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

∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας  «CALL CENTER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.» την 20η Μαρτίου 2008 και έχουν 

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

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

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

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

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

δηµοσιευθέντα στον τύπο συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία έχουν γίνει ορισµένες συµπτύξεις και ανακατατάξεις 

κονδυλίων. 

 

 

 

Γεώργιος Θεοδόσης 

Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

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

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

επί των εταιρικών ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων  

της 31ης ∆εκεµβρίου 2007 και των πεπραγµένων της χρήσεως 2007 

Η Εταιρεία 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 Εταιρείας 

ΕΙ∆ΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ 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 2006 και 2007, όσον αφορά στα έργα που η Εταιρεία εκτελεί 

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

πίνακα που ακολουθεί: 

 

Ανάλυση πωλήσεων 
σε (χιλ.€)

Προς µητρική 9.380 62% 7.895 83%
Προς τρίτους 5.699 38% 1.635 17%
Σύνολο 15.079 100% 9.530 100%

2007 2006

 

 

Σηµαντικό µέρος των πωλήσεων προς τρίτους αφορά πωλήσεις  προς το Ελληνικό ∆ηµόσιο 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  ΕΙ∆ΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε. 

Η µετοχική σύνθεση της Εταιρείας παρέµεινε αµετάβλητη κατά το 2007 και διαµορφώνεται ως εξής: 

 

Μετοχική σύνθεση ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ % 

ΕΙ∆ΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ 

Α.Ε.Ε. 

469.000 70% 

RAMANI COMPANY LIMITED 201.000 30% 

ΣΥΝΟΛΟ 700.000 100% 
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H Εταιρεία ανήκει στον όµιλο της εισηγµένης Εταιρείας στο Χρηµατιστήριο Αθηνών ΕΙ∆ΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ 

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

καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης.  

 

Συνοπτικά τα οικονοµικά αποτελέσµατα της Εταιρείας κατά το 2007, καθώς και η χρηµατοοικονοµική της 

κατάσταση στις 31.12.2007 διαµορφώθηκαν ως ακολούθως 

 

Στοιχεία Αποτελεσµάτων (σε χιλ. €) 2007 2006 

Κύκλος Εργασιών 15.079 9.530

Μικτό κέρδος 1.349 1.072

Άλλα έσοδα εκµετάλλευσης  194 185

Λειτουργικά έξοδα 1.365 1.072

Χρηµατοοικονοµικό Κόστος 168 85

Κέρδη προ φόρων 10 100

Φόρος 104 23

Αποτελέσµατα µετά φόρων (94) 77

 

 

Στοιχεία ισολογισµών (σε χιλ. €) 2007 2006 

Μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού 864 1.100

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 4.929 6.162

Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 919 333

Σύνολο Κυκλοφορούντων Στοιχείων 5.848 6.494

Σύνολο ενεργητικού 6.711 7.595

Καθαρή θέση 1.130 1.225

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 1.359 1.773

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 3.165 3.770

Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις Προς Τράπεζες 975 666

Υποχρεώσεις από συµβάσεις χρηµατοδοτικής 

µίσθωσης 

81 161

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 4.222 4.597

Σύνολο Υποχρεώσεων 5.581 6.370

Σύνολο Παθητικού 6.711 7.595

 

Σε σχέση µε την εξέλιξη των βασικών µεγεθών της Εταιρείας το 2007, θα θέλαµε να τονίσουµε ότι καθοριστική 

υπήρξε η ανάληψη έργου υποστήριξης τηλεφωνικών κλήσεων του Ιδρύµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.), 
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η οποία συνέβαλε και στην αύξηση του κύκλου εργασιών αλλά και στη µεγέθυνση των στοιχείων του 

ισολογισµού. 

 

Ειδικότερα : 

 

Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 58,2%. 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  

€ 4,9 εκατ. στον κύκλο εργασιών του 2007. 

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

οφείλεται στην αύξηση του προσωπικού λόγω της ανάληψης του έργου του ΙΚΑ. 

Τα χρηµατοοικονοµικά έξοδα αυξήθηκαν λόγω της εκχώρησης και προέισπραξης των τιµολογίων του ∆ηµοσίου. 

 

 

Καλλιθέα, 20 Μαρτίου 2008 

Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

 

 

           Γεώργιος Θεοδόσης 

Πρόεδρος ∆.Σ. 

 

 

Βεβαιώνεται ότι η ανωτέρω Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που αποτελείται από 

τρείς  (3) σελίδες είναι αυτή που αναφέρεται στην Έκθεση Ελέγχου, που χορηγήσαµε µε ηµεροµηνία 

28 Μαρτίου 2008. 

 

Αθήνα, 28 Μαρτίου 2008 

 
Ρεγγίνα Σ. Λουκίσα 

Α.Μ. ΣΟΕΛ 13791 

ΣΟΛ α.ε. 

ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ 

Φωκ. Νέγρη 3, Αθήνα 
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Επεξηγηµατική Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
 

προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων 
της Εταιρείας «CALL CENTER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.» ∆ιαχειριστικής Χρήσεως 2007 

(από 1η Ιανουαρίου έως 31η ∆εκεµβρίου 2007) 
σύµφωνα µε το άρθρο 11α παρ. 1 του  ν. 3371/2005 

 

Αναφορικά µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 11α του Ν.3371/2005 και τις υποχρεώσεις παροχής αναλυτικής 

πληροφόρησης θα θέλαµε να γνωστοποιήσουµε στους µέτοχους µας τα κάτωθι: 

 

1. ∆ιάρθρωση Μετοχικού Κεφαλαίου 
 

Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε Ευρώ ένα εκατοµµύριο εννιακόσιες εξήντα τρεις 

χιλιάδες εκατό (1.963.100 €), ολοσχερώς καταβεβληµένο και διαιρεµένο σε εξακόσιες εβδοµήντα 

χιλιάδες (670.000) κοινές ονοµαστικές µετά ψήφου µετοχές, ονοµαστικής αξίας δύο Ευρώ και ενενήντα 

τριών λεπτών (2,93€) η κάθε µία. 

 

Σύµφωνα µε το καταστατικό της Εταιρείας, κάθε µετοχή παρέχει δικαίωµα µίας ψήφου στη Γενική 

Συνέλευση. 

Κάθε µετοχή της Εταιρείας ενσωµατώνει όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που καθορίζονται από 

το Νόµο και το Καταστατικό της Εταιρείας, το οποίο δεν περιέχει διατάξεις περισσότερο περιοριστικές 

από αυτές που προβλέπει ο Νόµος.  

Το καταστατικό της Εταιρείας δεν περιέχει ειδικά δικαιώµατα υπέρ συγκεκριµένων µετοχών. 

Η ευθύνη των µετόχων περιορίζεται στην ονοµαστική αξία των µετοχών που κατέχουν.  

Οι µέτοχοι συµµετέχουν στη διοίκηση και τα κέρδη της Εταιρείας σύµφωνα µε το Νόµο και τις διατάξεις 

του Καταστατικού. Τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από κάθε µετοχή θα 

παρακολουθούν και οποιονδήποτε καθολικό ή ειδικό διάδοχο του µετόχου.  

Οι µέτοχοι ασκούν τα δικαιώµατά τους σε σχέση µε τη ∆ιοίκηση της Εταιρείας µόνο µέσω των Γενικών 

Συνελεύσεων.  

Οι µέτοχοι έχουν δικαίωµα προτίµησης σε κάθε µελλοντική αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της 

Εταιρείας, ανάλογα µε την συµµετοχή τους στο υφιστάµενο µετοχικό κεφάλαιο, όπως ορίζεται στο 

Άρθρο 13, παράγραφος 5 του Κωδικοποιηµένου Νόµου 2190/1920. 

Κάθε µετοχή, παρέχει δικαίωµα στο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας, σε περίπτωση 

διάλυσης της Εταιρείας και στη διανοµή των κερδών αυτής κατά το λόγο του καταβεβληµένου 

κεφαλαίου της µετοχής προς το συνολικό καταβεβληµένο µετοχικό κεφάλαιο.  

Σε κάθε περίπτωση αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται (α) µε εισφορά σε είδος ή (β) µε 

έκδοση οµολογιών µε δικαίωµα µετατροπής τους σε µετοχές ή (γ) στο πλαίσιο Προγράµµατος 

∆ιαθέσεων Μετοχών (Stock Option Plan), σύµφωνα µε την παράγραφο 9 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 

2190/1920, παρέχεται δικαίωµα προτίµησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το οµολογιακό δάνειο υπέρ 

των κατά την εποχή της έκδοσης µετόχων, ανάλογα µε τη συµµετοχή τους στο υφιστάµενο µετοχικό 

κεφάλαιο.  

∆ικαίωµα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το Μονοµελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας της έδρας 

της Εταιρείας που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας έχουν µε τις παρακάτω 

προϋποθέσεις οι Μέτοχοι της Εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του 
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καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου αν πιθανολογείται ότι µε τις καταγγελλόµενες πράξεις 

παραβιάζονται οι διατάξεις του Νόµου ή του Καταστατικού της Εταιρείας ή των αποφάσεων της Γενικής 

Συνέλευσης. Σε όλες τις περιπτώσεις οι καταγγελλόµενες πράξεις πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που 

δεν απέχει περισσότερο από µια διετία από την χρονολογία της έγκρισης των ετήσιων οικονοµικών 

καταστάσεων της χρήσης µέσα στην οποία θα έχουν τελεστεί.  

Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου 

έχουν δικαίωµα να ζητήσουν από το αρµόδιο ∆ικαστήριο σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην προηγούµενη 

παράγραφο, έλεγχο της Εταιρείας εφόσον από την γενική πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται 

πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλει η χρηστή και συνετή 

διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρµόζεται όταν η µειοψηφία που κάνει την αίτηση εκπροσωπείται στο 

∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας. 

Οι µέτοχοι που υποβάλουν αίτηση σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου αυτού πρέπει 

µέχρι να ληφθεί απόφαση για τη αίτησή τους, να τηρούν κατατεθειµένες  στο Ταµείο Παρακαταθηκών 

και ∆ανείων, ή στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε νόµιµα εγκατεστηµένη στην Ελλάδα 

Τράπεζα τις µετοχές τους που τους δίνουν το δικαίωµα να υποβάλουν της αίτηση και εν πάση 

περιπτώσει όχι για µικρότερο χρονικό διάστηµα από τριάντα (30) µέρες από την υποβολή της αίτησης. 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας έχει την υποχρέωση, δέκα (10) ηµέρες πριν από την τακτική 

Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε µέτοχο που το ζητάει αντίτυπο της έκθεσης του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου για τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, καθώς και της έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

και των ελεγκτών.  

Η πληρωµή των µερισµάτων αρχίζει από την ηµέρα που ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση ή µε 

εξουσιοδότησή της από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, µετά την έγκριση των ετήσιων οικονοµικών 

καταστάσεων και µέσα σε προθεσµία δύο (2) µηνών. Η πληρωµή γίνεται στην έδρα της Εταιρείας. Όσοι 

δεν ζητήσουν έγκαιρα την πληρωµή των µερισµάτων που τους ανήκουν, δεν µπορούν να έχουν 

απαίτηση για τόκο. Όσα µερίσµατα δεν ζητήθηκαν µέσα σε µια πενταετία από τότε που έγιναν απαιτητά 

παραγράφονται.  

2. Περιορισµοί στη µεταβίβαση των µετόχων της Εταιρείας 
 

Οι µετοχές της Εταιρείας είναι ονοµαστικές και δεσµευµένες σύµφωνα µε το άρθρο 3 του Κ.Ν 

2190/1920 και το άρθρο 5 παράγραφος 5 του Καταστατικού της Εταιρείας. 

Σύµφωνα δε µε το άρθρο 5 παράγραφος 5 του Καταστατικού της Εταιρείας σε κάθε περίπτωση 

µεταβίβασης των µετοχών της Εταιρείας, µε εξαίρεση την περίπτωση µεταβίβασης µετοχών σε νοµικό 

πρόσωπο που ελέγχεται από τον µεταβιβάζοντα µέτοχο διά της συµµετοχής του στο µετοχικό κεφάλαιο 

του νοµικού προσώπου πλέον του 50%, η οποιαδήποτε µεταβίβαση µετοχών θα µπορεί να γίνει µόνο 

κατόπιν έγκρισης της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων µε πλειοψηφία των 2/3.  

 

3.  Σηµαντικές άµεσες ή έµµεσες συµµετοχές κατά την έννοια των διατάξεων του Π.∆. 51/1992 
 

Οι σηµαντικές άµεσες και έµµεσες συµµετοχές στο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας σύµφωνα µε το Π∆ 

51/1992 στις 31.12.2007 είχαν ως εξής: 

 

Ακολουθεί Πίνακας µετόχων: 
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4. Μέτοχοι που κατέχουν ειδικά δικαιώµατα ελέγχου και περιγραφή των σχετικών δικαιωµάτων 
 

∆εν υπάρχουν µετοχές της Εταιρείας που παρέχουν στους µετόχους ειδικά δικαιώµατα. 

 

5. Περιορισµοί στο δικαίωµα ψήφου 
 

∆εν υπάρχουν στο καταστατικό της Εταιρείας περιορισµοί του δικαιώµατος ψήφου των µετοχών της. 

 

6. Συµφωνίες µεταξύ µετόχων οι οποίες συνεπάγονται περιορισµούς στη µεταβίβαση µετοχών ή 
δικαιωµάτων ψήφου. 
 

∆εν έχουν καταστεί γνωστές στην Εταιρεία συµφωνίες µεταξύ των µετόχων της, οι οποίες συνεπάγονται 

περιορισµούς στη µεταβίβαση των µετοχών της Εταιρείας ή στην άσκηση των δικαιωµάτων ψήφου που 

απορρέουν από τις µετοχές της. 

 

7. Κανόνες διορισµού και τη αντικατάσταση µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, καθώς και την 
τροποποίηση του καταστατικού, εφόσον διαφοροποιούνται από τα προβλεπόµενα στον Κ.Ν. 2190/1920.  
 

Σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από το άρθρο 19 του καταστατικού της Εταιρείας : 

• H Εταιρεία διοικείται από ∆ιοικητικό Συµβούλιο που αποτελείται από 3 ως 7 µέλη. 
• Η θητεία των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι πενταετής. 
• Τα µέλη είναι επανεκλέξιµα.  

 

8. Αρµοδιότητα του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή ορισµένων µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, για την 
έκδοση νέων µετοχών. 
 

Μέσα σε µία  πενταετία  από την σχετική απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

έχει το δικαίωµα, µε απόφασή του που λαµβάνεται µε πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου 

των µελών του, να αυξάνει το µετοχικό κεφάλαιο µερικά ή ολικά µε την έκδοση νέων µετοχών. Το ποσό 

της αυξήσεως δεν µπορεί να υπερβεί το ποσό του µετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την 

ηµεροµηνία λήψεως της σχετικής αποφάσεως από την Γενική Συνέλευση που χορηγεί στο ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο την εν λόγω εξουσιοδότηση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, 

µέσα σε µια πενταετία από την σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, µε την ανωτέρω πλειοψηφία 

των 2/3 των µελών του έχει δικαίωµα εκδόσεως οµολογιακού δανείου µε την έκδοση οµολογιών 

µετατρεψίµων σε µετοχές, για ποσό που δεν µπορεί να υπερβεί  το µισό του καταβεβληµένου µετοχικού 

κεφαλαίου κατά την ηµεροµηνία λήψεως της σχετικής αποφάσεως από τη Γενική Συνέλευση που 

χορηγεί στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο την εν λόγω εξουσιοδότηση έκδοσης οµολογιακού δανείου. Οι πιο 

ΜΕΤΟΧΟΙ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ 

ΕΙ∆ΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ -

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 469.000

ΡΑΜΑΝΙ ΚΟΜΠΑΝΙ ΛΙΜΙΤΕΝΤ – RAMANI COMPANY 

LIMITED 201.000

ΣΥΝΟΛΑ 670.000
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πάνω εξουσίες του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για 

χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση. Η απόφαση αυτή της Γενικής 

Συνελεύσεως υπόκειται στις διατυπώσεις δηµοσιότητας του άρθρου 7β του ΚΝ 2190/1920 ως ισχύει. 

(β) αν όµως τα αποθεµατικά της Εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβληµένου 

µετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως µε την εξαιρετική 

απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 19 του παρόντος Καταστατικού και ανάλογη τροποποίηση του 

άρθρου 3 του παρόντος Καταστατικού.  

Μετά την παρέλευση της πενταετίας η Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας  δεν ανανέωσε τις 

εξουσίες του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

 

 

9. Συµφωνίες που έχουν συνάψει η Εταιρεία και οι οποίες τίθενται σε ισχύ τροποποιείται ή λήγει σε 
περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της Εταιρείας κατόπιν δηµόσιας πρότασης. 

 

∆εν υπάρχουν συµφωνίες που τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται σε περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της 

Εταιρείας κατόπιν δηµόσιας πρότασης. 

 

10. Συµφωνίες µε µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή το προσωπικό της Εταιρείας. 
 

∆εν υπάρχουν συµφωνίες της Εταιρείας µε µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή µε το προσωπικό της, οι 

οποίες προβλέπουν την καταβολή αποζηµίωσης  ειδικά σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης χωρίς 

βάσιµο λόγο ή τερµατισµό της θητείας ή της απασχόλησης τους εξαιτίας δηµόσιας πρότασης.  

 

Καλλιθέα, 20 Μαρτίου 2008 

Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας 

 

 

           Γεώργιος Θεοδόσης 

Πρόεδρος ∆.Σ. 
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Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρείας  
«CALL CENTER ΕΛΛΑΣ ΑΕΕ» 

 
Έκθεση  επί των Οικονοµικών  Καταστάσεων 

Ελέγξαµε τις συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της Ανώνυµης Εταιρείας «CALL CENTER Α.Ε.Ε.»(η Εταιρεία), 

που αποτελούνται από τον ισολογισµό της 31ης ∆εκεµβρίου 2007, και τις καταστάσεις αποτελεσµάτων, 

µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή καθώς και 

περίληψη των σηµαντικών λογιστικών αρχών και µεθόδων και λοιπές επεξηγηµατικές σηµειώσεις. 

 

Ευθύνη ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις 

Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη  παρουσίαση αυτών των Οικονοµικών 

Καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, όπως αυτά έχουν 

υιοθετηθεί  από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ευθύνη αυτή περιλαµβάνει το σχεδιασµό, την εφαρµογή και 

διατήρηση συστήµατος εσωτερικού ελέγχου σχετικά µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των Οικονοµικών 

Καταστάσεων, απαλλαγµένων από ουσιώδεις ανακρίβειες, που οφείλονται σε απάτη ή λάθος. Η  ευθύνη αυτή 

περιλαµβάνει επίσης  την επιλογή και εφαρµογή κατάλληλων λογιστικών αρχών και µεθόδων και την διενέργεια 

λογιστικών εκτιµήσεων που είναι λογικές για τις περιστάσεις. 

 

Ευθύνη Ελεγκτή 

Η δική µας ευθύνη είναι η έκφραση γνώµης επί αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων, µε βάση τον έλεγχό µας. 

∆ιενεργήσαµε τον έλεγχο σύµφωνα µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρµονισµένα µε τα ∆ιεθνή 

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 αρχών και µεθόδων που 

εφαρµόσθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη ∆ιοίκηση, 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. 

 

Γνώµη 

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

άποψη την οικονοµική κατάσταση της Εταιρείας κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2007, την χρηµατοοικονοµική τους 
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επίδοση και τις ταµειακές  ροές για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 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 

στο γεγονός ότι, οι φορολογικές δηλώσεις της Εταιρείας για τις χρήσεις 2006 έως 2007 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 και η 

αναφορά στη σηµείωση 25 του προσαρτήµατος). 

 

Αναφορά επί άλλων νοµικών και  κανονιστικών θεµάτων. 

Το περιεχόµενο της Έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου περιλαµβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από 

το άρθρο 43α παράγραφος 3(1) του Κ.Ν. 2190/20 και συµφωνεί µε τις προαναφερόµενες Οικονοµικές 

Καταστάσεις. 

 

 
Αθήνα, 28 Μαρτίου 2008 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής  Λογιστής 

 

 

Ρεγγίνα Σ. Λουκίσα 

Α.Μ. ΣΟΕΛ 13791 

ΣΟΛ α.ε. 

ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ 

Φωκ. Νέγρη 3, Αθήνα 
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Κατάσταση αποτελεσµάτων 

 

Σηµείωση 31/12/2007 31/12/2006

Πωλήσεις 4 15.079.817,36 9.530.313,74
Κόστος Πωληθέντων 7 (13.730.271,40) (8.458.135,01)
Μικτό Κέρδος 1.349.545,96 1.072.178,73

Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης 8 194.153,05 184.713,00
Έξοδα διοίκησης 7 (1.293.211,83) (999.913,86)
Έξοδα  διάθεσης 7 (72.279,30) (71.665,20)
Αποτελέσµατα Προ Φόρων Χρηµατοδοτικών και επενδυτικών 
Αποτελεσµάτων

178.207,88 185.312,67

Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα 9 0,07 1.690,62
Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα 9 (168.583,65) (87.043,56)
Κέρδη πριν το φόρο εισοδήµατος 9.624,30 99.959,73

 Φόρος εισοδήµατος 10 (103.846,13) (23.225,45)

Καθαρές Ζηµιές µετά το φόρο εισοδήµατος 11 (94.221,83) 76.734,28

Καθαρές (ζηµίες)/κέρδη ανά µετοχή (0,14) 0,11
Βασικά και προσαρµοσµένα(σε €)

Από 1η Ιανουαρίου έως

 
 
Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις (σελ. 16-47) αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων    
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Ισολογισµός      

 
Σηµείωση 31.12.2007 31.12.2006

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούντα στοιχεία
Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 12 772.998,07 984.225,94
Ασώµατες ακινητοποιήσεις 13 45.707,07 74.433,58
Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 14 44.960,97 41.528,05

863.666,11 1.100.187,57
Κυκλοφορούντα στοιχεία
Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις 15 4.476.990,00 6.149.795,24
Λοιπές απαιτήσεις 16 451.799,64 12.098,65
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα ταµιακών διαθεσίµων 17 919.270,57 332.678,23

5.848.060,21 6.494.572,12
Σύνολο ενεργητικού 6.711.726,32 7.594.759,69
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ
Μετοχικό Κεφάλαιο 1.963.100,00 1.963.100,00
Λοιπά αποθεµατικά 3.150,92 3.150,92
Αποτελέσµατα εις νέον (835.687,30) (741.465,47)
Σύνολο καθαρής θέσης 18 1.130.563,62 1.224.785,45
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Αναβαλλόµενη φορολογική υποχρεώση 10 22.530,99 31.215,56
Υποχρεώσεις καθορισµένων παροχών στους εργαζόµενους 20 237.975,71 178.639,44
Υποχρεώσεις από συµβάσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης 21 50.685,18 131.769,73
Μακροπρόθεσµα ∆άνεια 19 1.031.250,00 1.406.250,00
Επιχορηγήσεις περιουσιακών στοιχείων 22 16.604,96 24.907,44

1.359.046,84 1.772.782,17
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 23 3.165.614,14 3.770.258,05
Βραχυπρόθεσµα δάνεια 19 975.000,00 665.750,00
Υποχρεώσεις από συµβάσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης 21 81.501,72 161.184,02

4.222.115,86 4.597.192,07
Σύνολο υποχρεώσεων 5.581.162,70 6.369.974,24
Σύνολο Καθαρής Θέσης και Υποχρεώσεων 6.711.726,32 7.594.759,69

 

Kατάσταση µεταβολών της Καθαρής Θέσης 

 
Μετοχικό 
κεφάλαιο

Λοιπά 
αποθεµατικά

Αποτελέσµατα 
εις νέον Σύνολο

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

Υπόλοιπα 01.01.2007 1.963.100,00 3.150,92 (741.465,47) 1.224.785,45
Αποτέλεσµα χρήσης 2007 - - (94.221,83) (94.221,83)
Υπόλοιπα 31.12.2007 1.963.100,00 3.150,92 (835.687,30) 1.130.563,62  

 
Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις (σελ. 16-47) αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων    
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Κατάσταση ταµειακών ροών 

 

Λειτουργικές δραστηριότητες 31/12/2007 31/12/2006
Κέρδη προ φόρων 9.624,30 99.959,73         
Πλέον / µείον προσαρµογές για:
Αποσβέσεις 260.906,24 241.624,40        
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων (8.302,48)     (8.302,48)          
Προβλέψεις 74.336,27 24.407,30         
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής 
δραστηριότητας (0,07)             (2.185,24)          
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 168.583,65 87.043,56         
Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης 
ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 1.110.825,20 (4.472.701,87)    
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) (560.811,73) 2.088.043,29     
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (160.403,70) (66.995,76)        
Καταβεβληµένοι φόροι (60.696,70) -                  
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 834.060,98 (2.009.107,07)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώµατων και άϋλων πάγιων στοιχείων (20.951,86) (145.061,41)      
Τόκοι εισπραχθέντες 0,07 1.690,61           
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (20.951,79) (143.370,80)
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 4.616.000,00 2.072.000,00     
Εξοφλήσεις δανείων (4.681.750,00) -
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια) (160.766,85) (201.483,65)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) (226.516,85) 1.870.516,35

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 
χρήσης (α) + (β) + (γ)

586.592,34 (281.961,52)

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης 332.678,23 614.639,75
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης 919.270,57 332.678,23

Από 1η Ιανουαρίου έως

 
Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις (σελ. 16-47) αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων    
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Σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων 

 

1. Γενικές πληροφορίες:  

 

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

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

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

πενήντα (50) χρόνια από την ίδρυσή της. 

 

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

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

ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ». 

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

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

στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. 

 

 

Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
Γεώργιος Α. Θεοδόσης Πρόεδρος ∆.Σ. 

Ευστράτιος Ν. Απέργης ∆ιευθύνων Σύµβουλος  

Αθανάσιος  Θ. Αργυρόπουλος Μέλος 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εγκρίθηκε  από την Γενική Συνέλευση 

της 20.10.2003 και η θητεία του λήγει την 20.10.2008 

Συνεργαζόµενες Τράπεζες 
ALPHA BANK  

EUROBANK 

FIRST BANK 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ 

 

Εποπτεύουσα αρχή 
Νοµαρχία Αθηνών, ∆ιεύθυνση Ανωνύµων Εταιρειών & Εµπορίου 

 

Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών 
41132/01ΝΤ/Β/98/149 

 

Αριθµός φορολογικού µητρώου 
094531775 

 

Noµικός Σύµβουλος 
Αθανάσιος Αργυρόπουλος  

 

Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια  
Ρεγγίνα Σ. Λουκίσα  

ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε. 

 

 

Οι παρούσες ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 20ης Μαρτίου  

2008. 
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2. Βασικές λογιστικές αρχές: 

 
 (α) Βάση κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων και λογιστικές αρχές 

Οι Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρείας της 31ης ∆εκεµβρίου 2007, που καλύπτουν τη χρήση από την 1η 

Ιανουαρίου έως και την 31η ∆εκεµβρίου 2007, έχουν συνταχθεί µε βάση  την αρχή του ιστορικού κόστους όπως 

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

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

Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («∆ΠΧΠ») (International Financial Reporting Standards - IFRS), που έχουν 

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

 

Οι λογιστικές αρχές και µέθοδοι, που εφαρµόστηκαν για την κατάρτιση των ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων 

της 31ης ∆εκεµβρίου 2007, είναι ίδιες µε αυτές που περιγράφονται στις δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις 

της χρήσης που έληξε  την 31η  ∆εκεµβρίου 2006 και έχουν εφαρµοσθεί µε συνέπεια, εκτός της περιπτώσεως 

της µεθόδου παρουσιάσης της κατάστασης Ταµειακών Ροών, όπου από τη χρήση 2007 η Εταιρεία άλλαξε τη 

µέθοδο αυτή από άµεση σε έµµεση. Η αλλαγή αυτή προφανώς δεν είχε καµία επίδραση στην οικονοµική θέση 

και τα αποτελέσµατα της Εταιρείας. Λόγω της αλλαγής αυτής έγινε επαναταξινόµηση των κονδυλίων της 

κατάστασης Ταµειακών Ροών της προηγουµένης χρήσεως προκειµένου να καταστούν συγκρίσιµα µε τα 

αντίστοιχα κονδύλια της τρέχουσας χρήσης. 

 

Το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων καθώς και η Επιτροπή ∆ιερµηνειών έχουν εκδώσει µια σειρά νέων 

λογιστικών προτύπων (∆ΠΧΠ) και διερµηνειών (∆ΕΕΧΠ), τα οποία είναι υποχρεωτικά για τις λογιστικές περιόδους 

που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2007.  Η εκτίµηση της Εταιρείας σχετικά µε την επίδραση αυτών των νέων 

προτύπων και διερµηνειών έχει ως εξής: 

 

•••    ∆ιεθνές Πρότυπο Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆.Π.Χ.Π.) 7 «Χρηµατοοικονοµικά 
µέσα: Γνωστοποιήσεις» 
 

Το ∆ΠΧΠ 7 απαιτεί επιπλέον του ∆ΛΠ 32 γνωστοποιήσεις για όλα τα χρηµατοοικονοµικά µέσα (εκτός 

αυτών που εµπίπτουν σε άλλα πρότυπα – π.χ. ∆ΛΠ 27, 28, 31). Το ∆ΠΧΠ 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. Το ∆.Π.Χ.Π. 7 επέφερε ορισµένες αλλαγές στο 

περιεχόµενο και τον τρόπο γνωστοποιήσεως των στοιχείων, που αφορούν τα χρηµατοοικονοµικά µέσα, 

οι οποίες παρουσιάζονται στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις. 

 

•••    Τροποποίηση ∆ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου (∆ΛΠ) 1 «Παρουσίαση Οικονοµικών 
Καταστάσεων - Γνωστοποιήσεις Κεφαλαίων» (Κανονισµός 108/2006) 

 
Λόγω της έκδοσης του ∆ΠΧΠ 7, προστέθηκαν επιπλέον γνωστοποιήσεις στο ∆ΛΠ 1 προκειµένου µια 

επιχείρηση να γνωστοποιεί χρήσιµες προς στους χρήστες πληροφορίες σχετικά µε τους στόχους τις 

πολιτικές και τις διαδικασίες διαχείρισης των κεφαλαίων της. Η τροποποίηση του ∆ΛΠ 1, επέφερε 

ορισµένες αλλαγές στο περιεχόµενο και τον τρόπο γνωστοποίησης των στοιχείων, που αφορούν τα 

χρηµατοοικονοµικά µέσα, οι οποίες παρουσιάζονται στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις. 
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•••    ∆ιερµηνεία 7 «Εφαρµογή της προσέγγισης της αναπροσαρµογής σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 29 
περί υπερπληθωριστικών οικονοµιών» (Κανονισµός 708/2006). 
 

Η ∆ιερµηνεία 7 απαιτεί όπως στην περίοδο κατά την οποία µια επιχείρηση διαπιστώνει την ύπαρξη 

υπερπληθωρισµού στην οικονοµία του νοµίσµατος λειτουργίας της, χωρίς να υπήρξε υπερπληθωρισµός 

την προηγούµενη περίοδο, να εφαρµόζει τις απαιτήσεις του ∆ΛΠ 29 σαν να ήταν πάντοτε οικονοµία σε 

κατάσταση υπερπληθωρισµού. Η υιοθέτησή της δεν είχε επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις της 

Εταιρείας επειδή το ∆ΛΠ 29 περί υπερπληθωριστικών οικονοµιών δεν έχει εφαρµογή στις 

δραστηριότητες της. 

 

•••    ∆ιερµηνεία 8 και 9 «Πεδίο εφαρµογής του ∆.Π.Χ.Π. 2» και «Επανεκτίµηση ενσωµατωµένων 
παραγώγων» (Κανονισµός 1329/2006). 
 
Η ∆ιερµηνεία 8 διευκρινίζει ότι το ∆ΠΧΠ 2 «Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών» 

εφαρµόζεται σε συναλλαγές στις οποίες µια επιχείρηση παραχωρεί συµµετοχικούς τίτλους ή αναλαµβάνει 

την υποχρέωση να µεταβιβάσει µετρητά ή άλλα περιουσιακά στοιχεία (που βασίζονται στην τιµή των 

µετοχών της), όταν το προσδιορίσιµο αντάλλαγµα που έχει ληφθεί φαίνεται να είναι χαµηλότερο από 

την εύλογη αξία των συµµετοχικών τίτλων που παραχωρούνται ή των υποχρεώσεων που 

αναλαµβάνονται.  

Η ∆ιερµηνεία 9 απαιτεί όπως µια επιχείρηση εκτιµά το ενδεχόµενο ένα συµβόλαιο να περιέχει ένα 

ενσωµατωµένο παράγωγο κατά τη στιγµή σύναψης του συµβολαίου, περίπτωση κατά την οποία 

απαγορεύει µεταγενέστερη επανεκτίµηση εκτός εάν υπάρχει µεταβολή στους όρους του συµβολαίου 

που µεταβάλλουν ουσιαστικά τις ταµειακές ροές.  

Οι ∆ιερµηνείες αυτές δεν έχουν εφαρµογή στις δραστηριότητες της Εταιρείας.  

 
•••    ∆ιερµηνεία 10 «Ενδιάµεσες Οικονοµικές καταστάσεις και αποµείωση» (Κανονισµός 

610/2007) 
 

Με την υιοθέτηση της ∆ιερµηνείας αυτής δεν επιτρέπεται ο αντιλογισµός ζηµιών αποµείωσης που έχουν 

αναγνωρισθεί σε προηγούµενη ενδιάµεση περίοδο και αφορούν υπεραξία καθώς και επενδύσεις σε 

µετοχικούς τίτλους ή χρηµατοοικονοµικά στοιχεία που αναγνωρίζονται στο κόστος.  

∆ε συνέτρεξε περίπτωση εφαρµογής της ∆ιερµηνείας αυτής. 

 

Επίσης, το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων καθώς και η Επιτροπή ∆ιερµηνειών έχουν εκδώσει 

και τα κατωτέρω Πρότυπα και ∆ιερµηνείες, τα οποία είτε δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση είτε η εφαρµογή τους αφορά χρήσεις µε έναρξη µετά την 1η Ιανουαρίου 2007 και η 

Εταιρεία δεν έχει εφαρµόσει πρόωρα. 

 
•••    ∆ιεθνές Πρότυπο Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆.Π.Χ.Π.) 8 «Τοµείς λειτουργίας» 

Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη από την 1η Ιανουαρίου 2009 
 

Το ∆ΠΧΠ 8 αντικαθιστά το ∆ΛΠ 14 «Οικονοµικές Πληροφορίες κατά τοµέα» και υιοθετεί µια διοικητική 

προσέγγιση αναφορικά µε τις οικονοµικές πληροφορίες που δίνονται κατά τοµέα. Η πληροφόρηση που 

θα παρέχεται θα είναι αυτή που χρησιµοποιεί η διοίκηση εσωτερικά για την αξιολόγηση της απόδοσης 

των λειτουργικών τοµέων και την κατανοµή πόρων σε αυτούς τους τοµείς. Αυτή η πληροφόρηση µπορεί 

να είναι διαφορετική από αυτή που παρουσιάζεται στον ισολογισµό και κατάσταση αποτελεσµάτων και 

οι Εταιρείες θα πρέπει να δώσουν επεξηγήσεις και συµφωνίες αναφορικά µε τις εν λόγω διαφορές. Η 
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Εταιρεία είναι στη διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης αυτού του προτύπου στις οικονοµικές της 

καταστάσεις. 

 

•••    Τροποποίηση του ∆ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου (∆ΛΠ) 23 «Κόστος δανεισµού» Ισχύει για 
χρήσεις µε έναρξη από την 1η Ιανουαρίου 2009 
 
Την 29η Μαρτίου 2007, το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) εξέδωσε το αναθεωρηµένο 

κείµενο του ∆ΛΠ 23, σύµφωνα µε το οποίο δεν επιτρέπεται η άµεση καταχώρηση στα αποτελέσµατα, 

του κόστους δανεισµού που συνδέεται άµεσα µε στοιχεία ενεργητικού για τα οποία απαιτείται 

σηµαντικός χρόνος µέχρι να τεθούν σε παραγωγική λειτουργία ή να είναι διαθέσιµα να πωληθούν. Το 

κόστος αυτό πλέον θα κεφαλαιοποιείται και θα αποτελεί µέρος του κόστους κτήσης του στοιχείου του 

ενεργητικού. 

 

Η εφαρµογή της τροποποίησης αυτής δεν αναµένεται να έχει ουσιώδη επίπτωση στις οικονοµικές 

καταστάσεις της Εταιρείας. 

 

•••    Τροποποίηση του ∆ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου (∆ΛΠ) 1 «Παρουσίαση οικονοµικών 
καταστάσεων» Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη από την 1η Ιανουαρίου 2009 

 

Την 6η Σεπτεµβρίου 2007, το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) εξέδωσε το 

αναθεωρηµένο κείµενο του ∆ΛΠ 1, µε το οποίο απαιτείται η συγκέντρωση πληροφοριών µε κοινά 

χαρακτηριστικά στις οικονοµικές καταστάσεις και εισάγεται η έννοια του συνολικού αποτελέσµατος. 

 

Η κατάσταση συνολικού αποτελέσµατος συγκεντρώνει τα αποτελέσµατα της περιόδου και τις κινήσεις 

των ιδίων κεφαλαίων που δεν αφορούν δοσοληψίες µε τους µετόχους. Οι κινήσεις αυτές, δύνανται να 

εµφανίζονται είτε ως υποσύνολο της κατάστασης συνολικού αποτελέσµατος είτε σε ξεχωριστή 

κατάσταση. 

 

Η υιοθέτηση της τροποποίησης αυτής από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η εφαρµογή της από την Εταιρεία, 

αναµένεται να επιφέρει ορισµένες αλλαγές στον τρόπο παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων. 

 

•••    Τροποποίηση του ∆ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου (∆ΛΠ) 27 «Ενοποιηµένες και Ιδιαίτερες 
Οικονοµικές Καταστάσεις» και του ∆ιεθνούς Προτύπου Χρηµατοοικονοµικής 
Πληροφόρησης (∆.Π.Χ.Π.) 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» - Ισχύουν για συνενώσεις 
επιχειρήσεων που η ηµεροµηνία απόκτησης αφορά χρήσεις µε έναρξη από την 1η Ιουλίου 
2009. 
 
Οι σηµαντικότερες αλλαγές που επιφέρουν τα τροποποιηµένα πρότυπα, τα οποία εκδόθηκαν την 10η 

Ιανουαρίου 2008, συνοψίζονται στα εξής: 

 

i. Στις περιπτώσεις µεταβολής του ποσοστού συµµετοχής σε µια επιχείρηση, µε την οποία είτε 
αποκτάται είτε χάνεται ο έλεγχος, η αξία της επένδυσης που υπήρχε πριν την µεταβολή του 
ποσοστού ή αυτής που τυχόν απέµεινε αντίστοιχα, πρέπει να αποτιµάται στην εύλογη αξία µε τη 
διαφορά να καταχωρείται στα αποτελέσµατα. 

 

ii. ∆ίνεται η δυνατότητα της αποτίµησης των δικαιωµάτων τρίτων, κατά την αρχική αναγνώριση, στην 
εύλογη αξία τους. Επίσης τα δικαιώµατα τρίτων θα απορροφούν πλέον, το σύνολο των ζηµιών που 
τους αναλογεί. 
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iii. Ενδεχόµενο τίµηµα εξαγοράς µιας επιχείρησης, αναγνωρίζεται ως υποχρέωση και αποτιµάται στην 
εύλογη αξία. 

 

iv. Τα έξοδα που σχετίζονται µε την διαδικασία εξαγοράς, δεν αποτελούν πλέον συστατικό του 
συνολικού τιµήµατος εξαγοράς, αλλά θα καταχωρούνται στα αποτελέσµατα χρήσης. 

 

Επίσης καθορίζεται ρητά πλέον, ότι τυχόν διαφορά που προκύπτει κατά την µεταβολή ποσοστών σε µία 

θυγατρική Εταιρεία, στην οποία εξακολουθεί να υπάρχει έλεγχος, µεταξύ του τιµήµατος και της καθαρής 

θέσης που αντιστοιχεί στο ποσοστό µεταβολής, καταχωρείται απευθείας στην καθαρή θέση. 

 

 

•••    Τροποποίηση του ∆ιεθνούς Προτύπου Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆.Π.Χ.Π.) 2 – 
«Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών» Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη από την 
1η Ιανουαρίου 2009.  
 

Με την τροποποίηση αυτή, που εκδόθηκε την 17η Ιανουαρίου 2008, διευκρινίζεται ότι οι προϋποθέσεις 

κατοχύρωσης των εν λόγω παροχών, διακρίνονται σε: 

 

i. Προϋποθέσεις που καθορίζουν το αν η επιχείρηση είναι αποδέκτης των υπηρεσιών που παρέχονται 
και οι οποίες διακρίνονται περαιτέρω σε: 

 

- προϋποθέσεις κατοχύρωσης που στηρίζονται αποκλειστικά στην παρέλευση του καθορισµένου 
χρόνου παροχής υπηρεσιών και 

 

- προϋποθέσεις που ταυτόχρονα επιβάλουν την επίτευξη συγκεκριµένης απόδοσης. 
  

ii. Προϋποθέσεις που δεν σχετίζονται µε τη λήψη υπηρεσιών από την επιχείρηση. 
 

Επιπλέον, για κάθε µία από τις ανωτέρω κατηγορίες, καθορίζονται διακριτοί κανόνες προσδιορισµού της 

εύλογης αξίας των παροχών κατά την ηµεροµηνία χορήγησής τους καθώς και του λογιστικού χειρισµού 

στις περιπτώσεις µη επίτευξης των προϋποθέσεων που έχουν τεθεί.  

Η υιοθέτηση της τροποποίησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς και η εφαρµογή της από την Εταιρεία 

δεν αναµένεται να έχει επιπτώσεις στις οικονοµικές καταστάσεις.  

 

 

•••    ∆ιερµηνεία 11 «∆.Π.Χ.Π. 2 - Συναλλαγές συµµετοχικών τίτλων της ιδίας επιχείρησης ή 
επιχειρήσεων του ιδίου οµίλου» (Κανονισµός 611/2007) 

 

Η ∆ιερµηνεία 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 ∆ιερµηνεία αυτή, η οποία έχει υποχρεωτική 

εφαρµογή για χρήσεις µε έναρξη από την 1η Μαρτίου 2007 δεν αναµένεται να υιοθετηθεί από την  

Εταιρεία.  

 

•••    ∆ιερµηνεία 12 «Συµφωνία παραχώρησης εκµεταλλεύσεως» Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη 
από την 1η Ιανουαρίου 2008 
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Η ∆ιερµηνεία 12 πραγµατεύεται τον τρόπο µε τον οποίο οι διαχειριστές των παραχωρήσεων ενός 

δικαιώµατος παροχής υπηρεσιών θα πρέπει να εφαρµόζουν τα ∆ΠΧΠ για να καταχωρήσουν τις 

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

παραχώρηση του δικαιώµατος. Η µελλοντική υιοθέτηση της δεν αναµένεται να επηρεάσει τις οικονοµικές 

καταστάσεις της Εταιρείας. 

 
•••    ∆ιερµηνεία 13 «Προγράµµατα Επιβράβευσης Πελατών» Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη από 

την 1η Ιουλίου 2008 
 

•••    ∆ιερµηνεία 14 «∆ΛΠ 19 – Όριο αναγνώρισης στοιχείων Ενεργητικού από προγράµµατα 
καθορισµένων παροχών, ελάχιστες απαιτήσεις χρηµατοδότησης και η αλληλεπίδρασή τους» 
Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη από την 1η Ιανουαρίου 2008 

 
Η Εταιρεία εξετάζει τις επιπτώσεις που θα έχει η εφαρµογή των ανωτέρω ∆ιερµηνειών, στις οικονοµικές  

καταστάσεις. 

       
(β) Σηµαντικές λογιστικές αποφάσεις, εκτιµήσεις και παραδοχές 

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

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

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

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

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

αναµένεται να πραγµατοποιηθούν κάτω από τις υπάρχουσες συνθήκες.  

 

(γ) Λογιστικές αποφάσεις 
Κατά την διαδικασία εφαρµογής των λογιστικών αρχών και µεθόδων λαµβάνονται αποφάσεις από την ∆ιοίκηση 

που  σχετίζονται µε:  

 

• Ταξινόµηση των επενδύσεων  

• Ανακτησιµότητα των λογαριασµών απαιτήσεων 

• Απαξίωση αποθεµάτων 

• Την ταξινόµηση µιας µίσθωσης σαν λειτουργική ή χρηµατοοικονοµική. 

 

(δ) Παραδοχές και εκτιµήσεις  
Η απεικόνιση της αξίας ορισµένων περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στις οικονοµικές καταστάσεις 

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

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

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

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

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

Παραδοχές και εκτιµήσεις απαιτούνται για την απεικόνιση:  

• Των προβλέψεων µελλοντικών πληρωτέων φόρων εισοδήµατος και αναβαλλόµενων φόρων. 

• Της εύλογης αξίας λοιπών χρηµατοοικονοµικών µέσων 

• Των Προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις 

• Ενδεχόµενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων 
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Σηµαντικές παραδοχές από την ∆ιοίκηση για την εφαρµογή των λογιστικών αρχών και µεθόδων της Εταιρείας 

επισηµαίνονται  όπου κρίνεται σκόπιµο. 

 

 (ε) Ενοποίηση 

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

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

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

µε ποσοστό 70%. 

 

     
(στ) Πληροφόρηση κατά τοµέα 

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

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

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

προϊόντα και υπηρεσίες και η οποία υπόκειται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από άλλες περιοχές.  

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στην παροχή τηλεφωνικών υπηρεσιών. Οι εν λόγω υπηρεσίες  απευθύνονται τόσο 

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

ίδια βαρύτητα και προωθούν εξίσου όλους τους τοµείς  δραστηριότητας.  

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

(ζ) Συναλλαγές σε ξένο νόµισµα 
Τα στοιχεία των οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας επιµετρώνται βάσει του νοµίσµατος του πρωτεύοντος 

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

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

επιµέρους σηµειώσεις. 

 

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

κατά την ηµεροµηνία των συναλλαγών. 

 

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

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

εκφράζονται σε ξένο νόµισµα µε τις ισχύουσες ισοτιµίες κατά την ηµεροµηνία ισολογισµού, καταχωρούνται στα 

αποτελέσµατα. Οι συναλλαγµατικές διαφορές από µη νοµισµατικά στοιχεία που αποτιµώνται στην εύλογη αξία 

τους, θεωρούνται ως τµήµα της εύλογης αξίας και συνεπώς καταχωρούνται όπου και οι διαφορές της εύλογης 

αξίας. 

 

(η) Ενσώµατες ακιµητοποιήσεις 
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 

κτήσης µείον τις σωρευµένες αποσβέσεις και τις τυχόν ζηµίες αποµείωσης, αν υπάρχουν. Το κόστος κτήσης 

περιλαµβάνει όλες τις άµεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων. Το κόστος µπορεί επίσης να 

περιλαµβάνει κέρδη ή ζηµίες από αντιστάθµιση του συναλλαγµατικού κινδύνου κατά την αγορά αυτών των 
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στοιχείων, τα οποία είχαν καταχωρηθεί σε αποθεµατικό των ιδίων κεφαλαίων. Τέτοια περίπτωση δεν έχει 

προκύψει. 

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

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

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

πραγµατοποιούνται. 

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

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

των ενσωµάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε κάθε ετήσιο ισολογισµό. 

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

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

 

Οι εγκαταστάσεις σε ακίνητα τρίτων, αποσβένονται σύµφωνα µε τα έτη µίσθωσης των ακινήτων. 

 

Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των  ενσωµάτων παγίων υπολογίζονται µε την σταθερή µέθοδο µέσα στη 

ωφέλιµη ζωή τους, που έχει ως εξής: 

 

Μηχανολογικός εξοπλισµός                    7-13 έτη 

Αυτοκίνητα                                           7-9  έτη 

Λοιπός εξοπλισµός                                 4-7  έτη 

 

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

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

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

µε σκοπό την επένδυσή τους σε πάγια περιουσιακά στοιχεία. 

 

(θ) Άϋλα περιουσιακά στοιχεία  
Οι άδειες λογισµικού αποτιµώνται στο κόστος κτήσης µείον τις αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις διενεργούνται µε την 

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

 
(ι) Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων  

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

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

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

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

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

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

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

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

οποίας προκύπτουν, µε την προϋπόθεση ότι δεν έχει αναπροσαρµοστεί το περιουσιακό στοιχείο.  
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(ια) Αποθέµατα  
Η Εταιρεία αγοράζει εµπορεύµατα µε σκοπό την µεταπώληση τους βάσει συµβάσεων που έχουν συνάψει .Κατά 

την ηµεροµηνία του ισολογισµού ,τα αποθέµατα αποτιµώνται στην αξία κτήσης. Την 31η ∆εκεµβρίου 2007 και 

2006 η Εταιρεία δεν είχε αποθέµατα στην κατοχή της.  

 
(ιβ) Πελάτες και εµπορικές απαιτήσεις  

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

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

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

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

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

πραγµατικό αρχικό επιτόκιο. Η σχετική ζηµία µεταφέρεται απευθείας 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.  

 

(ιγ) Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα   
Τα διαθέσιµα και ισοδύναµα διαθεσίµων περιλαµβάνουν τα µετρητά στην τράπεζα και στο ταµείο καθώς επίσης 

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

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

περιουσιακά στοιχεία που αποτιµώνται στην εύλογη αξία µέσω της κατάστασης αποτελεσµάτων. 

 

(ιδ) Χρηµατοοικονοµικά µέσα  
Χρηµατοοικονοµικό µέσο είναι κάθε σύµβαση που δηµιουργεί ένα χρηµατοοικονοµικό στοιχείο ενεργητικού σε 

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

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

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

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

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

προϋποθέσεις: 

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

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

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

ενός χαρτοφυλακίου από αναγνωρισµένα χρηµατοοικονοµικά µέσα). 

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

αναγνώριση των µεταβολών στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσης µε την προυπόθεση ότι πληρούνται τα 

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

 
•••    ∆άνεια και απαιτήσεις 

Περιλαµβάνουν µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού µε σταθερές ή 

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

και Απαιτήσεις) δεν περιλαµβάνονται: 

α) απαιτήσεις από προκαταβολές για αγορά αγαθών ή υπηρεσιών, 

β) απαιτήσεις που έχουν να κάνουν µε δοσοληψίες φόρων, οι οποίες έχουν επιβληθεί νοµοθετικά από το κράτος, 
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γ) οτιδήποτε δεν καλύπτεται από σύµβαση, ώστε να δίνει δικαίωµα στην επιχείρηση για λήψη µετρητών ή άλλων 

χρηµατοοικονοµικών παγίων στοιχείων. 

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

µεγαλύτερες των 12 µηνών από την ηµεροµηνία ισολογισµού. Τα τελευταία συµπεριλαµβάνονται στα µη 

κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού. 

 
(ιε) Μετοχικό κεφάλαιο 

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

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

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

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

απεικονίζεται µειωτικά των ιδίων κεφαλαίων. 

    
(ιστ) Φορολογία εισοδήµατος και αναβαλλόµενος φόρος  

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

 

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

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

για το έτος.  

 

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

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

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

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

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

 

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις αποτιµώνται µε βάση το φορολογικό συντελεστή 

που ισχύει 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. 

 

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

επενδύσεις σε θυγατρικές και συνδεδεµένες επιχειρήσεις, µε εξαίρεση την περίπτωση που η αναστροφή των 
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προσωρινών διαφορών ελέγχεται από την Εταιρεία και είναι πιθανό ότι οι προσωρινές διαφορές δεν θα 

αναστραφούν στο προβλεπτό µέλλον. 

 

 
(ιζ) Παροχές προς τους εργαζοµένους  

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

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

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

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

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

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

µελλοντικών πληρωµών ή σε επιστροφή.  

 

Παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία: Οι παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία περιλαµβάνουν 
τόσο προγράµµατα καθορισµένων εισφορών, όσο και προγράµµατα καθορισµένων παροχών. Το δεδουλευµένο 

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

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

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

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

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

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

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

 

• Πρόγραµµα καθορισµένων παροχών 
 Η υποχρέωση που καταχωρείται στον ισολογισµό για τα προγράµµατα καθορισµένων παροχών αποτελεί την  

παρούσα αξία της υποχρέωσης για την καθορισµένη παροχή, µείον την εύλογη αξία των στοιχείων του 

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

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

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

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

µακροπροθέσµων οµολόγων του Ελληνικού ∆ηµοσίου. 

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

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

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

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

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

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

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

περίοδο ωρίµανσης. 

 

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

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

όταν δεσµεύεται, είτε όταν τερµατίζει την απασχόληση υπαρχόντων εργαζοµένων σύµφωνα µε ένα λεπτοµερές 
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πρόγραµµα για το οποίο δεν υπάρχει πιθανότητα απόσυρσης, είτε όταν προσφέρει αυτές τις παροχές ως κίνητρο 

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

δώδεκα µηνών από την ηµεροµηνία του Ισολογισµού, τότε θα πρέπει να προεξοφλούνται µε βάση τις αποδόσεις 

των υψηλής ποιότητας εταιρικών οµολόγων ή των κρατικών οµολόγων. 

 

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

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

δεχτούν την προσφορά. 

 

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

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

υποχρέωση.  

 

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

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

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

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

επιχορηγήσεων µε τα αντίστοιχα κόστη τα οποία και επιχορηγούν. 

 

Οι επιχορηγήσεις που αφορούν στοιχεία του ενεργητικού περιλαµβάνονται στις µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 

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

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

εκµετάλλευσης . 

 

(ιθ) Προβλέψεις 
Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει παρούσες νοµικές η τεκµαιρόµενες υποχρεώσεις ως 

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

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

την ηµεροµηνία σύνταξης κάθε ισολογισµού και προσαρµόζονται προκειµένου να αντανακλούν την παρούσα 

αξία της δαπάνης που αναµένεται να απαιτηθεί για τη διευθέτηση της υποχρέωσης. Οι ενδεχόµενες υποχρεώσεις 

δεν αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται, εκτός αν η πιθανότητα εκροών πόρων 

οι οποίοι ενσωµατώνουν οικονοµικά οφέλη είναι µεγάλη. Οι ενδεχόµενες απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται στις 

οικονοµικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή οικονοµικών οφελών είναι πιθανή. 

 
(κ) Αναγνώριση εσόδων και εξόδων  

Έσοδα: Τα έσοδα περιλαµβάνουν την εύλογη αξία εκτελεσθέντων έργων, παροχής υπηρεσιών, καθαρά από 
Φόρο Προστιθέµενης Αξίας, εκπτώσεις και επιστροφές. Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής :   

•••    Παροχή υπηρεσιών: Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται την περίοδο που παρέχονται οι  
υπηρεσίες, µε βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της παρεχόµενης υπηρεσίας σε σχέση µε το σύνολο των 

παρεχόµενων υπηρεσιών. 

•••    Έσοδα από τόκους: Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και µε την χρήση 
του πραγµατικού επιτοκίου. Όταν υπάρχει αποµείωση των απαιτήσεων, η λογιστική αξία αυτών 

µειώνεται στο ανακτήσιµο ποσό τους, το οποίο είναι η παρούσα αξία των αναµενόµενων µελλοντικών 
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ταµειακών ροών προεξοφλουµένων µε το αρχικό πραγµατικό επιτόκιο. Στην συνέχεια λογίζονται τόκοι 

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

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

 

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

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

χρήσης του µισθίου. Τα έξοδα από τόκους αναγνωρίζονται σε δεδουλευµένη βάση. 

 

(κα) Μισθώσεις 
Εταιρεία ως Μισθωτής: Οι µισθώσεις παγίων κατά τις οποίες µεταβιβάζονται στην Εταιρεία όλοι οι κίνδυνοι και 
τα οφέλη που έχουν σχέση µε την κυριότητα ενός στοιχείου του ενεργητικού, ανεξάρτητα από την τελική 

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

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

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

σταθερό επιτόκιο στην υπολειπόµενη χρηµατοοικονοµική υποχρέωση. Οι αντίστοιχες υποχρεώσεις από 

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

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

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. 

 

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

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

αποτελέσµατα χρήσης στα Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης. 

 

(κβ) ∆ιανοµή µερισµάτων 
Η διανοµή µερισµάτων στους µετόχους αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις οικονοµικές καταστάσεις την 

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

 

3. ∆ιαχείριση κινδύνων: 

 

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

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

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

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

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

διασπορά του επιχειρηµατικού κινδύνου.  
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•••    Συναλλαγµατικός κίνδυνος 
Η Εταιρεία δεν είναι άµεσα  εκτεθειµένη σε συναλλαγµατικούς κινδύνους, δεδοµένου ότι οι πωλήσεις τις 

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

χώρες εκτός της ευρωζώνης. 

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

 

•••    Πιστωτικός κίνδυνος 
Με δεδοµένο ότι οι βασικότεροι πελάτες της  Εταιρείας είναι το ∆ηµόσιο και η µητρική Εταιρεία,  ο 

πιστωτικός κίνδυνος που σχετίζεται µε την είσπραξη των απαιτήσεων της  είναι χαµηλός. 

 

•••    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 ∆ηµόσιο και ευρύτερο τοµέα της µητρικής παρουσιάζει προβλήµατα 

ρευστότητας τα οποία επηρεάζουν και τη θυγατρική στο βαθµό που αφορούν αντίστοιχα έργα.   

Ο κίνδυνος ρευστότητας παρουσιάζεται επίσης σχετικά αυξηµένος εξ αιτίας του γεγονότος ότι τα 

Ν.Π.∆.∆ (Ασφαλιστικοί οργανισµοί), που συµπεριλαµβάνονται στους µεγαλύτερους  πελάτες της 

Εταιρείας  δεν εξοφλούν έγκαιρα τις υποχρεώσεις τους, λόγω των γραφειοκρατικών διαδικασιών που 

ακολουθούν. Σηµαντικό ρόλο σ’αυτό παίζει και το γεγονός ότι για την υλοποίηση των έργων του 

∆ηµοσίου και του  ευρύτερου ∆ηµόσιου Τοµέα απασχολείται µεγάλος  αριθµός  προσωπικού.  

 

•••    Κίνδυνος λόγω µεταβολών των επιτοκίων 
Η Εταιρεία, τόσο για τα βραχυπρόθεσµα όσο και για τα µακροπρόθεσµα δάνεια, βασίζεται σε 

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

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

διαµόρφωση των επιτοκίων, και σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητο προβαίνει σε µεταβολή της 

δανειοληπτικής βάσης της Εταιρείας από κυµαινόµενο σε σταθερό επιτόκιο.  

 

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

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

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

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

 

Θα πρέπει να σηµειωθεί πάντως ότι καθώς η βάση των κυµαινόµενων επιτοκίων  είναι το επιτόκιο της 

Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τραπέζης (Euribor) η όποια δυσµενή, αυξητική κατ’ ουσία, εξέλιξη των επιτοκίων 

δεν µπορεί να έχει ουσιαστική επίδραση στη διαµόρφωση των αποτελεσµάτων της Εταιρείας. 

 

4. Οικονοµικές πληροφορίες κατά τοµέα:  

•••    Πρωτεύων τοµέας πληροφόρησης – επιχειρηµατικοί τοµείς 
 

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

ιδιωτικό τοµέα όσο και προς το δηµόσιο. Συνεπώς τα έσοδά της για τη χρήση 2007 αναλύονται ώς εξής 
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31/12/2007 31/12/2006
Υπηρεσίες προς Μητρική 9.380.750,88 7.895.106,35
Υπηρεσίες προς ∆ηµόσιο 4.988.931,25 1.250.802,99
Λοιπές υπηρεσίες 710.135,23 384.404,40

15.079.817,36 9.530.313,74

(ποσά σε €)

 
 
 

•••    ∆ευτερεύων τοµέας πληροφόρησης – γεωγραφικές περιοχές 
 

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

υποχρέωση επιπλέον πληροφόρησης. 

 

5. Αµοιβές και έξοδα προσωπικού: 

 
Οι αµοιβές και τα έξοδα προσωπικού, κατά τις χρήσεις 2007 και 2006, αναλύονται ως εξής: 

 

 

31/12/2007 31/12/2006
Μισθοί και  Ηµεροµίσθια 10.348.075,31 6.494.308,57
Ασφαλιστικές εισφορές 2.815.300,62 1.728.209,84

Υποχρεώσεις καθορισµένων παροχών 
στους εργαζοµένους (Σηµέιωση 20)

77.843,01 24.407,30

Λοιπά έξοδα προσωπικού 656,00 107,35
Κόστος Μισθοδοσίας (Σηµείωση 7) 13.241.874,94 8.247.033,06

Από 1η Ιανουαρίου έως

 
 

Οι αµοιβές οι οποίες πληρώθηκαν σε διευθυντικά και ανώτερα στελέχη για τις χρήσεις που έληξαν 31η 

∆εκεµβρίου 2007 και 2006, οι οποίες περιλαµβάνονται στο κόστος µισθοδοσίας ανέρχονται σε € 258,50 χιλιάδες 

και €  313,00 χιλιάδες αντίστοιχα. 

Το απασχολούµενο προσωπικό στην Εταιρεία, κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2007 και 2006, αναλύεται ως εξής: 

 

 

31/12/2007 31/12/2006
Μισθωτοί 76 86
Ωροµίσθιοι 974 881

Σύνολο 1.050 967
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6. Αποσβέσεις: 

 

Οι αποσβέσεις, για τις χρήσεις που έληξαν την 31η ∆εκεµβρίου 2007 και 2006, αναλύονται ως εξής : 

 

31.12.2007 31.12.2006

Αποσβέσεις Ενσώµατων παγίων στοιχείων (Σηµείωση 12)         232.179,73          208.871,51 

Αποσβέσεις Ασώµατων παγίων στοιχείων (Σηµείωση 13)           28.726,51            32.752,89 
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων (Σηµείωση 22)          (8.302,48)            (8.302,48)

Σύνολο Αποσβέσεων        252.603,76         233.321,92 

Πλέον: Ποσά που πιστώθηκαν στα λοιπά έσοδα 
εκµετάλλευσης  (Σηµείωση 8)             8.302,48             8.302,48 

Σύνολο αποσβέσεων που χρεώθηκαν στις λοιπές 
λειτουργίες (Σηµείωση 7)        260.906,24         241.624,40 

Από 1η Ιανουαρίου έως

 
 

7. Ανάλυση εξόδων κατά  λειτουργία: 

 

Το σύνολο των εξόδων, για τις χρήσεις που έληξαν την 31η ∆εκεµβρίου 2007 και 2006, αναλύονται ως εξής : 

 

31.12.2007 31.12.2006

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού (Σηµείωση 5) 13.241.874,94 8.247.033,06

Έξοδα προβολής και διαφήµισης 10.837,89 12.277,17

Αποσβέσεις (Σηµείωση 6) 260.906,24 241.624,40

Αµοιβές συνεδριάσεων µελών ∆Σ 300.000,00 0,00

Αµοιβές και έξοδα νοµικών & λογιστών 25.420,17 35.740,00

Αµοιβές και έξοδα λοιπών τρίτων 123.040,54 84.483,63

Έξοδα παραγωγής 19.500,00 1.410,00

Ενοίκια 389.162,65 319.912,38

Φόροι και τέλη 46.263,66 18.638,06

Τηλεπικοινωνίες 247.934,65 262.143,42

Επισκευές και συντηρήσεις 157.630,09 116.720,60

Έντυπα - γραφική ύλη - αναλώσιµα υλικά 83.787,67 53.464,88

Συνδροµές 3.370,27 3.976,64

Αποµείωση επισφαλών απαιτήσεων 15.000,00 0,00

Έξοδα ταξιδίων 1.940,33 10.352,66

Έξοδα µεταφορών 3.439,91 5.627,31

Αµοιβές οργανισµών κοινής ωφέλειας 143.214,58 97.469,74

Ασφάλιστρα 7.103,48 8.584,34
Λοιπά έξοδα 15.335,46 10.255,78

Σύνολο εξόδων 15.095.762,53 9.529.714,07

Από 1η Ιανουαρίου έως
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Τα ανωτέρω συνολικά έξοδα της Εταιρείας επιµερίσθηκαν ως ακολούθως: 

 

 

31.12.2007 31.12.2006

Κόστος παροχής υπηρεσιών 13.730.271,40 8.458.135,01

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 1.293.211,83 999.913,86
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 72.279,30 71.665,20

15.095.762,53 9.529.714,07

Από 1η Ιανουαρίου έως

 
 

 

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

οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση του αριθµού  του προσωπικού, λόγω της ανάληψης νέων έργων και των 

αυξηµένων αναγκών τους σε θέσεις εργασίας.  

Επίσης για το σκοπό αυτό εκµισθώθηκε και νέο ακίνητο µε αποτέλεσµα να έχουµε επιπλέον και την επιβάρυνση 

των λειτουργικών δαπανών  του συγκεκριµένου ακινήτου. 

 

8. Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης: 

 

Τα λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης, για τις χρήσεις 2007 και 2006, έχουν ως εξής: 

 

 

31/12/2007 31/12/2006

Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις ΟΑΕ∆ 0,00 11.880,00

Επιχορηγήσεις Παγίων Στοιχείων 8.302,48 8.302,48

Έσοδα από διαχείρηση ακινήτων 137.977,89 118.086,82

Έσοδα ενοικίων 46.807,78 45.933,68

Λοιπά έσοδα 1.064,90 0,00

Έσοδα από εκποίηση παγίων 0,00 510,02

Σύνολο 194.153,05 184.713,00

Από 1η Ιανουαρίου έως
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9. Χρηµατοοικονοµικά  έσοδα - έξοδα και λοιπά χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα: 

 

31/12/2007 31/12/2006
Έσοδα Τόκων απο:

Λοιποί πιστωτικοί τόκοι 0,07  0,00 

Τόκοι προθεσµιακής κατάθεσης 0,00  1.690,62 

0,07  1.690,62 

Έξοδα Τόκων απο:

Έξοδα οµολογιακού δανείου 91.884,15  64.486,96 

Έξοδα αλληλόχρεου 56.776,94  2.721,73 

Τόκοι χρηµατοδοτικών µισθώσεων 16.451,24  17.367,83 

Προµήθειες εγγυητικών 3.126,26  1.806,33 

∆ιάφορα έξοδα τραπεζών 345,06  660,71 

168.583,65  87.043,56 

Από 1η Ιανουαρίου έως

 
Τα χρηµατοοικονοµικά έξοδα αυξήθηκαν λόγω αύξησης του δανεισµού, που οφείλεται στην εκχώρηση και 

προείσπραξη των τιµολογίων του δηµοσίου. 
  

10. Φόρος εισοδήµατος: 

 

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

για τη χρήση του 2007 είναι 25% (29% για τη χρήση 2006).  

 

Ο φόρος εισοδήµατος, που βάρυνε την κατάσταση αποτελεσµάτων, αναλύεται ως εξής: 

 

Φόρος Εισοδήµατος

31/12/2007 31/12/2006
Φόρος εισοδήµατος

Τρέχων φόρος εισοδήµατος 14.685,94 -
∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου 
προηγουµένων χρήσεων 97.844,76 -

Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος (8.684,57) 23.225,45 

Σύνολο φόρου εισοδήµατος στην 
κατάσταση αποτελεσµάτων 103.846,13 23.225,45 

Από 1η Ιανουαρίου έως

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

συντελεστή στα κέρδη προ φόρων, συνοψίζεται ως εξής:  
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31/12/2007 31/12/2006

Κέρδη προ φόρου εισοδήµατος              9.624,30            99.959,73 

Φορολογικός συντελεστής (%) 25% 29%
Φόροι εισοδήµατος υπολογισµένοι µε τον ισχύοντα 
φορολογικό συντελεστή 2.406,08 28.988,32
Φορολογική επίδραση από την αλλαγή των 
φορολογικών συντελεστών 1.843,38 -
Φορολογική επίδραση  εξόδων που δεν εκπίπτουν 
για φορολογικούς σκοπούς 347,68 (7.140,88)

Συµπληρωµατικός φόρος ακινήτων 1.404,23 1.378,01
∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου προηγουµένων 
χρήσεων 97.844,76 -
Φόρος εισοδήµατος στην κατάσταση 
αποτελεσµάτων           103.846,13            23.225,45 

 
 

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

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

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

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

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

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

την χρήση που αφορούν. 

 

Στις 10.5.2007 ολοκληρώθηκε και ο φορολογικός έλεγχος της Εταιρείας για τις χρήσεις 2002- 2005 από τον 

οποίο προέκυψαν συνολικοί φόροι και προσαυξήσεις  ποσού € 97.844,76,που επιβάρυναν τα αποτελέσµατα της 

χρήσης 2007.  

 

Οι αναβαλλόµενοι φόροι προσδιορίζονται στις προσωρινές διαφορές που υπάρχουν στα στοιχεία του 

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

υπολογίζονται µε εφαρµογή του ισχύοντος φορολογικού συντελεστή. 

 

31/12/2007 31/12/2006

Υπόλοιπο έναρξης (31.215,56) (7.990,11)

Φόρος αποτελεσµάτων χρήσης 8.684,57 (23.225,45)

Υπόλοιπο τέλους χρήσης (22.530,99) (31.215,56)
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Ο συµψηφισµός των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων λαµβάνει χώρα όταν υπάρχει, 

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

εισοδήµατος θα διακανονιστούν  στην ίδια φορολογική αρχή. 

 

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις, που εµφανίζονται στον Ισολογισµό, αναλύονται ως 

εξής : 

 

 

α) Ισολογισµός

31/12/2007 31/12/2006

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις

-Υποχρεώσεις καθορισµένων παροχών στους 
εργαζοµένους

59.493,93  63.182,39 

-∆ιαγραφή εξόδων εγκατάστασης 0,00  1.027,59 

59.493,93  64.209,98 

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις

-Χρηµατοδοτικές Μισθώσεις (Leasing) 82.024,92  95.425,54 

82.024,92  95.425,54 

Καθαρές αναβαλλόµενες φορολογικές 
απαιτήσεις/(υποχρεώσεις) (22.530,99) (31.215,56)

 

 
 

β) Κατάσταση αποτελεσµάτων

31/12/2007 31/12/2006

-Υποχρεώσεις καθορισµένων παροχών   στους 
εργαζοµένους 3.688,46  (7.078,11)

-∆ιαγραφή εξόδων εγκατάστασης 1.027,59  1.525,88 
-Χρηµατοδοτικές Μισθώσεις (Leasing) (13.400,62) 28.777,68 

Αναβαλλόµενος φόρος αποτελεσµάτων 
χρήσεως(έσοδο)/έξοδο

(8.684,57) 23.225,45 

Από 1η Ιανουαρίου έως
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11. Κέρδη ανά µετοχή: 

 

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

µε τον σταθµισµένο µέσο αριθµό των κοινών µετοχών της Εταιρείας. 

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

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

µετοχές.  

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

ανά µετοχή να είναι ίδια. 

Ο υπολογισµός των βασικών και προσαρµοσµένων καθαρών κερδών ανά µετοχή την 31η  ∆εκεµβρίου 2007 και 

2006 έχει ως εξής: 
 

31/12/2007 31/12/2006

Ζηµιές/Κέρδη µετά από φόρους (94.221,83) 76.734,28

Σταθµισµένος µέσος όρος του αριθµού µετοχών 670.000 670.000

(Ζηµιές)/κέρδη ανά µετοχή (βασικά και 
προσαρµοσµένα  σε €)

(0,14) 0,11 

 
 

12. Ενσώµατες ακινητοποιήσεις: 

 

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

αποσβέσεις και τυχόν µειώσεις της αξίας τους. 

Επί των ενσώµατων παγίων της  Εταιρείας δεν υφίστανται υποθήκες ή προσηµειώσεις. 
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ΟΙΚΟΠΕ∆Α & 
ΚΤΙΡΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

ΕΠΙΠΛΑ & 
ΛΟΙΠΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ

Αξία κτήσης 
Υπόλοιπα την 1η Ιανουαρίου 2007 377.778,16 1.230.088,46 551.392,34 2.159.258,96 
Προσθήκες 985,86 16.848,65 3.117,35 20.951,86 
Μειώσεις - - - -
Μεταφορές - - - -
Υπόλοιπα την 31η ∆εκεµβρίου 2007 378.764,02 1.246.937,11 554.509,69 2.180.210,82 

Αποσβέσεις
Υπόλοιπα την 1η Ιανουαρίου 2007 176.449,92 653.386,15 345.196,95 1.175.033,02 
Αποσβέσεις χρήσης 36.656,54 138.891,98 56.631,21 232.179,73 
Μειώσεις -                     -                         -                          -                      
Μεταφορές -                   -                       -                         -                     
Υπόλοιπα την 31η ∆εκεµβρίου 2007 213.106,46 792.278,13 401.828,16 1.407.212,75 

Αναπόσβεστη Αξία την 31η ∆εκεµβρίου 2007 165.657,56 454.658,98 152.681,53 772.998,07 

Αναπόσβεστη Αξία την 31η ∆εκεµβρίου 2006 201.328,24 576.702,31 206.195,39 984.225,94 

Από 1η Ιανουαρίου έως 31η ∆εκεµβρίου 2007

 

ΟΙΚΟΠΕ∆Α & 
ΚΤΙΡΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

ΕΠΙΠΛΑ & 
ΛΟΙΠΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ

Αξία κτήσης 
Υπόλοιπα την 1η Ιανουαρίου 2006 284.880,31 1.107.301,35 440.305,72 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 -                   -                       -                         -                     
Υπόλοιπα την 31η ∆εκεµβρίου 2006 377.778,16 1.230.088,46 551.392,34 2.159.258,96 

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

Αναπόσβεστη Αξία την 31η ∆εκεµβρίου 2006 201.328,24 576.702,31 206.195,39 984.225,94 

Αναπόσβεστη Αξία την 31η ∆εκεµβρίου 2005 138.063,38 577.140,49 150.611,82 865.815,69 

Από 1η Ιανουαρίου έως 31η ∆εκεµβρίου 2006

Ανάλυση των αποσβέσεων της Εταιρείας παρατίθενται στη Σηµείωση 6.  

13. Ασώµατες ακινητοποιήσεις: 

 
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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ΟΙΚΟΠΕ∆Α & 
ΚΤΙΡΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

ΕΠΙΠΛΑ & 
ΛΟΙΠΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ

Αξία κτήσης 
Υπόλοιπα την 1η Ιανουαρίου 2007 377.778,16 1.230.088,46 551.392,34 2.159.258,96 
Προσθήκες 985,86 16.848,65 3.117,35 20.951,86 
Μειώσεις - - - -
Μεταφορές - - - -
Υπόλοιπα την 31η ∆εκεµβρίου 2007 378.764,02 1.246.937,11 554.509,69 2.180.210,82 

Αποσβέσεις
Υπόλοιπα την 1η Ιανουαρίου 2007 176.449,92 653.386,15 345.196,95 1.175.033,02 
Αποσβέσεις χρήσης 36.656,54 138.891,98 56.631,21 232.179,73 
Μειώσεις -                     -                         -                          -                      
Μεταφορές -                   -                       -                         -                     
Υπόλοιπα την 31η ∆εκεµβρίου 2007 213.106,46 792.278,13 401.828,16 1.407.212,75 

Αναπόσβεστη Αξία την 31η ∆εκεµβρίου 2007 165.657,56 454.658,98 152.681,53 772.998,07 

Αναπόσβεστη Αξία την 31η ∆εκεµβρίου 2006 201.328,24 576.702,31 206.195,39 984.225,94 

Από 1η Ιανουαρίου έως 31η ∆εκεµβρίου 2007

 
 
 

Α∆ΕΙΕΣ 
ΧΡΗΣΗΣ 

ΛΟΙΠΑ 
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

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 -                         -                          3.827,13 
Μειώσεις -                     -                         -                          -                      
Μεταφορές -                   -                       -                         -                     
Υπόλοιπα την 31η ∆εκεµβρίου 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 
Αποσβέσεις χρήσης 17.957,37 14.637,36 158,16 32.752,89 
Μειώσεις -                     -                         -                          -                      
Μεταφορές -                   -                       -                         -                     
Υπόλοιπα την 31η ∆εκεµβρίου 2006 36.861,36 52.719,26 3.543,96 93.124,58 

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

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

Από 1η Ιανουαρίου έως 31η ∆εκεµβρίου 2006

 
 
Ανάλυση των αποσβέσεων της Εταιρείας παρατίθενται στη Σηµείωση 6. 
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14. Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις: 

 

Οι λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις της  Εταιρείας αναλύονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

 

31/12/2007 31/12/2006
∆οσµένες εγγυήσεις 44.960,97 41.528,05

Σύνολο λοιπών µακροπροθέσµων απαιτήσεων 44.960,97 41.528,05

 
 

 

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

το τέλος της επόµενης χρήσης. 

 

15. Πελάτες και εµπορικές απαιτήσεις: 

 
Οι Πελάτες και οι λοιπές εµπορικές απαιτήσεις  της Εταιρείας, αναλύονται ως εξής: 

 

 

31/12/2007 31/12/2006
Απαιτήσεις από πελάτες 1.482.156,50 1.770.750,57
Απαιτήσεις από συνδεδεµένες Επιχειρήσεις 2.614.421,46 3.931.787,63
Επιταγές εισπρακτέες 524.412,04  576.257,04

4.620.990,00  6.278.795,24
Μείον: Προβλέψεις επισφαλών πελατών (144.000,00) (129.000,00)

4.476.990,00 6.149.795,24 

 
 

Στο υπόλοιπο του λογαριασµού «Απαιτήσεις από πελάτες» περιλαµβάνεται απαίτηση από το ΙΚΑ ποσού 1,2 εκ.€ 

το οποίο εισπράχθηκε µέσα στο α’τρίµηνο του 2008. Οι επισφαλείς απαιτήσεις της Εταιρείας µε τις αντίστοιχες 

σχηµατισθείσες προβλέψεις παρατίθενται στον κατωτέρω πίνακα: 

 

31/12/2007
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
Επισφαλείς απαιτήσεις πελατών 170.596,42
Σχηµατισθείσες προβλέψεις 144.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΣΦΑΛΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 170.596,42
ΣΥΝΟΛΑ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ 144.000,00
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Οι  ενήµερες απαιτήσεις από πελάτες και επιταγές εισπρακτέες, σχετικά µε τον εκτιµώµενο χρόνο είσπραξης-

λήξης τους έχουν ως εξής : 

 
ΧΡΟΝΙΚΗ 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠO 

ΠΕΛΑΤΕΣ
ΕΠΙΤΑΓΕΣ 

ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ

Εντός διµήνου 3.411.267,54 0,00
Εντός τριµήνου 0,00 21.000,00
Εντός εξαµήνου 0,00 50.000,00
Εντός έτους 0,00 120.000,00
Εντός 18 µηνών 514.714,00 334.412,04

3.925.981,54 525.412,04
Επισφαλείς 
πελάτες 170.596,42 0,00
Σύνολο 4.096.577,96 525.412,04

 
 

16. Λοιπές απαιτήσεις:  

 

Οι Λοιπές απαιτήσεις της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

 

31/12/2007 31/12/2006
Απαιτήσεις από φόρους 407.264,58 3.571,40
Χρεώστες διάφοροι 882,79 2.182,79
Έξοδα επόµενης χρήσης 43.612,27 5.787,73
Λοιπές απαιτήσεις 40,00 556,73

451.799,64  12.098,65 

 
 

Στο λογαριασµό «Απαιτήσεις από φόρους» περιλαµβάνεται ποσό 0,4 εκ €, που αφορά παρακράτηση φόρου 

εισοδήµατος που έγινε µέσα στη χρήση από έσοδα που παρασχέθηκαν στο ∆ηµόσιο και µε την οποία 

συµψηφίσθηκε η υποχρέωση για τρέχον φόρο εισοδήµατος € 14.685,94.  

Ο λογαριασµός  «Έξοδα επόµενης περιόδου» περιλαµβάνει τα ποσά που έχουν καταβληθεί µέσα στη χρήση και 

αφορούν κυρίως συµβόλαια συντήρησης που καλύπτουν περίοδο µέχρι και 30/09/2009. 

 

17. Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα: 

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

καταθέσεις όψεως διαθέσιµες σε πρώτη ζήτηση.  Η ανάλυσή τους κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2007 και 2006 είχε 

ως εξής: 
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31/12/2007 31/12/2006

Ταµείο 33.159,71 706,52

Καταθέσεις Όψεως 886.110,86 331.971,71

Σύνολο 919.270,57 332.678,23

 
 
 

18. Καθαρή Θέση: 

 

•••    Μετοχικό Κεφάλαιο  
 

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αποτελείται από 670.000 κοινές µετοχές µη εισηγµένες στο Χ.Α. 

ονοµαστικής αξίας 2,93 €. 

 

•••    Αποθεµατικά 
 

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

σχηµατισθεί σε προηγούµενες χρήσεις. 

 

•••    Αποτελέσµατα εις νέο 
 

Την χρήση 2007 πραγµατοποιήθηκαν ζηµιές  µετά το φόρο εισοδήµατος € 94.221,83 (€ 76.734,28 κέρδη στη 

χρήση 2006), οι οποίες µαζί µε το υπόλοιπο ζηµιών της προηγούµενης χρήσης € 741.465,47 διαµόρφωσαν το 

υπόλοιπο των αποτελεσµάτων εις νέο της 31ης ∆εκεµβρίου 2007 σε ζηµιές € 835.687,30. 

 

19. ∆ανειακές υποχρεώσεις: 

 

31/12/2007 31/12/2006
Μακροπρόθεσµος ∆ανεισµός
Τραπεζικός ∆ανεισµός 1.031.250,00 1.406.250,00
Σύνολο Μακροπροθέσµων ∆ανείων 1.031.250,00 1.406.250,00

Βραχυπρόθεσµος ∆ανεισµός
Αλληλόχρεοι λογ/σµοί χρηµατοδοτήσεων 600.000,00 572.000,00
Τραπεζικός ∆ανεισµός 375.000,00 93.750,00
Σύνολο Βραχυπροθέσµων ∆ανείων 975.000,00 665.750,00

Σύνολο ∆ανείων 2.006.250,00 2.072.000,00

 
 



    CALL CENTER  ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε. 
 

Ετήσιες Οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση  
από 1η Ιανουαρίου ως 31η ∆εκεµβρίου 2007  

42

Το κονδύλι των µακροπροθέσµων δανείων αφορά σε πενταετές οµολογιακό δάνειο συνολικού ποσού ευρώ 

1.500.000,00 διάρκειας έως την 15η Ιουλίου 2011, µε επιτόκιο Euribor πλέον περιθωρίου 2% το οποίο θα 

εξοφληθεί σε 16 ισόποσες τριµηνιαίες δόσεις, η  πρώτη δόση καταβλήθηκε  την 15η Οκτωβρίου 2007 και 

συνεχίζει να εξυπηρετείται κανονικά µε αποπληρωµή ανα τρίµηνο.  

 

Το επιτόκιο δανεισµού για τον µακροπρόθεσµο µέρος του δανεισµού κυµάνθηκε µέσα στη χρήση από 5,74% - 

6,73% ενώ για το βραχυπρόθεσµο µέρος από 6,5% - 7,65% 

 

20. Υποχρεώσεις καθορισµένων παροχών στους εργαζοµένους: 

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

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

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

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

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

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

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

την κατάσταση αποτελεσµάτων κάθε επιχείρησης. 

 

 

31/12/2007 31/12/2006
Καθαρή υποχρέωση έναρξης χρήσης     178.639,44     154.232,14 

Πληρωθείσες αποζηµιώσεις       (18.506,74)                     - 
Κόστος που καταχωρήθηκε στα αποτελέσµατα (Σηµ.5)       77.843,01        24.407,30 

Καθαρή υποχρέωση στο τέλος της χρήσης    237.975,71     178.639,44 

31/12/2007 31/12/2006

Παρούσα αξία µη χρηµατοδοτούµενων υποχρεώσεων      235.421,07      212.399,12 
Μη αναγνωρισµένα αναλογιστικά κέρδη/(ζηµίες)         2.554,64       (33.759,68)

Καθαρή υποχρέωση στον ισολογισµό    237.975,71     178.639,44 

Συµφωνία υποχρέωσης παροχών: 
Παρούσα αξία υποχρέωσης έναρξης χρήσης      212.399,12      157.821,81 

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης        67.596,14        52.854,56 

Χρηµατοοικονοµικό κόστος          8.708,36          5.902,54 

Πληρωθείσες αποζηµιώσεις       (18.506,74)                     - 
Αναλογιστικά κέρδη/(ζηµίες)      (34.775,81)        (4.179,79)

Παρούσα αξία υποχρέωσης στο τέλος της χρήσης     235.421,07     212.399,12 

 
 
 

Συστατικά του καθαρού κόστους συνταξιοδότησης που καταχωρήθηκε στα αποτελέσµατα: 
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31/12/2007 31/12/2006

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης        67.596,14        52.854,56 

Χρηµατοοικονοµικό κόστος          8.708,36          5.902,54 
Aπόσβεση µη αναγνωρισµένης αναλογιστικής ζηµίας         1.538,51       (34.349,80)

Κόστος που καταχωρήθηκε στα αποτελέσµατα      77.843,01       24.407,30 

Βασικές υποθέσεις: 
Επιτόκιο προεξόφλησης 5,00% 4,10%

Μελλοντικές αυξήσεις µισθών 6,00% 6,00%

Μέση εναποµένουσα εργάσιµη ζωή 8,39 8,14

Από 1η Ιανουαρίου έως

 

 

 

21. Υποχρεώσεις από συµβάσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης: 

 

Μέρος των παγίων της Εταιρείας έχουν αποκτηθεί µε τη µορφή της χρηµατοδοτικής µίσθωσης (Leasing), οι 

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

εξής: 

 

 

31/12/2007 31/12/2006

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις  µέχρι 1 έτος 81.501,72 161.184,02

Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις  µέχρι 3 έτη 50.685,18 131.769,73

Σύνολο 132.186,90 292.953,75

 
 

 

22. Επιχορηγήσεις: 

 

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

σύµφωνα µε το χρόνο  απόσβεσης των παγίων στοιχείων.  
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31/12/2007 31/12/2006

Επιχορηγήσεις περιουσιακών στοιχείων 16.604,96 24.907,44

Σύνολο επιχορηγήσεων 16.604,96 24.907,44

 
 
 

Οι αποσβέσεις της επιχορήγησης που καταχωρήθηκαν στα λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης  ανέρχονται σε  8.302,48 

€ τόσο για τη χρήση 2007 όσο και για τη χρήση 2006. 

 

23. Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις: 

 

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

 

 

 

31/12/2007 31/12/2006

Υποχρεώσεις προς Προµηθευτές 69.429,80 98.282,28

Προκαταβολές Πελατών 0,00 1.048.458,30

Επιταγές Πληρωτέες 583.559,94 511.995,46

Αποδοχές Προσωπικού πληρωτέες 755.059,13 704.730,09

∆ικαιούχοι αµοιβών 225.000,00 0,00

Έξοδα χρήσης πληρωτέα στην επόµενη 28.086,06 33.352,24

Υποχρεώσεις απο φόρους(ΦΠΑ,ΦΜΥ,κλπ) 806.107,39 792.084,20

Υποχρεώσεις προς ασφαλιστικούς οργανισµούς 698.311,82 581.257,34

Πιστωτές & λοιπές υποχρεώσεις 60,00 98,14

3.165.614,14 3.770.258,05

 
 
 

Οι  αποδοχές πληρωτέες, που αφορούν λογισµένες αµοιβές µηνός ∆εκεµβρίου, η Εταιρεία κατά πάγια τακτική 

εξωφλεί  στις αρχές του επόµενου µήνα. 

Οι υποχρεώσεις σε φόρους και ασφαλιστικά ταµεία, έχουν καταβληθεί εντός των νοµίµων προθεσµιών της 

χρήσης 2008.  
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Ο εκτιµώµενος χρόνος εξόφλησης των υποχρεώσεων σε προµηθευτές είναι µέχρι το τέλος της χρήσης 2008. 

Σχετικά µε το χρόνο λήξης των επιταγών πληρωτέων παρατίθεται ο σχετικός πίνακας: 

 

31η ∆εκεµβρίου 2007 384.686,10

Από  01-01-2008 έως 30-04-2008 162.545,44
Από 01-05-2008 έως 30-06-2008 16.328,40

Από 01-07-2008 έως 30-09-2008 15.000,00
Από 01-10-2008 έως 31-10-2008 5.000,00
Σύνολο 583.559,94

ΛΗΞΕΙΣ ΕΠΙΤΑΓΩΝ 

 
  

24. ∆εσµεύσεις:  

 

Οι εγγυητικές επιστολές Εταιρείας αναλύονται ως εξής : 

 

31/12/2007 31/12/2006

Χορηγηθείσες εγγυήσεις καλής εκτέλεσης & συµµετοχής 0,00 192.625,00
Σύνολο χορηγηθεισών εγγυήσεων 0,00 192.625,00

 
 
 

25. Ενδεχόµενες απαιτήσεις – υποχρεώσεις: 

 
i. Φορολογικός έλεγχος 

Για τις ανέλεγκτες χρήσεις 2006 και 2007 της Εταιρείας, υπάρχει το ενδεχόµενο επιβολής πρόσθετων φόρων και 

προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα εξετασθούν και θα οριστικοποιηθούν. Η έκβαση του φορολογικού ελέγχου 

δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί και, ως εκ τούτου, δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονοµικές 

καταστάσεις. 

 

ii. Επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές 

Οι δικαστικές υποθέσεις της Εταιρείας έχουν ως εξής: 

 

 

1. Υπόθεση των ΤΕΛΕΠΕΦΟΡΜΑΝΣ ΑΕΠΥ και Ι. Τουρκοµάνη  

 

Έχει ασκηθεί αγωγή για ποσό 35 εκ. €, ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η δικάσιµος της οποίας 

έχει προσδιοριστεί για τις 22-10-2008 µετά από αναβολή. Αντίστοιχα από την Εταιρεία έχει ασκηθεί αγωγή κατά 

των ανωτέρω για ποσό 40 εκ. €, η δικάσιµος της οποίας προσδιορίστηκε στις 19-3-2009. Από το Νοµικό 
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Σύµβουλο  της Εταιρείας εκτιµάται ότι η µεν αγωγή εναντίον της Εταιρείας θα απορριφθεί, άλλως θα επιδικαστεί 

ένα ελάχιστο ποσό σε σχέση µε το αιτούµενο, ενώ αντίθετα θα γίνει δεκτή κατά ένα µέρος η αγωγή της 

Εταιρείας κατά των ανωτέρω αντιδίκων.  

 

2. Αγωγή ιατρού κ. Θεοδωρακόπουλου 

 

Έχει κατατεθεί αγωγή κατά της Εταιρείας ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, από τον ιατρό κ. 

Θεοδωρακόπουλο µε αγωγικό αίτηµα 102,8 χιλ. που αναλύεται σε υπερωρίες 2,8 χιλ. και ηθική βλάβη 100 χιλ. 

Η αγωγή αυτή συζητήθηκε στο Μονοµελές Πρωτοδικείο Αθηνών στις 2-3-2006 και επί αυτής εκδόθηκε η υπ’ 

αριθµό 907/2007 Απόφαση, σύµφωνα µε την οποία η Εταιρεία υποχρεώνεται να καταβάλλει το ποσό των 2.289 

€. Κατά της απόφασης αυτής έχει ήδη κατατεθεί έφεση, η οποία προσδιορίστηκε στις 6-5-2008  και  εκτιµάται 

από τον αρµόδιο δικηγόρο, ότι είναι πιθανή η ευδοκίµηση της υπόθεσης αυτής  υπέρ της Εταιρείας. 

26. Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη: 

 

Η Εταιρεία, στα πλαίσια των συνήθων επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων της, διενεργεί συναλλαγές και µε 

συνδεδεµένα µε αυτή µέρη. Οι συναλλαγές αυτές διενεργούνται µε συνήθεις συνθήκες και όρους της αγοράς.  

Οι συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη της  Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 

 

 

 

i) Συνδεδεµένες εταιρείες
31/12/2007 31/12/2006

Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών  10.121.065,76      8.054.460,38 
Αγορές αγαθών και υπηρεσιών        73.158,70          67.772,54 

31/12/2007 31/12/2006
Απαιτήσεις   2.614.421,46      3.944.632,63 
ii) ∆ιευθυντικά στελέχη και µέλη 
της διοίκησης

31/12/2007 31/12/2006
Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών 
στελεχών και µελών της διοίκησης       558.500,42        313.035,34 

31/12/2007 31/12/2006
Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά 
στελέχη και µέλη της διοίκησης       227.000,39            4.861,50 

 Από 1η Ιανουαρίου έως 

 Από 1η Ιανουαρίου έως 

 
 
 

∆εν έχουν χορηγηθεί δάνεια σε µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή σε λοιπά διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας 

(και τις οικογένειές τους). 
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27. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού: 

 
∆εν υπάρχουν µεταγενέστερα των Οικονοµικών Καταστάσεων γεγονότα, τα οποία να αφορούν την Εταιρεία και 

για τα οποία να επιβάλλεται σχετική αναφορά, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 

Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ). 

 

 

Καλλιθέα, 20 Μαρτίου 2008 

Ο Πρόεδρος του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος Η Υπεύθυνη Λογιστηρίου 

   

   

   

Γεώργιος Θεοδόσης Ευστράτιος Απέργης Σταυρούλα Κοιλάκου 

Α∆Τ Κ-820079 Α∆Τ ΑΕ-011559 ΑΡ.Μ. ΟΕΕ Α∆. Α’ 17315 

 

 

Οι ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις που αποτελούνται από σαράντα επτά (47) σελίδες είναι αυτές που 

αναφέρονται στην Έκθεση Ελέγχου µας, µε ηµεροµηνία 28 Μαρτίου 2008. 

 
Αθήνα, 28  Μαρτίου 2008 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

 

 

 

                         Ρεγγίνα Σ. Λουκίσα 

                          Α.Μ. ΣΟΕΛ 13791 

ΣΟΛ α.ε. 

ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ 

Φωκ. Νέγρη 3, Αθήνα 

 
 

 


