
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

1. Η  εταιρεία "CALL CENTER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε." περιλαμβάνεται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζει η μητρική εταιρεία "ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ
ΕΛΛΑΣ Α.Ε.E." με έδρα την Ελλάδα και η οποία συμμετείχε στις 31.12.2010 στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με 70%(Ενοποίηση με τη μέθοδο της ολικής
ενοποίησης).

2. Η εταιρεία έχει ελεγκτεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση 2009 (Σημ.αρ.24 των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων).
3. i) Οι πάσης φύσεως εκκρεμοδικίες δεν αναμένεται να επιφέρουν ουσιαστική επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας .ii) Τα ποσά των προβλέψεων

που έχουν διενεργηθεί είναι:
α) για φορολογικές εκκρεμότητες: 20.000,00
β) για λοιπές προβλέψεις (Πρόβλεψη απομείωσης επισφαλών απαιτήσεων): 598.412,04

4. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού  στο τέλος της τρέχουσας  και της προηγούμενης χρήσης ανέρχεται σε  1.078 και 1.218 άτομα αντίστοιχα.
5. Οι σωρρευτικές συναλλαγές της Εταιρείας με συνδεδεμένα προς αυτήν μέρη, κατά την έννοια του Δ.Λ.Π. 24 αναλύονται στον παρακάτω πίνακα

α)   Πωλήσεις- Έσοδα 12.463.447,51
β)   Αγορές-Έξοδα 73.399,23
γ)   Απαιτήσεις 152.159,37
δ)   Υποχρεώσεις 186.888,14
ε)   Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης 344.415,61
στ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης. 64.361,72

6. Η εταιρεία δεν διαθέτει ακίνητα πάγια περιουσιακά στοιχεία, για το λόγο αυτό δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη.
7. Έχουν τηρηθεί οι Βασικές Λογιστικές  Αρχές του Ισολογισμού της 31.12.2009.

ÊáëëéèÝá, 16 Μαρτίου 2011
Ï ÐÑÏÅÄÑÏÓ Ä.Ó. Ï Ä/ÍÙÍ ÓÕÌÂÏÕËÏÓ Ç ÕÐÅÕÈÕÍÇ ËÏÃÉÓÔÇÑÉÏÕ

ÃÅÙÑÃÉÏÓ ÈÅÏÄÏÓÇÓ ÅÕÓÔÑÁÔÉÏÓ ÁÐÅÑÃÇÓ ÊÏÉËÁÊÏÕ ÓÔÁÕÑÏÕËÁ
ÁÄÔ Ê 820099 ÁÄÔ ΑΕ 011559 ÁÑ.Ì.ÁÄ. Á' 17315

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες ,που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτε-
λέσματα της εταιρείας CALL CENTER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.E. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη,πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με
την εταιρεία,να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας ,όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του νόμιμου ελεγκτή.

CALL CENTER ÅËËÁÓ Á.Å.Å. ÁÍÙÍÕÌÇ ÅÌÐÏÑÉÊÇ ÅÔÁÉÑÅÉÁ ÐÁÑÏ×ÇÓ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ ÅÐÉÊÏÉÍÙÍÉÁÓ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 41132/01ΝΤ/Β/98/149

Λ. Θησέως 280 176 75 Καλλιθέα
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010

(δημοσιευμένα βάσει του κ.ν. 2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις
που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ)

ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÔÇÓ ÅÐÉ×ÅÉÑÇÓÇÓ

Αρμόδια Υπηρεσία: Περιφέρεια Αττικής, Δ/νση Ανάπτυξης Νοτίου Τομέα Αθηνών
Διεύθυνση διαδικτύου εταιρείας: www.callcenter.gr
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου: Γεώργιος Θεοδόσης, Ευστράτιος Απέργης, Αθανάσιος Αργυρόπουλος
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο
των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: 16 Μαρτίου 2011
Νόμιμος Ελεγκτής: Λουκίσα Σ.Ρεγγίνα Α.Μ.ΣΟΕΛ 13791
Ελεγκτική Εταιρία: ΣΟΛ Α.Ε. Ο.Ε. Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ.125
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: Με σύμφωνη γνώμη

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ÐïóÜ åêöñáóìÝíá óå ~)

ÅÍÅÑÃÇÔÉÊÏ ÅÔÁÉÑΕÉÁ
31/12/2010 31/12/2009

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια  στοιχεία 987.748,12 1.293.505,84 
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 192,78 960,18 
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 68.336,96 54.087,08 
Απαιτήσεις από πελάτες 3.448.769,98 4.964.652,59 
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 795.391,68 787.453,20 −−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 5.300.439,52 7.100.658,89 ============== ==============

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό κεφάλαιο 1.963.100,00 1.963.100,00 
Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων (603.724,13) (631.701,38)−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων μετόχων εταιρείας (α) 1.359.375,87 1.331.398,62 
Δικαιώματα Μειοψηφίας (β) -   -−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ)=(α)+(β) 1.359.375,87 1.331.398,62−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 372.032,57 600.611,50 
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 317.050,00 1.718.800,00 
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 3.251.981,08 3.449.848,77−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 3.941.063,65 5.769.260,27−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ) 5.300.439,52 7.100.658,89============== ==============

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ÐïóÜ åêöñáóìÝíá óå ~)

ÅÔÁÉÑΕÉÁ
01/01-31/12/2010 01/01-31/12/2009

Κύκλος εργασιών 17.132.966,09 18.791.359,34 
Μικτά κέρδη/(ζημίες) 1.259.914,18 1.372.497,95 
Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων ,χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων 276.206,13 365.972,27 
Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων 220.941,84 280.057,76 −−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους (Α) 27.977,25 98.481,88 
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) -   - −−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β) 27.977,25 98.481,88 ============== ==============
Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά  (σε ~ ) 0,0418 0,1470
Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή- (σε ~ ) -   -   
Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων 276.206,13 365.972,27

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ÐïóÜ åêöñáóìÝíá óå ~)

ÅÔÁÉÑΕÉÁ
31/12/2010 31/12/2009

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης χρήσεως (01.01.2010 & 01.01.2009 αντίστοιχα) 1.331.398,62 1.232.916,74 
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους(συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες) 27.977,25 98.481,88 −−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξης χρήσεως  (31.12.2010 & 31.12.2009 αντίστοιχα) 1.359.375,87 1.331.398,62 ============== ==============

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (ÐïóÜ åêöñáóìÝíá óå ~)

ÅÔÁÉÑΕÉÁ
01/01-31/12/2010 01/01-31/12/2009

ËåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò
Αποτελέσματα προ φόρων(συνεχιζόμενες δραστηριότητες) 220.941,84 280.057,76 
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις 315.584,47 309.235,21 
Προβλέψεις (45.382,66) 364.524,83 
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας 2.861,19 13.985,87 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 55.264,37 85.914,58 
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης
ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 1.244.317,82 (1.367.379,34)
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) (207.628,42) 49.146,17 
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (52.080,49) (99.115,85)
Καταβεβλημένοι φόροι (130.239,61) (34.079,59)−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 1.403.638,51 (397.710,36)−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώματων και άMλων πάγιων στοιχείων (12.270,62) (326.144,81)
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άMλων πάγιων στοιχείων 350,00 332.883,74 
Τόκοι εισπραχθέντες 0,08 0,07−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (11.920,54) 6.739,00−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 2.976.578,33 4.365.000,00 
Εξοφλήσεις δανείων (4.547.206,00) (4.272.000,00)
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια) (15.531,61) (53.724,13)−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) (1.586.159,28) 39.275,87−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α) + (β) + (γ) (194.441,31) (351.695,49)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης 576.842,08 928.537,57−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης 382.400,77 576.842,08============== ==============

KÑÏÍÏÓ Á.Å.


