GREEK DIRECTORIES ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΣΑΛΟΓΟΤ-ΤΜΜΔΣΟΥΧΝ ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ
ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΣΗ 3ηρ ΥΡΗΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 2010 ΔΧ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010
ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΣΡΧΟΤ 64833 / 01 / Β / 07 / 772
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.Α.)
Σα παξαθάησ ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο ζηνρεύνπλ ζε κία γεληθή ελεκέξσζε γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο εηαηξείαο:
GREEK DIRECTORIES ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΣΑΛΟΓΟΤ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ θαη ηνπ Οκίινπ ηεο.
πληζηνύκε επνκέλσο ζηνλ αλαγλώζηε, πξηλ πξνβεί ζε νπνηαδήπνηε είδνπο επελδπηηθή ή άιιε ζπλαιιαγή κε ηελ Δηαηξεία, λα αλαηξέμεη ζηελ δηεύζπλζε δηαδηθηύνπ ηεο Δηαηξείαο,
όπνπ αλαξηώληαη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαζώο θαη ε έθζεζε ηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή Λνγηζηή.
ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑΒΟΛΧΝ ΙΓΙΧΝ ΚΔΦΑΛΑΙΧΝ (Ποζά εκθπαζμένα ζε εςπώ)

Αξκόδηα Τπεξεζία : Ννκαξρία Αζελώλ
Γηεύζπλζε Γηαδηθηύνπ Δηαηξείαο : www.xo.gr
ύλζεζε Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ :

Eytan Amichai Tigay, Πξόεδξνο
Παλαγηώηεο Κπξηαθόπνπινο, Γηεπζύλσλ ύκβνπινο
Sebastien Simon Mazella di Bosco, Μέινο
Ηκεξνκελία έγθξηζεο ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ : 28 Απξηιίνπ 2011
Οξθσηόο Διεγθηήο Λνγηζηήο : Ισάλλεο Αρείιαο
Διεγθηηθή εηαηξεία : KPMG Οξθσηνί Διεγθηέο Α.Δ.
Σύπνο έθζεζεο ειέγρνπ ειεγθηώλ : Με ζύκθσλε γλώκε - Θέκα έκθαζεο

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

ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΖ (Ποζά εκθραζμένα ζε εσρώ)
ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ

ΟΜΗΛΟ
31.12.2010

Ιδηνρξεζηκνπνηνύκελα ελζώκαηα πάγηα ζηνηρεία
Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Λνηπά κε θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Απνζέκαηα
Απαηηήζεηο από πειάηεο
Λνηπά θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ

24.140.577
160.297.509
112.672.596
212.441
35.913.418
5.758.503
338.995.044

24.677.856
164.466.515
112.673.893
157.643
35.497.372
31.395.441
368.868.720

103.415.000
4.090
103.419.089

3.415.000
3.415.000

80.223
(57.460.009)
(57.379.786)
(59.008)
(57.438.794)
187.970.825
26.917.413
148.396.620
33.148.979
396.433.838
338.995.044

80.223
(33.971.712)
(33.891.489)
15.000
(33.876.489)
304.346.151
30.407.985
23.883.834
44.107.239
402.745.209
368.868.720

80.223
1.034.184
1.114.407
1.114.407
102.255.270
49.412
102.304.682
103.419.089

80.223
3.299.710
3.379.933
3.379.933
35.066
35.066
3.415.000

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΝΟΛΙΚΧΝ ΔΟΓΧΝ (Ποζά εκθπαζμένα ζε εςπώ)
ΟΜΗΛΟ
31.12.2010
44.167.818
4.970.559

31.12.2009
59.946.437
15.648.790

ΔΣΑΗΡΔΗΑ
31.12.2010
(11.188)

ΟΜΗΛΟ
31.12.2010
31.12.2009

31.12.2009

ΠΑΘΗΣΙΚΟ
Μεηνρηθό Κεθάιαην
Λνηπά ζηνηρεία ηδίσλ θεθαιαίσλ
ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ ηδηνθηεηώλ κεηξηθήο (α)
Γηθαηώκαηα κεηνςεθίαο (β)
ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ (γ) = (α) + (β)
Μαθξνπξόζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο
Πξνβιέςεηο / Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
Βξαρππξόζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο
Λνηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
ύλνιν ππνρξεώζεσλ (δ)
ΤΝΟΛΟ ΗΓΗΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ ΚΑΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ (γ) + (δ)

ΔΣΑΗΡΔΗΑ
31.12.2010
31.12.2009
3.379.933
3.402.928
(2.265.526)
(22.995)
1.114.407
3.379.933

ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΜΗΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Ποζά εκθραζμένα ζε εσρώ)
ΔΣΑΗΡΔΗΑ
31.12.2010

31.12.2009

ΟΜΗΛΟ
31.12.2010
31.12.2009
(33.876.489)
(19.668.444)
(23.562.305)
(14.208.045)
(57.438.794)
(33.876.489)

31.12.2009
(22.992)

Κύθινο εξγαζηώλ
Μηθηά θέξδε / (δεκηέο)
Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ θαη επελδπηηθώλ
απνηειεζκάησλ
Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξσλ

5.222.207
(27.057.631)

15.928.790
(14.969.294)

(10.256)
(2.265.526)

(22.992)
(22.995)

Κέξδε / (δεκηέο) κεηά από θόξνπο (Α)
Ιδιοκτήτες μητρικής
Δικαιώματα μειοψηφίας

(23.562.305)
(23.550.863)
(11.442)

(14.208.045)
(14.208.045)
-

(2.265.526)
(2.265.526)
-

(22.995)
(22.995)
-

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (Β)
πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (Α) + (Β)
Ιδιοκτήτες μητρικής
Δικαιώματα μειοψηφίας

(23.562.305)
(23.550.863)
(11.442)

(14.208.045)
(14.208.045)
-

(2.265.526)
(2.265.526)
-

(22.995)
(22.995)
-

Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ, επελδπηηθώλ
απνηειεζκάησλ θαη ζπλνιηθώλ απνζβέζεσλ

11.027.270

21.962.566

(10.256)

(22.992)

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) απνζεκάησλ
Μείσζε / (Αύμεζε) απαηηήζεσλ
(Μείσζε) / Αύμεζε ππνρξεώζεσλ (πιελ δαλεηαθώλ)
Μείνλ:
Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα
Καηαβεβιεκέλνη θόξνη
Απνδεκείσζε πξνζσπηθνύ ιόγσ εμόδνπ από ηελ ππεξεζία
(Κέξδε) / δεκίεο από πώιεζε παγίσλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ
Σύνολο ειζροών / (εκροών) από λειηοσργικές δραζηηριόηηηες (α)
Δπενδσηικές δραζηηριόηηηες
Απόθηεζε ζπγαηξηθώλ, ζπγγελώλ, θνηλνπξαμηώλ θαη ινηπώλ επελδύζεσλ
Αγνξά ελζώκαησλ θαη άπισλ παγίσλ ζηνηρείσλ
Σόθνη εηζπξαρζέληεο
Δηζξνέο από πώιεζε παγίσλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ
Σύνολο ειζροών/ (εκροών) από επενδσηικές δραζηηριόηηηες (β)
Υρημαηοδοηικές δραζηηριόηηηες
Δηζπξάμεηο από εθδνζέληα / αλαιεθζέληα δάλεηα
Δμνθιήζεηο δαλείσλ
Δμνθιήζεηο ππνρξεώζεσλ από ρξεκαηνδνηηθέο κηζζώζεηο (ρξενιύζηα)
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

ΔΣΑΗΡΔΗΑ
31.12.2010
31.12.2009

(27.057.631)

(14.969.294)

(2.265.526)

5.805.063
1.454.467
(1.864.463)
34.144.302

6.033.775
3.478.466
(480.774)
31.378.858

2.255.270

(54.798)
(311.405)
(9.327.589)

102.687
1.767.166
4.131.029

(12.133.880)
(2.009)
(535.775)
(11.487)
(9.895.206)

(11.210.837)
(628.762)
(499.978)
19.102.335

(1.099.044)
209.144
11.750
(878.150)

(1.122.035)
480.774
(641.261)

(100.000.000)
(100.000.000)

-

9.000.000
(22.247.250)
(601.063)
(13.848.313)

(1.308.000)
(520.528)
(1.828.528)

100.000.000
100.000.000

-

(24.621.669)
27.498.311
2.876.642

16.632.545
10.865.766
27.498.311

-

-

(4.090)
14.346
-

1) Οη εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ κε ηηο αληίζηνηρεο δηεπζύλζεηο ηνπο θαη ηα πνζνζηά ζπκκεηνρήο ηνπο ζηνλ Όκηιν παξαηίζεληαη ζηελ ζεκείσζε 1 ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ.
2) Γελ ππάξρνπλ εκπξάγκαηα βάξε επί ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ.
3) Ο αξηζκόο ηνπ απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ ζην ηέινο ηεο ηξέρνπζαο θαη ηεο πξνεγνύκελεο ρξήζεο : 0 θαη 0 γηα ηελ Δηαηξεία,
402 θαη 427 γηα ηελ ζπγαηξηθή ΥΡΤΟ ΟΓΗΓΟ Α.Δ. θαη 8 θαη 8 γηα ηελ ζπγαηξηθή AEGEAN INFO Α.Δ., αληίζηνηρα.
4) Θέκα έκθαζεο: Καηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010, ν Όκηινο κέζσ ηεο ζπγαηξηθήο ΥΡΤΟ ΟΓΗΓΟ Α.Δ., παξνπζίαζε κε ζπκκόξθσζε σο πξνο νξηζκέλα όξηα θάιπςεο ρξεκαηννηθνλνκηθώλ δεηθηώλ,
όπσο απηά απνξξένπλ από ηηο πθηζηάκελεο δαλεηαθέο ζπκβάζεηο. Ωο ζπλέπεηα ηεο θαηάπησζεο ησλ νξίσλ θαη ζύκθσλα κε ην Γ.Λ.Π. 1, νη δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο ηνπ Οκίινπ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη
γηα ηνλ ππνινγηζκό ησλ δεηθηώλ θαηαηάζζνληαη σο βξαρππξόζεζκεο. ηηο 11 Απξηιίνπ 2011, ν Όκηινο παξνπζίαζε πξνο ηηο Σξάπεδεο νινθιεξσκέλε επηρεηξεκαηηθή πξόηαζε ε νπνία πεξηιακβάλεη
ηνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνύο όξνπο αλαδηάξζξσζεο ησλ δαλείσλ. Ο Όκηινο βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία αλαδηάξζξσζεο ησλ δαλείσλ ηνπ.
Η πξόηαζε αλαδηάξζξσζεο ησλ δαλείσλ ηνπ Οκίινπ αλαθέξεηαη ζηε ζεκείσζε 2.4 ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ.
5) Γελ ππάξρνπλ επίδηθεο ή ππό δηαηηεζία δηαθνξέο δηθαζηηθώλ ή δηνηθεηηθώλ νξγάλσλ πνπ λα ελδέρεηαη λα έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηηο
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Οκίινπ. Οη ελδερόκελεο ππνρξεώζεηο αλαθέξνληαη ζηελ ζεκείσζε 29 ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ.
6) Οη αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο ηεο Δηαηξείαο θαη ησλ εηαηξεηώλ ηνπ Οκίινπ παξαηίζεληαη ζηελ ζεκείσζε 29 ησλ νηθνλoκηθώλ θαηαζηάζεσλ.
7) ηηο 24 Μαξηίνπ 2011, ν Όκηινο κε επηζηνιή πξνζθάιεζε ηνπο δαλεηζηέο ηνπ ζε έλαξμε ησλ δηαπξαγκαηεύζεσλ γηα ηελ αλαδηάξζξσζε ησλ δαλεηαθώλ ππνρξεώζεσλ ηνπ,
ελώ ζηηο 11 Απξηιίνπ 2011 παξνπζίαζε πξνο ηηο Σξάπεδεο ηνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνύο όξνπο ηεο πξόηαζεο αλαδηάξζξσζεο. Οη δηαπξαγκαηεύζεηο κε ηηο Σξάπεδεο γηα ηελ
αλαδηάξζξσζε ησλ δαλείσλ ηνπ Οκίινπ βξίζθνληαη ζε εμέιημε.
8) Οη ζπλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε αθνξνύλ ηελ παξνρή ζπκβνπιεπηηθώλ ππεξεζηώλ ζηξαηεγηθήο παξαθνινύζεζεο θαη ηε ζύλαςε νκνινγηαθώλ δαλείσλ.
Οη ππνρξεώζεηο πνπ απνξξένπλ πεξηγξάθνληαη ζηελ ζεκείσζε 28 ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ.

Αθήνα, 28 Απριλίοσ 2011

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

Ο Γ/ΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ

Η ΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ο FINANCIAL CONTROLLER - ΤΠΔΤΘΤΝΟ
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟΤ

EYTAN AMICHAI TIGAY

ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΚΤΡΗΑΚΟΠΟΤΛΟ

ΛΑΒΗΝΗΑ ΗΝΣΑΝ

ΘΔΟΚΡΗΣΟ ΥΑΣΕΗΡΖ

ΑΡ. ΓΙΑΒΑΣ. 443133351

Α.Γ.Σ.: Π 308089

Α.Γ.Σ.: Υ 168121

Α.Γ.Σ. ΑB 054747
ΑΡ. ΑΓΔΙΑ 0031794 Α' ΣΑΞΗ

(22.995)
2

(300)
23.295
(2)
-

