ΥΡΤΟ ΟΓΖΓΟ ΔΝΣΤΠΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
ΤΝΟΠΣΗΚΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ & ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΣΖ 3ηρ ΥΡΖΖ ΑΠΟ 1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 2010 ΔΧ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2010
ΑΡΗΘΜΟ ΜΖΣΡΧΟΤ : 64823 / 01 / Β/ 07 / 766
ΔΓΡΑ : ΜΗΥΑΛΑΚΟΠΟΤΛΟΤ 184 & ΡΑΦΑΝΖ - 115 27 - ΑΘΖΝΑ
(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 :
ΥΡΤΟ ΟΓΗΓΟ ΔΝΣΤΠΗ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ
πληζηνύκε επoκέλσο ζηνλ αλαγλώζηε, πξηλ πξνβεί ζε νπνηαδήπνηε είδνπο επελδπηηθή επηινγή ή άιιε ζπλαιιαγή κε ηελ Δηαηξεία, λα αλαηξέμεη ζηελ δηεύζπλζε δηαδηθηύνπ
ηεο Δηαηξείαο, όπνπ αλαξηώληαη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαζώο θαη ε έθζεζε ειέγρνπ ηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή Λνγηζηή
ΣΟΙΥΕΙΑ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ

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

ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΜΔΣΑΒΟΛΧΝ ΗΓΗΧΝ ΚΔΦΑΛΑΗΧΝ (Ποζά εκθπαζμένα ζε εςπώ)

Παλαγηώηεο Κπξηαθόπνπινο, Πξόεδξνο & Γηεπζύλσλ ύκβνπινο
Eytan Amichai Tigay, Αληηπξόεδξνο
Sebastien Simon Mazella di Bosco, Μέινο
Δκκαλνπήι Γξατλάθεο , Μέινο
Ισάλλεο Βαξδηλνγηάλλεο, Μέινο
Steven Langman, Μέινο

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ έλαξμεο πεξηόδνπ (01.01.2010 θαη 01.01.2009 αληίζηνηρα)
πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο
Αύμεζε / (κείσζε) κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ
Γηαθνξά από έθδνζε κεηνρώλ ππέξ ην άξηην
ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ ιήμεο πεξηόδνπ (31.12.2010 θαη 31.12.2009 αληίζηνηρα)

31.12.2010
(33.606.457)
(21.251.012)
1.000.000
99.000.000
45.142.531

31.12.2009
(19.599.238)
(14.007.218)
(33.606.457)

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
ΣΟΙΥΕΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΗ (Ποζά εκθραζμένα ζε εσρώ)

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

ΠΑΘΖΣΗΚΟ
Μεηνρηθό Κεθάιαην
Λνηπά ζηνηρεία ηδίσλ θεθαιαίσλ
ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ (α)
Μαθξνπξόζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο
Πξνβιέςεηο / Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
Βξαρππξόζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο
Λνηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
ύλνιν ππνρξεώζεσλ (β)
ΤΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΝ (α) + (β)

31.12.2010
24.139.286
160.297.509
112.716.116
212.441
35.436.768
6.123.963
338.926.083

1.300.000
43.842.531
45.142.531
85.715.555
26.917.413
148.396.620
32.753.963
293.783.551
338.926.083

ΣΟΙΥΕΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Ποζά εκθραζμένα ζε εσρώ)

31.12.2009
24.676.107
164.466.515
112.716.815
157.643
35.176.346
31.462.468
368.655.894

300.000
(33.906.457)
(33.606.457)
304.346.151
30.407.985
23.883.834
43.624.381
402.262.351
368.655.894

ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΗΚΧΝ ΔΟΓΧΝ (Ποζά εκθπαζμένα ζε εςπώ)

Κύθινο εξγαζηώλ
Μηθηά θέξδε / (δεκηέο)
Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ θαη επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ
Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξσλ
Κέξδε / (δεκηέο) κεηά από θόξνπο (Α)
Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (Β)
πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (Α) + (Β)
Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ, επελδπηηθώλ
απνηειεζκάησλ θαη ζπλνιηθώλ απνζβέζεσλ

01.01-31.12.2010
43.588.036
4.897.890
5.275.854
(24.748.348)
(21.251.012)
(21.251.012)

11.080.351

01.01-31.12.2009
59.696.270
15.689.058
16.129.078
(14.768.468)
(14.007.218)
(14.007.218)

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)
Επενδσηικές δραζηηριόηηηες
Αγνξά ελζώκαησλ θαη άπισλ παγίσλ ζηνηρείσλ
Σόθνη εηζπξαρζέληεο
Δηζξνέο από πώιεζε παγίσλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ
Σύνολο ειζροών/ (εκροών) από επενδσηικές δραζηηριόηηηες (β)
Υρημαηοδοηικές δραζηηριόηηηες
Αύμεζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ
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

01.01-31.12.2010
(24.748.348)

01.01-31.12.2009
(14.768.468)

5.804.497
1.342.231
(1.864.463)
31.888.665

6.029.131
3.478.466
(480.773)
31.378.318

(54.798)
(268.250)
(9.239.746)

102.687
1.792.609
3.821.408

(12.133.514)
(535.775)
(11.487)

(11.210.299)
(628.762)
(499.978)
-

(9.820.987)

19.014.338

(1.098.934)

480.773
-

(878.040)

(637.072)

100.000.000
9.000.000
(122.247.250)
(601.063)

(1.308.000)
(520.528)

(13.848.313)

(1.828.528)

(24.547.340)
27.386.623
2.839.283

16.548.738
10.837.885
27.386.623

22.158.208

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 100% ζην κεηνρηθό θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο, ελώ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ε κέζνδνο νιηθήο ελνπνίεζεο.
2) Γελ ππάξρνπλ εκπξάγκαηα βάξε επί ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ.
3) Ο αξηζκόο ηνπ απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ ζην ηέινο ηεο ηξέρνπζαο θαη ηεο πξνεγνύκελεο ρξήζεο: 402 θαη 427 άηνκα.
4) Θέκα έκθαζεο: Καηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010, ε Δηαηξεία 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 ηεο Δηαηξείαο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηνλ ππνινγηζκό ησλ δεηθηώλ θαηαηάζζνληαη σο βξαρππξόζεζκεο.
ηηο 11 Απξηιίνπ 2011, ε Δηαηξεία παξνπζίαζε πξνο ηηο Σξάπεδεο νινθιεξσκέλε επηρεηξεκαηηθή πξόηαζε ε νπνία πεξηιακβάλεη ηνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνύο όξνπο αλαδηάξζξσζεο ησλ δαλείσλ.
Η Δηαηξεία βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία αλαδηάξζξσζεο ησλ δαλείσλ ηεο. Η πξόηαζε αλαδηάξζξσζεο ησλ δαλείσλ ηεο Δηαηξείαο 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.
Οη ελδερόκελεο ππνρξεώζεηο αλαθέξνληαη ζηελ ζεκείσζε 28 ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ.
6) Οη αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο ηεο Δηαηξείαο παξαηίζεληαη ζηελ ζεκείσζε 28 ησλ νηθνλoκηθώλ θαηαζηάζεσλ.
7) ηηο 24 Μαξηίνπ 2011, ε Δηαηξεία κε επηζηνιή πξνζθάιεζε ηνπο δαλεηζηέο ηεο ζε έλαξμε ησλ δηαπξαγκαηεύζεσλ γηα ηελ αλαδηάξζξσζε ησλ δαλεηαθώλ ππνρξεώζεσλ ηεο,
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 ηεο Δηαηξείαο βξίζθνληαη ζε εμέιημε.
8) Οη ζπλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε αθνξνύλ ηελ παξνρή ζπκβνπιεπηηθώλ ππεξεζηώλ ζηξαηεγηθήο παξαθνινύζεζεο , δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο θαζώο θαη ηε ζύλαςε
νκνινγηαθώλ δαλείσλ. Οη απαηηήζεηο θαη ππνρξεώζεηο πνπ απνξξένπλ πεξηγξάθνληαη ζηελ ζεκείσζε 27 ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ.

Αθήνα, 28 Απριλίοσ 2011
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ & Γ/ΝΩΝ
ΤΜΒΟΤΛΟ

ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΚΤΡΙΑΚΟΠΟΤΛΟ
Α.Γ.Τ.: Π 308089

ΣΟ ΜΔΛΟ Γ..

ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ ΔΡΑΪΝΑΚΗ
Α.Γ.Τ.: Ι 990120

Η ΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

(1.117.846)

209.144
11.750

Ο FINANCIAL CONTROLLER - O
ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟΤ

ΛΑΒΗΝΗΑ ΗΝΣΑΝ

ΘΔΟΚΡΗΣΟ ΥΑΣΕΗΡΖ

Α.Γ.Τ.: Χ 168121

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

