αποφάσεις 

Κατά την διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών πολιτικών λαμβάνονται αποφάσεις από την διοίκηση 

που  σχετίζονται με:  
 

 Ταξινόμηση των επενδύσεων  

 Ανακτησιμότητα των λογαριασμών απαιτήσεων 
 Απαξίωση αποθεμάτων 

 Την ταξινόμηση μιας μίσθωσης σαν λειτουργική ή χρηματοοικονομική. 
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3.4.2 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. Ο Όμιλος 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 απατούνται για την απεικόνιση:  

 Των προβλέψεων ποσών μελλοντικών πληρωτέων φόρων εισοδήματος και αναβαλλόμενων 
φόρων. 

 Της εύλογης αξίας λοιπών χρηματοοικονομικών μέσων 

 Ποσών Προβλέψεων 

 Ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων 
 

 

3.5 Ενοποίηση 

 

       Η εταιρεία δεν έχει Θυγατρικές επιχειρήσεις, ούτε επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και 

κοινοπραξίες. Η ίδια όμως ενοποιείται και περιλαμβάνεται στον όμιλο της «ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ-NEWSPHONE HELLAS S.A. 
AUDIOTEΧ». 

 

 
3.6 Πληροφόρηση κατά τομέα 

     

   Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην παροχή τηλεφωνικών υπηρεσιών. Η δραστηριότητά της 
βρίσκεται γεωγραφικά εντός της χώρας. Ένας από τους μεγαλύτερους  πελάτες της εταιρείας στον 

τομέα αυτόν είναι η ίδια η μητρική της εταιρεία. Κατόπιν αυτών η εταιρεία δεν υπάγεται στην 
πληροφόρηση ανά τομέα. 

 

 

3.7 Μετατροπή ξένου νομίσματος 

 

Συναλλαγές και υπόλοιπα 
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       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 μετατροπή των 
νομισματικών στοιχείων που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα κατά την διάρκεια της περιόδου και κατά 

την ημερομηνία ισολογισμού με τις υπάρχουσες ισοτιμίες, καταχωρούνται στα αποτελέσματα. 

 

 

3.8 Ενσώματες ακινητοποιήσεις 

 
       Η εταιρεία δεν διαθέτει ακίνητα πάγια περιουσιακά στοιχεία (οικόπεδα – κτίρια). Τα ενσώματα 
πάγια της εταιρείας αφορούν μηχανήματα, στα οποία έχουν προσαρμοστεί κατάλληλα λογισμικά 

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

σκεύη.  Αυτά αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον τις σωρευμένες αποσβέσεις και τις τυχόν ζημίες 
απομείωσης, αν υπάρχουν. Το κόστος κτήσεως 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 

ενσωμάτων παγίων μόνο εάν πιθανολογείται ότι θα εισρεύσουν στον όμιλο 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 ετήσιο ισολογισμό. 

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

οι διαφορές (απομείωση) καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσματα. Οι αποσβέσεις των ενσωμάτων 
παγίων υπολογίζονται με την σταθερή μέθοδο μέσα στη ωφέλιμη ζωή τους που έχει ως εξής: 

 

Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 5-7 ΕΤΗ 
 

       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. Διευκρινίζεται 

ότι η εταιρεία δεν έχει λάβει κεφάλαια με σκοπό την τοποθέτηση τους σε πάγια περιουσιακά στοιχεία. 

 

 

3.9 Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 

 

Λογισμικό – λοιπά άϋλα περιουσιακά στοιχεία 
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       Η εταιρεία διαθέτει άδειες λογισμικού προκειμένου να μπορεί να λειτουργήσει τα προγράμματα 

μέσω των οποίων προσφέρει τις υπηρεσίες της. Οι δαπάνες που απαιτούνται για την περαιτέρω 

ανάπτυξη αυτών καχωρούνται στο κόστος. 
Οι άδειες λογισμικού αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον τις αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις 

διενεργούνται με την σταθερή μέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των στοιχείων αυτών, η 

οποία κυμαίνεται από 3 έως 5 έτη..  
 
 

3.10 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 Δημιουργίας 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.  
 

 

3.11 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 στα αποτελέσματα χρήσης. 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 στα αποτελέσματα.  

Register eDocPrinter PDF Pro Online Now!!

Register to Remove Trial Watermark!!

http://www.iteksoft.com/modules.php?op=modload&name=Sections&file=index&req=viewarticle&artid=4
http://pdf.iteksoft.com/modules.php?op=modload&name=Sections&file=index&req=viewarticle&artid=4


    CALL CENTER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε. 

Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου ως 31η Δεκεμβρίου 2006  22 

 

3.12 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ταμειακών διαθεσίμων 

 

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 αποτελεσμάτων. 

 

3.13 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. 

 

i) ∆άνεια και απαιτήσεις 

Η εταιρεία δεν έχει δώσει δάνεια στο προσωπικό ή σε τρίτους ή σε μέλη της διοίκησης. 

 
 

3.14 Μετοχικό κεφάλαιο 

 
   Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αποτελείται από κοινές ονομαστικές μετοχές που δεν είναι 

εισηγμένες στο Χ.Α. 

 

3.15 Φορολογία εισοδήματος & αναβαλλόμενος φόρος 

 

Η επιβάρυνση της περιόδου 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 περίοδο αλλά έχουν ήδη καταλογιστεί ή θα καταλογιστούν 

από τις φορολογικές αρχές σε διαφορετικές περιόδους. Ο φόρος εισοδήματος αναγνωρίζεται στον 

λογαριασμό των αποτελεσμάτων της περιόδου, εκτός του φόρου εκείνου που αφορά συναλλαγές που 

καταχωρήθηκαν απευθείας στα ίδια κεφάλαια, στην οποία περίπτωση καταχωρείται απευθείας, κατά 

ανάλογο τρόπο, στα ίδια κεφάλαια. 
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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. Όλες οι αλλαγές στα βραχυπρόθεσμα φορολογικά 

στοιχεία του ενεργητικού ή τις υποχρεώσεις αναγνωρίζονται σαν μέρος των φορολογικών εξόδων 

στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης. 

 

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. 

 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις αποτιμώνται με βάση τους φορολογικούς 

συντελεστές που ισχύουν μέχρι την ημερομηνία του Ισολογισμού.  

 

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. 

 

Οι περισσότερες αλλαγές στις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις αναγνωρίζονται 

σαν ένα κομμάτι των φορολογικών εξόδων στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης. 

 

3.16 Παροχές στο προσωπικό 

 

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 του εργαζομένους της.  
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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.  

Η υποχρέωση που καταχωρείται στον ισολογισμό για τα προγράμματα καθορισμένων παροχών είναι η 

παρούσα αξία της δέσμευσης για την καθορισμένη παροχή μείον την εύλογη αξία των περιουσιακών 
στοιχείων του προγράμματος και τις μεταβολές που προκύπτουν από τα ακαταχώρητα αναλογιστικά 
κέρδη και ζημίες και το κόστος της προϋπηρεσίας. Η δέσμευση της καθορισμένης παροχής 

υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο αναλογιστή με την χρήση της μεθόδου της προβαλλόμενης 

πιστωτικής μονάδος (projected unit credit method). Για την προεξόφληση χρησιμοποιείται το επιτόκιο 
των μακροπροθέσμων ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου.  

 

 

3.17 Επιχορηγήσεις 

 

       Οι κρατικές επιχορηγήσεις για εκπαίδευση προσωπικού καταχωρούνται στα Λοιπά έσοδα 
εκμετάλλευσης. Οι κρατικές επιχορηγήσεις που σχετίζονται με πάγια περιουσιακά στοιχεία 

καταχωρούνταιι στο παθητικό, ως Επιχορηγήσεις Περιουσιακών Στοιχείων και μεταφέρονται στα 

έσοδα σύμφωνα με την ωφέλιμη διάρκεια ζωής των σχετικών παγίων για τα οποία έχει δοθεί η 
επιχορήγηση. 

 

 

3.18 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 ισολογισμού και προσαρμόζονται 

προκειμένου να αντανακλούν την παρούσα αξία της δαπάνης που αναμένεται να απαιτηθεί για τη 

διευθέτηση της υποχρέωσης.  

 

 

3.19 Αναγνώριση εσόδων και εξόδων 

 

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

καθαρά από Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, εκπτώσεις και επιστροφές.   
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- 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. 

 

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

πραγματοποιούνται για λειτουργικές μισθώσεις μεταφέρονται στο  αποτελέσματα ως έξοδα, κατά το 

χρόνο χρήσεως του μισθίου. Τα έξοδα από τόκους αναγνωρίζονται σε δεδουλευμένη βάση. 

 

 

3.20 Μισθώσεις 

 

Η Εταιρία 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 παρούσας αξίας 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 στις υποχρεώσεις ως Υποχρεώσεις από χρηματοδοτική 

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

αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα χρήσης 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 στα αποτελέσματα χρήσης με βάση 

τη σταθερή μέθοδο  κατά τη διάρκεια της μίσθωσης. 

 

Η Εταιρία 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 στα 

αποτελέσματα χρήσης στα Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης. 
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3.21 Διανομή μερισμάτων 

 

Η διανομή μερισμάτων στους μετόχους της μητρικής αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις  οικονομικές 

καταστάσεις την ημερομηνία κατά την οποία η διανομή εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των 

μετόχων. 

 

 

4. Διαχείριση κινδύνων  

 

Η Εταιρεία  εκτίθεται σε αρκετούς χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως κινδύνους αγοράς, πιστωτικό 

κίνδυνο, κίνδυνο ρευστότητας, κίνδυνο ταμειακών ροών και κίνδυνο εύλογης αξίας από μεταβολές 

επιτοκίων.  Το γενικό πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνων της εταιρείας εστιάζεται στη μη 

προβλεψιμότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών και επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει την ενδεχόμενη 

αρνητική τους επίδραση στη χρηματοοικονομική απόδοση της εταιρείας.  

 

Κίνδυνος αγοράς-Συναλλαγματικός κίνδυνος 
       Η εταιρεία δεν είναι εκτεθειμένη σε τέτοιας μορφή κινδύνους. 

 
Πιστωτικός κίνδυνος 
       Η εταιρεία προσφέρει κυρίως υπηρεσίες προς τη μητρική της (83%), όπου ο πιστωτικός κίνδυνος 

είναι σχετικά μικρός σε σχέση με τα μεγέθη αυτής.  
 

Κίνδυνος ρευστότητας  
       Ο κίνδυνος ρευστότητας παρουσιάζεται αυξημένος, επειδή 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. Η 

παροχή υπηρεσιών προς το Δημόσιο και ευρύτερο τομέα της μητρικής παρουσιάζει προβλήματα 
ρευστότητας τα οποία επηρεάζουν και τη θυγατρική στο βαθμό που αφορούν αντίστοιχα έργα.   

 

Κίνδυνος ταμιακών ροών και κίνδυνος μεταβολών εύλογης αξίας λόγω μεταβολών των 
επιτοκίων.  
       Η εταιρεία  τόσο για τα βραχυπρόθεσμα όσο και για τα μακροπρόθεσμα δάνεια της βασίζεται σε 

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

αγορά.  
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5. Οικονομικές πληροφορίες κατά τομέα  

 

Πρωτεύων τομέας πληροφόρησης – Γεωγραφικοί Τομείς 

 

Η εταιρεία δραστηριοποιείται κυρίως στον τομέα παροχής υπηρεσιών μέσω τηλεφώνου και η 

δραστηριότητά της περιορίζεται εντός των Ελληνικών συνόρων, κατά συνέπεια δεν υπάρχει η 

υποχρέωση επιπλέον πληροφόρησης.  

 

Δευτερεύων τομέας πληροφόρησης – Επιχειρηματικοί Τομείς 

 

Οι πωλήσεις της εταιρείας της συνεχιζόμενης δραστηριότητάς της, ανά Επιχειρηματικό τομέα, για το 

2006 αναλύονται ως εξής: 

 

 

Υπηρεσίες προς Μητρική 7.895.106,35

Υπηρεσίες προς Δημόσιο 1.250.802,99

Λοιπές υπηρεσίες 384.404,40

9.530.313,74

(ποσά σε €)

 
 
 
 
6. Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις 

 

6.1 Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

 

Τα ενσώματα πάγια της εταιρείας αποτιμήθηκαν στο κόστος κτήσης μειωμένο κατά το ποσό των 

αποσβέσεων που προέκυψε από την εκτίμηση της ωφέλιμης ζωής τους. 

Επί των ενσώματων παγίων της εταιρείας δεν υφίστανται υποθήκες ή προσημειώσεις. 
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ΟΙΚΟΠΕΔΑ & 
ΚΤΙΡΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ 

ΜΕΣΑ

ΕΠΙΠΛΑ & 
ΛΟΙΠΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ

Αξία κτήσης 
Υπόλοιπα την 1η Ιανουαρίου 2006 284.880,31 1.107.301,35 0,00 440.305,72 1.832.487,38 
Προσθήκες 92.897,85 122.787,11 112.710,34 328.395,30 
Μειώσεις (1.623,72) (1.623,72)
Μεταφορές 0,00 
Υπόλοιπα την 31η Δεκεμβρίου 2006 377.778,16 1.230.088,46 0,00 551.392,34 2.159.258,96 

Αποσβέσεις
Υπόλοιπα την 1η Ιανουαρίου 2006 146.816,93 530.160,86 0,00 289.693,90 966.671,69 
Προσθήκες 29.632,99 123.225,29 56.008,71 208.866,99 
Μειώσεις (505,66) (505,66)
Μεταφορές 0,00 
Υπόλοιπα την 31η Δεκεμβρίου 2006 176.449,92 653.386,15 0,00 345.196,95 1.175.033,02 

Αναπόσβεστη Αξία την 31η Δεκεμβρίου 2006 201.328,24 576.702,31 0,00 206.195,39 984.225,94 

Αναπόσβεστη Αξία την 31η Δεκεμβρίου 2005 138.063,38 577.140,49 0,00 150.611,82 865.815,69 

ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ

 
Η κοστολογική ανάλυση των αποσβέσεων παρατίθεται στους πίνακες των παραγράφων 6.14 &  6.15 . 
 
6.2 Ασώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

 
 
Στα ασώματα πάγια 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. 

 
 

 

Register eDocPrinter PDF Pro Online Now!!

Register to Remove Trial Watermark!!

http://www.iteksoft.com/modules.php?op=modload&name=Sections&file=index&req=viewarticle&artid=4
http://pdf.iteksoft.com/modules.php?op=modload&name=Sections&file=index&req=viewarticle&artid=4


    CALL CENTER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε. 

Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου ως 31η Δεκεμβρίου 2006  29 

ΑΔΕΙΕΣ 
ΧΡΗΣΗΣ 

ΛΟΙΠΑ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΟΛΟ

Αξία κτήσης 
Υπόλοιπα την 1η Ιανουαρίου 2006 86.917,50 73.189,48 3.624,05 163.731,03 
Προσθήκες 3.827,13 0,00 0,00 3.827,13 
Μειώσεις 0,00 
Μεταφορές 0,00 
Υπόλοιπα την 31η Δεκεμβρίου 2006 90.744,63 73.189,48 3.624,05 167.558,16 

Αποσβέσεις
Υπόλοιπα την 1η Ιανουαρίου 2006 18.903,99 38.081,90 3.385,80 60.371,69 
Προσθήκες 17.957,37 14.637,36 158,16 32.752,89 
Μειώσεις 0,00 
Μεταφορές 0,00 
Υπόλοιπα την 31η Δεκεμβρίου 2006 36.861,36 52.719,26 3.543,96 93.124,58 

Αναπόσβεστη Αξία την 31η Δεκεμβρίου 2006 53.883,27 20.470,22 80,09 74.433,58 

Αναπόσβεστη Αξία την 31η Δεκεμβρίου 2005 68.013,51 35.107,58 238,25 103.359,34 

ΑΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ

 

 

 
Η κοστολογική ανάλυση των αποσβέσεων παρατίθεται στους πίνακες των παραγράφων 6.14 &  6.15 . 
 
6.3 Αναβαλλόμενος φόρος 

 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις / υποχρεώσεις όπως προκύπτουν από τις σχετικές 

προσωρινές φορολογικές διαφορές έχουν ως εξής:  
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Αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση

31/12/2006 31/12/2005

Αναβαλλόμενοι Φόροι (Απαιτήσεις)

Προβλέψεις Αποζημίωσης Προσωπικού 63.182,39  56.104,28  

Έξοδα εγκατάστασης 1.027,59  2.553,47  

64.209,98  58.657,75  

Μείον:

Αναβαλλόμενοι Φόροι (Υποχρεώσεις)

Χρηματοδοτικές Μισθώσεις 95.425,54  66.647,86  

Αποτίμιση Μετοχών 0,00  0,00  

95.425,54  66.647,86  

Σύνολο Αναβαλλόμενης Φορολογικής 
Απαίτησης (31.215,56) (7.990,11)

 

 

 

Ο συντελεστής φόρου εισοδήματος στον οποίο υπόκειται η εταιρεία  είναι για το 2006 ίσος με 29%. 

Ο συμψηφισμός των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων λαμβάνει χώρα 

όταν υπάρχει, από πλευράς εταιρίας, εφαρμόσιμο νομικό δικαίωμα για κάτι τέτοιο και όταν οι 

αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος θα διακανονιστούν  στην ίδια φορολογική αρχή. 

 

 

6.4 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 

 

Οι λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις της Εταιρείας αναλύονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

Χορηγηθείσες Εγγυήσεις
31/12/2006 31/12/2005

Δοσμένες εγγυήσεις 41.528,05 19.573,25

Σύνολο λοιπών μακροπροθέσμων απαιτήσεων 41.528,05 19.573,25

 
 

Οι απαιτήσεις αυτές αφορούν εγγυήσεις ενοικίων και λοιπές εγγυήσεις οι οποίες πρόκειται να 

εισπραχθούν μετά το τέλος της επόμενης χρήσης. 
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6.5 Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 

 

Οι πελάτες και οι λοιπές εμπορικές απαιτήσεις της Εταιρίας, αναλύονται ως εξής: 

 

 

Πελάτες & Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις

31/12/2006 31/12/2005

Απαιτήσεις από πελάτες 5.702.538,20 1.810.646,22

Επιταγές εισπρακτέες 576.257,04  0,00

Έσοδα εισπρακτέα 0,00  0,00

6.278.795,24  1.810.646,22

Μείον: Προβλέψεις επισφαλών πελατών 129.000,00  129.000,00

6.149.795,24 1.681.646,22

 

 

 

Η αύξηση των απαιτήσεων σε σχέση με την προηγούμενη χρήση η οποία οφείλεται κυρίως σε αύξηση 

της απαίτησης:  

Α) από την μητρική εταιρεία ποσού 3,9 εκ.€ την 31/12/06 έναντι ποσού 0,6 εκ.€ την 31/12/05, λόγω 

αύξησης των έργων που έχει αναλάβει και λειτουργεί για λογαριασμό της και 

 Β) από νέα σύμβαση με το ελληνικό δημόσιο (Ι.Κ.Α.) της οποίας η πρώτη τιμολόγηση έγινε μέσα στο 

Δεκέμβριο του 2006 και το ποσό της απαίτησης ανέρχεται σε 1,49 εκ.€ την 31/12/06. 

 Οι προαναφερόμενες απαιτήσεις έχουν εισπραχθεί εντός της επόμενης χρήσης. 

 

 

6.6 Λοιπές απαιτήσεις και λοιπά στοιχεία ενεργητικού 

 

Οι λοιπές απαιτήσεις της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 
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Λοιπές Απαιτήσεις

31/12/2006 31/12/2005

Απαιτήσεις από φόρους 3.571,40 5.055,94

Χρεώστες διάφοροι 2.182,79 0,00

Έξοδα επόμενης χρήσης 5.787,73 20.331,02

Λοιπές απαιτήσεις 556,73 4.113,63

12.098,65  29.500,59  

 
 

 
 
 
6.7 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ταμειακών διαθεσίμων 

 
 

Ταμιακά διαθέσιμα & ισοδύναμα 
ταμειακών διαθεσίμων

31/12/2006 31/12/2005

Ταμείο 706,52 29.817,31

Καταθέσεις Όψεως 331.971,71 584.822,44

Καταθέσεις Προθεσμίας 0,00 0,00

Σύνολο 332.678,23 614.639,75

 
 

 

 
6.8 Καθαρή Θέση  

 

 

       Το σύνολο των εκδοθέντων κοινών μετοχών είναι 670.000 με ονομαστική αξία 2,93 € ανά 

μετοχή. Όλες οι εκδοθείσες μετοχές έχουν εξοφληθεί πλήρως. Στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας 
συμμετέχει η «ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε» με ποσοστό 70%, με την οποία ενοποιείται. 
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6.9  Προβλέψεις για παροχές στους εργαζομένους 

 
Η εταιρεία έχει χρησιμοποιήσει αναλογιστική μελέτη για τον προσδιορισμό της πρόβλεψης 

αποζημίωσης προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης. 

 

Υποχρεώσεις παροχών Προσωπικού
31/12/2006 31/12/2005

Υποχρεώσεις Ισολογισμού 

Συνταξιοδοτικές παροχές 178.639,44  154.232,14  

Σύνολο 178.639,44  154.232,14  

Χρεώσεις στα αποτελέσματα

Συνταξιοδοτικές παροχές 24.407,30  (70.767,86)

Σύνολο 24.407,30  (70.767,86)

 
 

 

6.10 Υποχρεώσεις απο συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης 

 
 
Μέρος των παγίων της εταιρείας είναι αγορασμένα με τη μορφή της χρηματοδοτικής μίσθωσης, οι 
υποχρεώσεις που απορρέουν απο τη συναλλαγή αυτή, ανάλογα με το χρόνο εξώφλησής τους 

αναλύονται ως εξής: 

 
 

Υποχρεώσεις από συμβάσεις χρηματοδοτικής 
μίσθωσης

31/12/2006 31/12/2005

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις  μέχρι 1 έτος 161.184,02 193.502,69

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις  μέχρι 3 έτη 131.769,73 121.614,89

Σύνολο 292.953,75 315.117,58
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6.11 Δανειακές υποχρεώσεις 

 
 

Δανειακές Υποχρεώσεις

31/12/2006 31/12/2005

Μακροπρόθεσμος Δανεισμός

Τραπεζικός Δανεισμός 1.406.250,00 0,00

Σύνολο Μακροπροθέσμων Δανείων 1.406.250,00 0,00

Βραχυπρόθεσμος Δανεισμός

Αλληλόχρεοι λογ/σμοί χρηματοδοτήσεων 572.000,00 0,00

Τραπεζικός Δανεισμός
93.750,00 0,00

Σύνολο Βραχυπροθέσμων Δανείων 665.750,00 0,00

Σύνολο Δανείων 2.072.000,00 0,00

 
Το κονδύλι των μακροπροθέσμων δανείων αφορά την έκδοση πενταετούς ομολογιακού δανείου 
διάρκειας μέχρι 15/07/2011, του οποίου η αποπληρωμή θα ξεκινήσει τον 10ο’2007 με σταθερές 
τριμηνιαίες δόσεις των 93.750,00 €. 

Το επιτόκιο δανεισμού της εταιρείας για τον μακροπρόθεσμο μέρος του δανεισμού κυμάνθηκε μέσα 

στη χρήση από 4,85% - 5,50% ενώ για το βραχυπρόθεσμο μέρος στο 6,50% περίπου. 
 

 

6.12 Επιχορηγήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων 

 
Η επιχορήγηση αυτή αφορά την αγορά πάγιων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας και η απόσβεσή 

της γίνεται σύμφωνα με το χρόνο  απόσβεσης των παγίων στοιχείων.  
 

Επιχορηγήσεις

31/12/2006 31/12/2005

Επιχορηγήσεις περιουσιακών στοιχείων 24.907,44 33.209,92

Σύνολο επιχορηγήσεων 24.907,44 33.209,92
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6.13 Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

 

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

εξής: 

 

Προμηθευτές & Λοιπές Υποχρεώσεις

31/12/2006 31/12/2005

Υποχρεώσεις προς Προμηθευτές 98.282,28 127.793,29

Προκαταβολές Πελατών 1.048.458,30 0,00

Επιταγές Πληρωτέες 511.995,46 388.460,75

Αποδοχές Προσωπικού πληρωτέες 704.730,09 359.654,38

Έξοδα χρήσης πληρωτέα στην επόμενη 33.352,24 8.870,16

Υποχρεώσεις απο φόρους(ΦΠΑ,ΦΜΥ,κλπ) 792.084,20 475.130,81

Υποχρεώσεις προς ασφαλιστικούς οργανισμούς 581.257,34 295.045,60

Πιστωτές & λοιπές υποχρεώσεις 98,14 978,93

3.770.258,05 1.655.933,92

 
 
 
Έχουμε σημαντική αύξηση (127%) στις υποχρεώσεις της χρήσης σε σχέση με την προηγούμενη, η 

οποία οφείλεται κυρίως στις εξής αιτίες: 

1. Στην προκαταβολή από τον πελάτη Ι.Κ.Α σχετικά με το αναληφθέν έργο. 

2. Στις αποδοχές πληρωτέες που αφορούν λογισμένες αμοιβές μηνός Δεκεμβρίου τις οποίες η 

εταιρεία κατά πάγια τακτική πληρώνει στις αρχές του επόμενου μήνα. 

3. Στις αυξημένες υποχρεώσεις σε φόρους και ασφαλιστικά ταμεία, οι οποίες είναι 

συνυφασμένες με την αύξηση του προσωπικού εντός της χρήσης 2006, καθώς και στην 

αυξημένη υποχρέωση σε ΦΠΑ λόγω αυξημένου κύκλου εργασιών. Οι υποχρεώσεις αυτές 

έχουν καταβληθεί εντός των νομίμων προθεσμιών της χρήσης 2007.   

 
 
6.14 Κόστος πωληθέντων 

 
Το κόστος πωληθέντων αναλύεται ως εξής: 
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2006 2005
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 7.516.592,46 4.459.852,79
Αμοιβές και έξοδα  τρίτων 20.697,79 46.683,08
Παροχές Τρίτων 623.747,39 572.158,65
Φόροι - Τέλη 8.314,12 5.167,96
Διάφορα έξοδα 46.666,00 28.770,61
Αποσβέσεις παγίων 219.806,54 215.188,83
Προβλέψεις εκμετάλλευσης 22.310,71 -70.767,86

ΣΥΝΟΛΟ 8.458.135,01 5.257.054,06

Κόστος Πωληθέντων

 
 

Στην παρούσα χρήση έχουμε αύξηση του κόστους πωληθέντων κατά 61% σε σχέση με την 

προηγούμενη χρήση, η οποία προέρχεται κυρίως από τη μισθοδοσία του προσωπικού. Η εταιρεία είναι 

εντάσεως προσωπικού και η αύξησή του οφείλεται στα εξής: 

1. Στην ανάληψη του έργου του Ι.Κ.Α, από κοινού με την μητρική εταιρεία, το οποίο ξεκίνησε 

να λειτουργεί το μήνα Σεπτέμβριο του 2006, οι  ανάγκες του οποίου σε πρόσληψη  νέου 

προσωπικού ήταν αυξημένες για τη σωστή υλοποίησή του. 

2. Στην υποστήριξη του έργου (11880) της μητρικής εταιρείας, το οποίο λειτούργησε ολόκληρη 

τη χρήση 2006, έναντι της χρήσης 2005 όπου το έργο ξεκίνησε μεσούσης της χρήσης 2005. 

 

 

6.15 Έξοδα διοίκησης &  διάθεσης  

 
Τα έξοδα Διοίκησης & Διάθεσης αναλύονται ως εξής: 
 
 

2006 2005
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 684.281,96 379.084,62
Αμοιβές και έξοδα  τρίτων 56.968,04 67.446,87
Παροχές Τρίτων 182.058,57 135.200,33
Φόροι - Τέλη 9.681,97 24.512,82
Διάφορα έξοδα 43.074,77 30.327,86
Αποσβέσεις παγίων 21.817,86 6.651,05
Προβλέψεις εκμετάλλευσης 2.030,69 0,00
Επιχορηγήσεις,διάφορα έσοδα 0,00 (2.041,87)
Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών 0,00 (196.921,44)

ΣΥΝΟΛΟ 999.913,86 444.260,24

Έξοδα Διοίκησης

 

 

Η αύξηση που παρατηρείται στα διοικητικά έξοδα της χρήσης σε σχέση με την προηγούμενη οφείλεται 

κυρίως σε αύξηση του κόστους μισθοδοσίας προκειμένου η εταιρεία να οργανώσει και να στήσει τα 

νέα έργα που ανέλαβε. 
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2006 2005
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 21.751,34 57.269,00
Αμοιβές και έξοδα  τρίτων 42.557,80 0,00
Παροχές Τρίτων 6.629,30 20.084,55
Φόροι - Τέλη 641,97 382,06
Διάφορα έξοδα 18,89 1.582,13
Αποσβέσεις παγίων 0,00 4.509,30
Προβλέψεις εκμετάλλευσης 65,90 0,00

ΣΥΝΟΛΟ 71.665,20 83.827,04

Έξοδα Διάθεσης

 

 

 

6.16 Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης 

 

Τα λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης για τη χρήση 2005 είχαν υπολογιστεί αφαιρετικά από τα έξοδα 

διοίκησης, το 2006  έχουν ως εξής: 

 

Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης

31/12/2006 31/12/2005

Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις ΟΑΕΔ 11.880,00 0,00

Επιχορηγήσεις Παγίων Στοιχείων 8.302,48 0,00

Έσοδα από κοινόχρηστα 118.086,82 0,00

Έσοδα ενοικίων 45.933,68 0,00

Έσοδα από εκποίηση παγίων 510,02 0,00

Σύνολο 184.713,00 0,00
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6.17 Χρηματοοικονομικά  έξοδα -Έσοδα 

 

 

Χρηματοοικονομικά έσοδα & έξοδα
31/12/2006 31/12/2005

Έσοδα Τόκων απο:

Τόκοι προθεσμιακής κατάθεσης 1.690,62  0,00  

1.690,62  0,00  

Έξοδα Τόκων απο:

Έξοδα ομολογιακού δανείου 64.486,96  0,00  

Έξοδα αλληλόχρεου 2.721,73  0,00  

Τόκοι χρηματοδοτικών μισθώσεων 17.367,83  21.242,76  

Προμήθειες εγγυητικών 1.806,33  234,00  

Διάφορα έξοδα τραπεζών 660,71  1.336,37  

87.043,56  22.813,13  

 
 

 

6.18 Φόρος εισοδήματος 

 
Το έξοδο φόρου αναλύεται ως εξής: 

 

Φόρος Εισοδήματος

31/12/2006 31/12/2005

Φόροι περιόδου 0,00 0,00 

Διαφορές φορολογικού ελέγχου 0,00 0,00 

Αναβαλλόμενος φόρος 23.225,45 54.835,86 

Σύνολο 23.225,45 54.835,86 
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6.19 Κέρδη ανά μετοχή 

 
Τα κέρδη ανά μετοχή έχουν ως εξής: 

 

Κέρδη ανά μετοχή

31/12/2006 31/12/2005

Κέρδη που αναλογούν στους μετόχους της μητρικής 76.734,28 -3.371,80

Σταθμισμένος μέσος όρος του αριθμού μετοχών 670.000 670.000

Βασικά κέρδη ανά μετοχή (Ευρώ ανά μετοχή) 0,11 (0,01)

 
 
 
6.20 Δεσμεύσεις  

Η εταιρεία έχει εκδόσει εγγυητικές επιστολές προς πελάτες της οι οποίες έχουν ώς εξής:  
 

Εγγυητικές επιστολές
31/12/2006 31/12/2005

Χορηγηθείσες εγγυήσεις καλής πληρωμής & προκαταβολής 0,00 0,00

Χορηγηθείσες εγγυήσεις καλής εκτέλεσης & συμμετοχής 192.625,00 15.520,00
Σύνολο χορηγηθεισών εγγυήσεων 192.625,00 15.520,00

 
 

 

6.21 Ενδεχόμενες απαιτήσεις - υποχρεώσεις 

 

i. Φορολογικός έλεγχος 

 

Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις  χρήσεις 2002-2006. Για τις ανέλεγκτες φορολογικά 
χρήσεις υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που 
αυτές θα εξετασθούν και θα οριστικοποιηθούν. Ιστορικά τα ποσά που προέκυψαν από προηγούμενους 

ελέγχους ήταν περιορισμένα και εκτιμάται ότι και τα μελλοντικά που πιθανόν θα προκύψουν θα είναι 

ανάλογου ύψους. Για το λόγο αυτό δεν διενεργήθηκαν προβλέψεις σε βάρος των αποτελεσμάτων των 
αντίστοιχων χρήσεων. Ακόμα όμως και αν τέτοιες προβλέψεις καταχωρούνταν δε θα μετέβαλλαν 

ουσιωδώς τα μεγέθη των Οικονομικών Καταστάσεων.   
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ii. Επίδικες ή υπο διαιτησία διαφορές 

 

Κατά της εταιρείας διεκδικούνται μέσω αγωγής, και αναμένεται η έκδοση σχετικής απόφασης, 

102.862,16 € ως ηθική βλάβη και μισθοί υπερημερίας. Σύμφωνα και με την άποψη του αρμόδιου 

Δικηγόρου εκτιμάται ότι η αγωγή δεν ενέχει κίνδυνο για την εταιρεία ούτε συνιστά εξέλιξη που να 
επηρεάσει αρνητικά την οικονομική κατάσταση της εταιρείας, λόγω του γεγονότος ότι η εταιρεία 

νόμιμα, εμπρόθεσμα και τηρώντας όλες τις εκ του Νόμου διατυπώσεις κατήγγειλε την σχετική 

σύμβαση και άρα τόσο η σχετική αξίωση για μισθούς υπερημερίας όσο και η συνακόλουθη αξίωση 
αποζημίωσης λόγω ηθικής βλάβης δεν ευσταθούν. 
 

 

6.22 Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 

 

Οι απαιτήσεις - υποχρεώσεις και οι συναλλαγές  πού έγιναν με τα συνδεδεμένα μέρη έχουν ως εξής: 

 

ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ 
ΕΛΛΑΣ ΑΕΕ

CALL CENTER 
ΑΕ ΝΟΕΤΡΟΝ ΑΕ ΣΥΝΟΛΑ

ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ 
ΕΛΛΑΣ ΑΕΕ 0,00 0,00 0,00

CALL CENTER ΑΕ 3.931.787,63 12.845,00 3.944.632,63

ΝΟΕΤΡΟΝ ΑΕ 0,00 0,00

3.931.787,63 0,00 12.845,00 3.944.632,63

Α
Π
Α
Ι
Τ
Η
Σ
Η

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ
ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 31/12/2006

 
 

ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ 
ΕΛΛΑΣ ΑΕΕ

CALL CENTER 
ΑΕ ΝΟΕΤΡΟΝ ΑΕ ΣΥΝΟΛΑ

ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ 
ΕΛΛΑΣ ΑΕΕ 67.772,54 67.772,54

0,00
CALL CENTER ΑΕ 8.032.583,22 21.877,16 8.054.460,38

ΝΟΕΤΡΟΝ ΑΕ 0,00

ΣΥΝΟΛΑ 8.032.583,22 67.772,54 21.877,16 8.122.232,92

ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ

Π
Ω
Λ
Η
Τ
Η
Σ

ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ -ΑΓΟΡΕΣ 1/1- 31/12/2006
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ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ 
ΕΛΛΑΣ ΑΕΕ

CALL CENTER 
ΑΕ ΝΟΕΤΡΟΝ ΑΕ ΣΥΝΟΛΑ

ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ 
ΕΛΛΑΣ ΑΕΕ 0,00

CALL CENTER ΑΕ 664.982,90 21.861,44 686.844,34

ΝΟΕΤΡΟΝ ΑΕ 0,00

664.982,90 0,00 21.861,44 686.844,34

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

Α
Π
Α
Ι
Τ
Η
Σ
Η

ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 31/12/2005

 

 

 

 

ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ 
ΕΛΛΑΣ ΑΕΕ

CALL CENTER 
ΑΕ ΝΟΕΤΡΟΝ ΑΕ ΣΥΝΟΛΑ

ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ 
ΕΛΛΑΣ ΑΕΕ 64.826,56 64.826,56

0,00
CALL CENTER ΑΕ 5.066.415,24 21.101,80 5.087.517,04

ΝΟΕΤΡΟΝ ΑΕ 0,00

ΣΥΝΟΛΑ 5.066.415,24 64.826,56 21.101,80 5.152.343,60

ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ

Π
Ω
Λ
Η
Τ
Η
Σ

ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ -ΑΓΟΡΕΣ 1/1- 31/12/2005

 
 

 

 

Οι συναλλαγές με τα διευθυντικά στελέχη είχαν ως εξής: 

 

Αμοιβές διευθυντικών στελεχών

31/12/2006 31/12/2005

Μισθοί και άλλες βραχυπρόθεσµες 
εργασιακές παροχες 313.035,34 225.704,76

Σύνολο 313.035,34 225.704,76

 

 

 

Register eDocPrinter PDF Pro Online Now!!

Register to Remove Trial Watermark!!

http://www.iteksoft.com/modules.php?op=modload&name=Sections&file=index&req=viewarticle&artid=4
http://pdf.iteksoft.com/modules.php?op=modload&name=Sections&file=index&req=viewarticle&artid=4


    CALL CENTER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε. 

Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου ως 31η Δεκεμβρίου 2006  42 

6.23 Παροχές στο προσωπικό  

Το κόστος προσωπικού αναλύεται ως εξής: 

 

Κόστος Προσωπικού

31/12/2006 31/12/2005

Μισθοί, Ημερομίσθια,Επιδόματα,Δώρα 6.485.329,16 3.797.566,68

Έξοδα κοινωνικής ασφάλισης 1.728.209,84 997.180,07

Αποζημιώσεις 8.979,41 94.704,93

Λοιπές παροχές 107,35 6.754,73

Σύνολο 8.222.625,76 4.896.206,41

 

 

Το προσωπικό της εταιρείας την 31/12/2006 και 31/12/2005 αντίστοιχα αναλύεται παρακάτω: 

 

31/12/2006 31/12/2005

Μισθωτοί 86 42

Ωρομίσθιοι 881 439

Σύνολο 967 481

 

 

6.24 Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού 

Δέν υπάρχουν οψιγενή γεγονότα τα οποία χρήζουν σημειώσεων. 
 

ΚΑΛΛΙΘΕΑ 05-03-2007 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ  
ΑΔΤ Κ-820079 

Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΑΠΕΡΓΗΣ 

ΑΔΤ ΑΕ-011559 

Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 
ΚΟΙΛΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

ΑΡ.Μ.ΑΔ. Α’ 17315 

 
 

Βεβαιώνεται οτι οι οικονομικές καταστάσεις που περιλαμβάνονται στις σελίδες από 10 έως 42 είναι αυτές που 
αναφέρονται στην έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή. 

Αθήνα, 12 Μαρτίου 2007 
Η  Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια 

Λουκίσα Σ. Ρεγγίνα 
ΑΜΣΟΕΛ 13791 

ΣΟΛ α.ε. 
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