GREEK DIRECTORIES ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ 4ης ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΕΩΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ 64833 / 01 / Β / 07 / 772
Ε∆ΡΑ : ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 184 & ΡΑΨΑΝΗΣ - 11527 - ΑΘΗΝΑ
(∆ηµοσιευόµενα βάσει του Κ.Ν.2190/1920, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και µη, κατά τα ∆.Π.Χ.Α.)
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της εταιρείας:
GREEK DIRECTORIES ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗΕΤΑΙΡΕΙΑ και του Οµίλου της.
Συνιστούµε εποµένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική ή άλλη συναλλαγή µε την Εταιρεία, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της Εταιρείας,
όπου αναρτώνται οι οικονοµικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.
ΣΤΟΙΧΕΙΑΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Αρµόδια Υπηρεσία : Περιφέρεια Αττικής
∆ιεύθυνση ∆ιαδικτύου Εταιρείας : www.xo.gr
Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου :

Eytan Amichai Tigay, Πρόεδρος
Παναγιώτης Κυριακόπουλος , ∆ιευθύνων Σύµβουλος
Sebastien Simon Mazella di Bosco, Μέλος

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2011 και 01.01.2010 αντίστοιχα)
Συγκεντρωτικές συνολικές (ζηµιές) µετά από φόρους
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (31.12.2011 και 31.12.2010 αντίστοιχα)

ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2011
31.12.2010
(57.438.794)
(33.876.489)
(164.752.573)
(23.562.305)
(222.191.367)
(57.438.794)

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2011
1.114.407
(12.079.660)
(10.965.253)

31.12.2010
3.379.933
(2.265.526)
1.114.407

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2011

31.12.2010

Ηµεροµηνία έγκρισης των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων : 27 Απριλίου 2012
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής : Ιωάννης Α. Αχείλας
Ελεγκτική εταιρεία : KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών : Γνώµη µε επιφύλαξη - Θέµα έµφασης
ΣΤΟΙΧΕΙΑΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2011

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέµατα
Απαιτήσεις από πελάτες
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

23.305.182
134.167.462
914.764
303.494
26.157.465
3.829.229
188.677.596

ΣΤΟΙΧΕΙΑΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ)
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2011

31.12.2010
24.140.577
160.297.509
112.672.596
212.441
35.913.418
5.758.503
338.995.044

103.415.000
13.870
9.560
103.438.430

103.415.000
4.090
103.419.089

Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων
Πλέον / µείον προσαρµογές για:
Αποσβέσεις
Προβλέψεις
Ζηµίες αποµείωσης υπεραξίας και άυλων περιουσιακών στοιχείων
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας

80.223
1.034.184
1.114.407
1.114.407
102.255.270
49.412
102.304.682
103.419.089

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Πλέον / µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου
κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (Αύξηση) αποθεµάτων
Μείωση / (Αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση) / Αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα
Καταβεβληµένοι φόροι
Αποζηµείωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία
(Κέρδη) / ζηµίες από πώληση παγίων περιουσιακών στοιχείων
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων
Αγορά ενσώµατων και άυλων παγίων στοιχείων

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Μετοχικό Κεφάλαιο
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών µητρικής (α)
∆ικαιώµατα µειοψηφίας (β)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β)
Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις
Προβλέψεις / Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)

80.223
(222.198.605)
(222.118.382)
(72.985)
(222.191.367)
207.114.852
24.891.476
155.614.896
23.247.739
410.868.963
188.677.596

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
(11.045.476)
(10.965.253)
(10.965.253)
114.317.890
85.793
114.403.683
103.438.430

Τόκοι εισπραχθέντες
Εισροές από πώληση παγίων περιουσιακών στοιχείων
Σύνολο εισροών/ (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)

ΣΤΟΙΧΕΙΑΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ (Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ)
ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2011
34.270.096
(1.069.895)

31.12.2010
44.167.818
4.970.559

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2011
(28.123)

31.12.2010
(11.188)

Κύκλος εργασιών
Μικτά κέρδη / (ζηµιές)
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών
αποτελεσµάτων
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων

(134.612.405)
(166.774.358)

5.222.207
(27.057.631)

(17.040)
(12.079.660)

(10.256)
(2.265.526)

Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους (Α)
Ιδιοκτήτες µητρικής
∆ικαιώµατα µειοψηφίας

(164.752.573)
(164.738.597)
(13.977)

(23.562.305)
(23.550.863)
(11.442)

(12.079.660)
(12.079.660)
-

(2.265.526)
(2.265.526)
-

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β)
Συγκεντρωτικές συνολικές (ζηµιές) µετά από φόρους (Α) + (Β)
Ιδιοκτήτες µητρικής
∆ικαιώµατα µειοψηφίας

(164.752.573)
(164.738.597)
(13.977)

(23.562.305)
(23.550.863)
(11.442)

(12.079.660)
(12.079.660)
-

(2.265.526)
(2.265.526)
-

11.027.270

(17.040)

(10.256)

11.027.270

(17.040)

(10.256)

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

4.846.520

(128.975.986)

ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2011
31.12.2010

31.12.2010

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
Εξοφλήσεις δανείων
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια)
Σύνολο εισροών/ (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµιακά διαθέσιµα και
ισοδύναµα περιόδου (α) + (β) + (γ)
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου

(166.774.358)

(27.057.631)

5.636.419
3.975.621
133.822.506
(4.097.862)

5.805.063
1.454.467
(1.864.463)

(12.079.660)

36.259.815

34.144.302

(91.054)
7.084.851
(6.309.667)

(54.798)
(311.405)
(9.327.589)

(8.556.311)
(403.776)
546.184

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

(742.214)

(1.099.044)

-

(100.000.000)
-

33.666
(708.548)

209.144
11.750
(878.150)

-

(100.000.000)

(120.000)
(578.688)
(698.688)

9.000.000
(22.247.250)
(601.063)
(13.848.313)

-

100.000.000
100.000.000

(861.052)
2.876.642
2.015.590

(24.621.669)
27.498.311
2.876.642

-

-

-

12.062.620

2.255.270

(19.340)
36.380

1) Οι εταιρείες του Οµίλου µε τις αντίστοιχες διευθύνσεις τους και τα ποσοστά συµµετοχής τους στον Όµιλο παρατίθενται στην σηµείωση 1 των οικονοµικών καταστάσεων.
2) ∆εν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη επί των παγίων στοιχείων.
3) Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας και της προηγούµενης χρήσης : 0 και 0 για την Εταιρεία,
339 και 402 για την θυγατρική ΧΡΥΣΟΣ Ο∆ΗΓΟΣ Α.Ε. και 6 και 8 για την θυγατρική AEGEAN INFO Α.Ε., αντίστοιχα.
4) Γνώµη µε επιφύλαξη: α) Ο Όµιλος, για τον υπολογισµό της αποµείωσης της Υπεραξίας και των Άυλων Περιουσιακών Στοιχείων,
χρησιµοποίησε µικρότερο προεξοφλητικό επιτόκιο σε σχέση µε την εκτίµηση των ελεγκτών για τον υπολογισµό της ανακτήσιµης αξίας της µονάδας ταµειακών ροών, µε αποτέλεσµα
να προκύψουν µειωµένες ζηµιές αποµείωσης Υπεραξίας και Άυλων Περιουσιακών Στοιχείων κατά ΕΥΡΩ 55 εκατοµµύρια περίπου στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις.
β) Η Εταιρεία, για τον υπολογισµό της αποµείωσης της Συµµετοχής της στην θυγατρική εταιρεία ΧΡΥΣΟΣ Ο∆ΗΓΟΣ ΕΝΤΥΠΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
στις 31 ∆εκεµβρίου 2011, χρησιµοποίησε για τον υπολογισµό της ανακτήσιµης αξίας της µονάδας ταµειακών ροών, µικρότερο προεξοφλητικό επιτόκιο σε σχέση µε την εκτίµηση των ελεγκτών
βάσει της οποίας θα προέκυπταν ζηµιές αποµείωσης Συµµετοχών ύψους ΕΥΡΩ 23 εκατοµµυρίων περίπου στις ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις.
5) Θέµα έµφασης: Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2011, το Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων του Οµίλου έχει καταστεί αρνητικό µε συνέπεια να συντρέχει περίπτωση
εφαρµογής των διατάξεων των άρθρων 47 και 48 του Κ.Ν. 2190/1920. Οι Οικονοµικές Καταστάσεις του Οµίλου έχουν συνταχθεί µε δεδοµένη την αρχή της συνέχισης
της επιχειρηµατικής δραστηριότητας των εταιρειών του Οµίλου, καθόσον, όπως αναφέρεται στη σηµείωση 2.4 επί των οικονοµικών καταστάσεων και στην έκθεση
∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, θα ληφθούν όλα τα αναγκαία µέτρα, ώστε να µην συντρέχουν οι προϋποθέσεις των ανωτέρω αναφερθέντων άρθρων.
6) ∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που να ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις
της Εταιρείας και του Οµίλου. Οι ενδεχόµενες υποχρεώσεις αναφέρονται στη σηµείωση 29 των οικονοµικών καταστάσεων.
7) Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρείας και των εταιρειών του Οµίλου παρατίθενται στην σηµείωση 29 των οικονoµικών καταστάσεων.
8) Οι συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη αφορούν τη σύναψη οµολογιακών δανείων. Οι υποχρεώσεις που απορρέουν περιγράφονται στην σηµείωση 28 των οικονοµικών καταστάσεων.

Αθήνα, 27 Απριλίου 2012

Ο FINANCIAL CONTROLLER - ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

EYTAN AMICHAI TIGAY
ΑΡ. ∆ΙΑΒΑΤ. 443133351

Ο ∆/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Α.∆.Τ.:ΑΚ 121232

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

∆ΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Α.∆.Τ. ΑΚ 134773

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΘΕΟΚΡΙΤΟΣΧΑΤΖΙΡΗΣ
Α.∆.Τ. ΑB 054747
ΑΡ. Α∆ΕΙΑΣ 0031794 Α' ΤΑΞΗΣ

(2.265.526)

-

-

(4.090)
14.346
-

