ΧΡΥΣΟΣ Ο∆ΗΓΟΣ ΕΝΤΥΠΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ 4ης ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΕΩΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ : 64823 / 01 / Β/ 07 / 766
Ε∆ΡΑ : ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 184 & ΡΑΨΑΝΗΣ - 115 27 - 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 :
ΧΡΥΣΟΣ Ο∆ΗΓΟΣ 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 στην διεύθυνση διαδικτύου
της Εταιρείας, όπου αναρτώνται οι οικονοµικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

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

Παναγιώτης Κυριακόπουλος, Πρόεδρος
Eytan Amichai Tigay, Αντιπρόεδρος
Εµµανουήλ ∆ραϊνάκης, ∆ιευθύνων Σύµβουλος
Sebastien Simon Mazella di Bosco, Μέλος
Ιωάννης Βαρδινογιάννης, Μέλος
Steven Langman, Μέλος

31.12.2011
45.142.531
(152.617.007)
(107.474.475)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2011 και 01.01.2010 αντίστοιχα)
Συγκεντρωτικές συνολικές (ζηµιές) µετά από φόρους
Αύξηση / (µείωση) µετοχικού κεφαλαίου
∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (31.12.2011 και 31.12.2010 αντίστοιχα)

31.12.2010
(33.606.457)
(21.251.012)
1.000.000
99.000.000
45.142.531

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
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ)

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

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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ)

31.12.2011
23.304.346
134.167.462
957.284
303.494
25.574.113
4.378.677
188.685.377

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
(108.774.475)
(107.474.475)
92.796.962
24.891.476
155.614.896
22.856.518
296.159.852
188.685.377

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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ (Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ)

Κύκλος εργασιών
Μικτά κέρδη / (ζηµιές)
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων
Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους (Α)
Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β)
Συγκεντρωτικές συνολικές (ζηµιές) µετά από φόρους (Α) + (Β)
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

01.01-31.12.2011
33.787.994
(1.128.641)
(134.540.198)
(154.638.791)
(152.617.007)
(152.617.007)

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

4.916.832

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
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
Αγορά ενσώµατων και άυλων παγίων στοιχείων
Τόκοι εισπραχθέντες
Εισροές από πώληση παγίων περιουσιακών στοιχείων
Σύνολο εισροών/ (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου
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

01.01-31.12.2011
(154.638.791)
5.634.524
3.908.315
133.822.506
(4.097.843)
24.196.437

(91.054)
7.240.150

Α.∆.Τ.: ΑΚ 121232

-

(54.798)
(268.250)

(8.555.553)

(12.133.514)

(403.776)

(535.775)

-

(11.487)

539.152

(9.820.987)

(740.774)

(1.098.934)

33.647
-

209.144
11.750

(707.127)

(878.040)

(120.000)

100.000.000
9.000.000
(122.247.250)

(578.688)

(601.063)

(698.688)

(13.848.313)

(866.663)
2.839.283
1.972.620

(24.547.340)
27.386.623
2.839.283

11.080.351

Αθήνα, 27 Απριλίου 2012

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

1.342.231
(1.864.463)
31.888.665

(9.239.746)

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) ∆εν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη επί των παγίων στοιχείων.
3) Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας και της προηγούµενης χρήσης: 339 και 402 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 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.
5) Θέµα έµφασης: Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2011, η Εταιρεία παρουσίασε µη συµµόρφωση ως προς ορισµένες από τις ρήτρες των δανείων της, όπως αυτές απορρέουν από τις υφιστάµενες δανειακές συµβάσεις.
Η Εταιρεία έχει ετοιµάσει προς τις Τράπεζες ολοκληρωµένη επιχειρηµατική πρόταση, ενώ βρίσκεται στη διαδικασία αναδιάρθρωσης των δανείων της.
Η εκτίµηση της Εταιρείας για τη συνέχιση της επιχειρηµατικής της δραστηριότητας αναφέρεται στη σηµείωση 2.4 των οικονοµικών καταστάσεων.
6) ∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που να ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας.
Οι ενδεχόµενες υποχρεώσεις αναφέρονται στην σηµείωση 28 των οικονοµικών καταστάσεων.
7) Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρείας παρατίθενται στην σηµείωση 28 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.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ.

5.804.497

(6.475.762)

11.080.351

(128.905.674)

01.01-31.12.2010
(24.748.348)

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ο FINANCIAL CONTROLLER - ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ∆ΡΑΪΝΑΚΗΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ∆ΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ

ΘΕΟΚΡΙΤΟΣ ΧΑΤΖΙΡΗΣ

Α.∆.Τ.: Ι 990120

Α.∆.Τ.: ΑΚ 134773

Α.∆.Τ. ΑΒ 054747
ΑΡ. Α∆ΕΙΑΣ 0031794 Α' ΤΑΞΗΣ

