AEGEAN DIRECTORIES AND DATABANKS ΔΝΣΤΠΗ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ
ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΣΗ 3ηρ ΥΡΗΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 2010 ΔΧ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010
ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΣΡΧΟΤ : 64288 / 01 / Β / 07 / 610
ΔΓΡΑ : ΜΙΥΑΛΑΚΟΠΟΤΛΟΤ 184 & ΡΑΦΑΝΗ - 11527 - ΑΘΗΝΑ
(Γημοζιεςόμενα βάζει ηος Κ.Ν.2190/1920, άπθπο 135 για επισειπήζειρ πος ζςνηάζζοςν εηήζιερ οικονομικέρ καηαζηάζειρ, ενοποιημένερ και μη, καηά ηα Γ.Π.Υ.A.)
Σα παξαθάηω ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο ζηνρεύνπλ ζε κία γεληθή ελεκέξωζε γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο
AEGEAN DIRECTORIES AND DATABANKS ΔΝΣΤΠΗ KAI ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ
πληζηνύκε επνκέλωο ζηνλ αλαγλώζηε, πξηλ πξνβεί ζε νπνηαδήπνηε είδνπο επελδπηηθή ή άιιε ζπλαιιαγή κε ηελ Δηαηξεία, λα αλαηξέμεη ζηελ
δηεύζπλζε δηαδηθηύνπ ηεο Δηαηξείαο (www.aegeaninfo.gr), όπνπ αλαξηώληαη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαζώο θαη ε έθζεζε ηνπ Οξθωηνύ Διεγθηή Λνγηζηή
ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑΒΟΛΧΝ ΙΓΙΧΝ ΚΔΦΑΛΑΙΧΝ (Ποζά εκθπαζμένα ζε εςπώ)

Αξκόδηα Τπεξεζία : Ννκαξρία Αζελώλ
Γηεύζπλζε Γηαδηθηύνπ Δηαηξείαο : www.aegeaninfo.gr
ύλζεζε Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ :
Νηθνιόπνπινο Παλαγηώηεο, Πξόεδξνο Γ..
Μαληδώξνο Αλαζηάζηνο , Αληηπξόεδξνο Γ..
Ιληάλ Λαβίληα , Γηεπζύλνπζα ύκβνπινο
Κωζηνύιαο Υξήζηνο, Μέινο
Υξνλόπνπινο Αζαλάζηνο , Μέινο
Ηκεξνκελία έγθξηζεο ηωλ εηήζηωλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεωλ : 28 Απξηιίνπ 2011
Οξθωηόο Διεγθηήο Λνγηζηήο : Ιωάλλεο Αρείιαο
Διεγθηηθή εηαηξεία : KPMG Οξθωηνί Διεγθηέο Α.Δ.
Σύπνο έθζεζεο ειέγρνπ ειεγθηώλ : Με ζύκθωλε γλώκε

Ιδηνρξεζηκνπνηνύκελα ελζώκαηα πάγηα ζηνηρεία
Λνηπά κε θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Λνηπά θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ

ΠΑΘΗΣΙΚΟ
Μεηνρηθό Κεθάιαην
Λνηπά ζηνηρεία ηδίσλ θεθαιαίσλ
ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ (α)
Λνηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
ύλνιν ππνρξεώζεσλ (β)
ΤΝΟΛΟ ΗΓΗΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ ΚΑΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ (α) + (β)

31.12.2010

31.12.2009

1.292
1.780
590.986
594.057

1.747
1.780
527.664
531.191

60.000
(296.033)
(236.033)
830.090
830.090
594.057

60.000
(250.266)
(190.266)
721.457
721.457
531.191

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΝΟΛΙΚΧΝ ΔΟΓΧΝ (Ποζά εκθπαζμένα ζε εςπώ)

Κύθινο εξγαζηώλ
Μηθηά θέξδε / (δεκηέο)
Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξωλ, ρξεκαηνδνηηθώλ θαη επελδπηηθώλ απνηειεζκάηωλ
Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξωλ
Κέξδε / (δεκηέο) κεηά από θόξνπο (Α)
Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (Β)
πγθεληξωηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (Α) + (Β)

01.01-31.12.2010

01.01-31.12.2009

579.783
(43.391)
(43.391)
(43.757)
(45.767)
(45.767)

250.167
(208.474)
(177.295)
(177.832)
(177.832)
(177.832)

(42.825)

(172.651)

01.01-31.12.2010

01.01-31.12.2009

(43.757)

(177.832)

566
112.236
(0)
367

4.644
(1)
538

(249.887)
108.633

(298.808)
559.992

(367)
(2.009)
(74.219)

(538)
87.996

(110)
0
(110)

(4.189)
1
(4.188)

Λειηοσργικές δραζηηριόηηηες
Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξσλ
Πιένλ/κείνλ πξνζαξκνγέο γηα:
Απνζβέζεηο
Πξνβιέςεηο
Απνηειέζκαηα (έζνδα, έμνδα, θέξδε θαη δεκηέο) επελδπηηθήο δξαζηεξηόηεηαο
Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα
Πιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο ινγαξηαζκώλ θεθαιαίνπ
θίλεζεο ή πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο:
Μείσζε / (Αύμεζε) απαηηήζεσλ
(Μείσζε) / Αύμεζε ππνρξεώζεσλ (πιελ δαλεηαθώλ)
Μείνλ:
Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα
Καηαβεβιεκέλνη θόξνη
Σύνολο ειζροών / (εκροών) από λειηοσργικές δραζηηριόηηηες (α)
Δπενδσηικές δραζηηριόηηηες
Αγνξά ελζώκαησλ θαη άπισλ παγίσλ ζηνηρείσλ
Σόθνη εηζπξαρζέληεο
Σύνολο ειζροών/ (εκροών) από επενδσηικές δραζηηριόηηηες (β)
Υρημαηοδοηικές δραζηηριόηηηες
Δηζπξάμεηο από αύμεζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ
Σύνολο ειζροών/ (εκροών) από τρημαηοδοηικές δραζηηριόηηηες (γ)
Καθαπή αύξηζη / (μείωζη) ζηα ηαμιακά διαθέζιμα και
ιζοδύναμα πεπιόδος (α) + (β) + (γ)
Σαμιακά διαθέζιμα και ιζοδύναμα έναπξηρ πεπιόδος
Σαμιακά διαθέζιμα και ιζοδύναμα λήξηρ πεπιόδος

(74.329)
111.688
37.359

Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξωλ, ρξεκαηνδνηηθώλ, επελδπηηθώλ
απνηειεζκάηωλ θαη ζπλνιηθώλ απνζβέζεωλ

1) Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο πεξηιακβάλνληαη ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο GREEK DIRECTORIES
ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΣΑΛΟΓΟΤ-ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ, ε νπνία εδξεύεη ζηελ Διιάδα θαη ζπκκεηέρεη ζε πνζνζηό 75%
ζην κεηνρηθό θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο κέζσ ηεο ζπγαηξηθήο ηεο ΥΡΤΟ ΟΓΗΓΟ ΔΝΣΤΠΗ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ, ελώ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ε κέζνδνο νιηθήο ελνπνίεζεο.
2) Η Δηαηξεία ιεηηνπξγεί ππνθαηάζηεκα ζηελ πεξηνρή ηεο λήζνπ Ρόδνπ.
3) Γελ ππάξρνπλ εκπξάγκαηα βάξε επί ηωλ παγίωλ ζηνηρείωλ.
4) Ο αξηζκόο ηνπ απαζρνινύκελνπ πξνζωπηθνύ ζην ηέινο ηεο ηξέρνπζαο θαη ηεο πξνεγνύκελεο ρξήζεο: 8 θαη 8 άηνκα.
5) Γελ ππάξρνπλ επίδηθεο ή ππό δηαηηεζία δηαθνξέο δηθαζηηθώλ ή δηνηθεηηθώλ νξγάλωλ πνπ λα ελδέρεηαη λα έρνπλ ζεκαληηθή επίπηωζε ζηηο
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο. Οη ελδερόκελεο ππνρξεώζεηο ηεο Δηαηξείαο αλαθέξνληαη ζηελ ζεκείσζε 15 ηωλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεωλ.
6) Γελ ππάξρνπλ ζεκαληηθά γεγνλόηα κεηαγελέζηεξα ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ηα νπνία ζα έπξεπε λα θνηλνπνηεζνύλ ή λα δηαθνξνπνηήζνπλ
ηα θνλδύιηα ηωλ δεκνζηεπκέλωλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεωλ.
7) Οη ζπλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε αθνξνύλ ζηηο ζπλαιιαγέο κε ηελ κεηξηθή ΥΡΤΟ ΟΓΗΓΟ ΔΝΣΤΠΗ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ όπωο πεξηγξάθνληαη ζηελ ζεκείσζε 16 ηωλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεωλ.
Αθήνα, 28 Απριλίοσ 2011
Η ΓΙΔΤΘΤΝΟΤΑ ΤΜΒΟΤΛΟ

FINANCIAL CONTROLLER - O ΤΠΔΤΘΤΝΟ
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟΤ

ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΝΗΚΟΛΟΠΟΤΛΟ

ΛΑΒΗΝΗΑ ΗΝΣΑΝ

ΘΔΟΚΡΗΣΟ ΥΑΣΕΗΡΖ

Α.Γ.Σ. ΑΔ 152072

Α.Γ.Σ. Υ 168121

Α.Γ.Τ. ΑΒ 054747
ΑΡ. ΑΓΔΙΑ 0031794 Α' ΣΑΞΗ

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ Γ..

31.12.2009
(12.434)
(177.832)
(190.266)

ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΜΗΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Ποζά ζε Δσρώ)

ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΖ (Ποζά εκθραζμένα ζε εσρώ)

ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ

31.12.2010
(190.266)
(45.767)
(236.033)

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ έλαξμεο πεξηόδνπ (01.01.2010 θαη 01.01.2009 αληίζηνηρα)
πγθεληξωηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο
ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ ιήμεο πεξηόδνπ (31.12.2010 θαη 31.12.2009 αληίζηνηρα)

83.807
27.881
111.688

