ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΤΥΠΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ 5ης ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ : 64823 / 01 / Β/ 07 / 766
ΕΔΡΑ : ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 184 & ΡΑΨΑΝΗΣ - 115 27 - ΑΘΗΝΑ
(Δημοσιευόμενα βάσει του Κ.Ν.2190/1920, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα Δ.Π.Χ.Α.)
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της εταιρείας :
ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΤΥΠΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Συνιστούμε επoμένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρεία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου
της Εταιρείας www.xo.gr , όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)

Αρμόδια Υπηρεσία : Περιφέρεια Αττικής (Αρ. ΓΕΜΗ: 7931601000)
Διεύθυνση Διαδικτύου Εταιρείας : www.xo.gr
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου :
Παναγιώτης Κυριακόπουλος, Πρόεδρος
Eytan Amichai Tigay, Αντιπρόεδρος
Εμμανουήλ Δραϊνάκης, Διευθύνων Σύμβουλος
Sebastien Simon Mazella di Bosco, Μέλος
Steven Langman, Μέλος

31.12.2012
(107.474.475)
(79.447.363)
(186.921.838)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2012 και 01.01.2011 αντίστοιχα)
Συγκεντρωτικές συνολικές (ζημιές) μετά από φόρους
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (31.12.2012 και 31.12.2011 αντίστοιχα)

31.12.2011
45.142.531
(152.617.007)
(107.474.475)

Ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων : 29 Απριλίου 2013
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής : Νικόλαος Τσιμπούκας
Ελεγκτική εταιρεία : KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών : Γνώμη με επιφύλαξη - Θέμα έμφασης
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία

31.12.2012
22.261.155

31.12.2011
23.304.346

Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων

Άυλα περιουσιακά στοιχεία

68.565.190

134.167.462

Πλέον / μείον προσαρμογές για:

999.213

957.284

208.547
17.635.131
2.795.326
112.464.562

303.494
25.574.113
4.378.677
188.685.377

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Απαιτήσεις από πελάτες
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

01.01-31.12.2012
(93.159.429)

01.01-31.12.2011
(154.638.791)

Αποσβέσεις

5.823.189

5.634.524

Προβλέψεις
Ζημίες απομείωσης υπεραξίας και άυλων περιουσιακών στοιχείων
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

4.708.306

3.908.315

61.613.745

133.822.506

(539.975)
22.023.336

(4.097.843)
24.196.437

Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου
κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Μετοχικό Κεφάλαιο

1.300.000

1.300.000

Μείωση / (Αύξηση) αποθεμάτων

94.948

Μείωση / (Αύξηση) απαιτήσεων

3.831.771

7.240.150

(91.054)

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων

(188.221.838)

(108.774.475)

(Μείωση) / Αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)

(4.349.491)

(6.475.762)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (α)
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις

(186.921.838)
100.789.599

(107.474.475)
92.796.962

Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα

(139.788)

(8.555.553)

Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις

11.123.078
157.163.360

24.891.476
155.614.896

Αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)

(214.585)

(403.776)

(307.971)

539.152

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων (β)
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β)

30.310.363
299.386.400
112.464.562

22.856.518
296.159.852
188.685.377

Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων
Τόκοι εισπραχθέντες

(791.472)

(740.774)

863

Σύνολο εισροών/ (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εξοφλήσεις δανείων
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)

33.647

(790.608)

(707.127)

0

(120.000)

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)

0

(578.688)

Σύνολο εισροών/ (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)

0

(698.688)

(1.098.580)
1.972.620
874.040

(866.663)
2.839.283
1.972.620

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και
01.01-31.12.2012
19.738.105
(10.476.614)

01.01-31.12.2011
33.787.994
(1.128.641)

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων

(71.676.067)

(134.540.198)

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων

(93.159.429)

(154.638.791)

Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)

(79.447.363)

(152.617.007)

0

0

(79.447.363)

(152.617.007)

Κύκλος εργασιών
Μικτά κέρδη / (ζημιές)

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)
Συγκεντρωτικές συνολικές (ζημιές) μετά από φόρους (Α) + (Β)

ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων προ ζημιών απομείωσης
υπεραξίας και άυλων περιουσιακών στοιχείων
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων μετά ζημιών απομείωσης
υπεραξίας και άυλων περιουσιακών στοιχείων

(4.239.133)

4.916.832

(65.852.878)

(128.905.674)

1) Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της GREEK DIRECTORIES ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, η οποία εδρεύει στην Ελλάδα και συμμετέχει σε ποσοστό 100% στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, ενώ έχει χρησιμοποιηθεί η μέθοδος ολικής ενοποίησης.
2) Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη επί των παγίων στοιχείων.
3) Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας και της προηγούμενης χρήσης: 301 και 339 άτομα.
4) Γνώμη με επιφύλαξη: Η Εταιρεία, για τον υπολογισμό της απομείωσης της Υπεραξίας και των Άυλων Περιουσιακών Στοιχείων, χρησιμοποίησε μικρότερο προεξοφλητικό επιτόκιο σε
σχέση με αυτό που χρησιμοποιείται από τον κλάδο της δραστηριότητας της "Έντυπη και ηλεκτρονική πληροφόρηση" για τον υπολογισμό της ανακτήσιμης αξίας της μονάδας ταμειακών ροών, με αποτέλεσμα να προκύψουν μειωμένες ζημιές απομείωσης Υπεραξίας
και Άυλων Περιουσιακών Στοιχείων κατά ΕΥΡΩ 21 εκατομμύρια περίπου. Κατά συνέπεια οι Ζημίες Χρήσης εμφανίζονται μειωμένες ενώ τα Ίδια Κεφάλαια και τα Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία εμφανίζονται αυξημένα κατά ΕΥΡΩ 21 εκατομμύρια περίπου αντίστοιχα.
5) Θέμα έμφασης: Η Εταιρεία δεν τήρησε ορισμένες από τις ρήτρες των δανειακών υποχρεώσεών της και βρίσκεται στη διαδικασία αναδιάρθρωσης των δανείων αυτών, ενώ παρουσιάζει σωρευμένες ζημιές ύψους ΕΥΡΩ 290 εκατομμυρίων περίπου για την 31 Δεκεμβρίου 2012, με αποτέλεσμα το
σύνολο ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας να έχει καταστεί αρνητικό με συνέπεια να συντρέχει περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 47 και 48 του Κ.Ν. 2190/1920. Επιπρόσθετα, κατά την ημερομηνία αυτή, το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της Εταιρείας υπερβαίνει το σύνολο
των περιουσιακών στοιχείων κατά ΕΥΡΩ 75 εκατομμύρια περίπου. Οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας έχουν συνταχθεί με δεδομένη την αρχή της συνέχισης της επιχειρηματικής δραστηριότητας, καθόσον, όπως αναφέρεται στη σημείωση 2.4 επί των οικονομικών καταστάσεων και στην έκθεση
Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, θα ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα, ώστε να μην συντρέχουν οι προϋποθέσεις των ανωτέρω αναφερθέντων άρθρων.
6) Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις από επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων αναφέρονται στη σημείωση 28.2 των Οικονομικών Καταστάσεων και δεν αναμένεται να έχουν σημαντική επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας.
Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις αναφέρονται στη σημείωση 28 των οικονομικών καταστάσεων.
7) Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρείας παρατίθενται στην σημείωση 28.1 των οικονoμικών καταστάσεων.
8) Οι συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη αφορούν διοικητικές υπηρεσίες καθώς και τη σύναψη ομολογιακών δανείων. Οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις
που απορρέουν περιγράφονται στην σημείωση 27 των οικονομικών καταστάσεων.

Αθήνα, 29 Απριλίου 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ.: ΑΚ 121232

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ο FINANCIAL CONTROLLER - ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΡΑΪΝΑΚΗΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ

ΘΕΟΚΡΙΤΟΣ ΧΑΤΖΙΡΗΣ

Α.Δ.Τ.: Ι 990120

Α.Δ.Τ.: ΑΚ 134773

Α.Δ.Τ. ΑΒ 054747
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 0031794 Α' ΤΑΞΗΣ

