ΧΡΥΣΟΣ Ο∆ΗΓΟΣ ΕΝΤΥΠΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ 2ης ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 ΕΩΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009
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 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Αρµόδια Υπηρεσία : Νοµαρχία Αθηνών
∆ιεύθυνση ∆ιαδικτύου Εταιρείας : www.xo.gr
Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου :

Παναγιώτης Κυριακόπουλος, Πρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος
Ferdinand Groos, Αντιπρόεδρος
Sebastien Simon Mazella di Bosco, Μέλος
Εµµανουήλ ∆ραϊνάκης , Μέλος
Παναγιώτης Νικολόπουλος, Μέλος
Ιωάννης Βαρδινογιάννης , Μέλος
Steven Langman, Μέλος
Peter Buxton, Μέλος
Ηµεροµηνία έγκρισης των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων : 28 Απριλίου 2010
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής : Ιωάννης Αχείλας
Ελεγκτική εταιρεία : KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών : Με σύµφωνη γνώµη

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2009 και 05.12.2007 αντίστοιχα)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους
Αύξηση / (µείωση) µετοχικού κεφαλαίου
∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (31.12.2009 και 31.12.2008 αντίστοιχα)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣΘΕΣΗΣ (Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ)

31.12.2009
-19.599.238
-14.007.218
0
0
-33.606.457

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)

31.12.2009
24.676.107
164.466.515
112.716.815
157.643
35.176.346
31.462.468
368.655.894

31.12.2008
25.550.002
168.503.906
112.704.412
260.329
39.245.059
15.784.151
362.047.859

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

300.000
-19.899.238
-19.599.238
309.617.825
30.957.168
2.274.000
38.798.104
381.647.097
362.047.859

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣΣΥΝΟΛΙΚΩΝΕΣΟ∆ΩΝ (Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ)

01.01-31.12.2009
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)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α) + (Β)
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων

05.12.2007-31.12.2008

59.696.270
15.689.058
16.129.078
-14.768.468
-14.007.218
0
-14.007.218

-23.013.938

22.158.208

24.288.907

65.524.293
16.987.391
17.145.418

-22.670.866
-23.013.938
0

Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων
Πλέον / µείον προσαρµογές για:
Αποσβέσεις
Προβλέψεις
∆ιαγραφή παγίων διαθέσιµων προς πώληση
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
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων
Αγορά ενσώµατων και άυλων παγίων στοιχείων
Τόκοι εισπραχθέντες
Σύνολο εισροών/ (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
Εξοφλήσεις δανείων
Πληρωµή εξόδων έκδοσης οµολογιακών 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

-22.670.866

6.029.131
3.478.466
0

7.143.489

Α.∆.Τ.: Π 308089

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ∆.Σ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
Α.∆.Τ.:AE152072

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΝ∆ΡΕΟΥ
Α.∆.Τ.: Μ 004028

3.534.767

-480.773

73.109
-1.240.090

31.378.318

41.056.374

102.687
1.792.609
3.821.408

-17.427.720

267.093
13.175.832

-11.210.299
-628.762
-499.978
19.014.338

-14.233.768

0
-1.117.846
480.773
-637.072

-264.401.503

-264.188.692

0
0

315.051.357

-5.087.894
-492.471

4.097.857

-1.027.279
1.240.090

3.414.700

-1.308.000
0
-520.528
-1.828.528

270.928.720

16.548.738
10.837.885
27.386.623

10.837.885
0
10.837.885

Αθήνα, 28 Απριλίου 2010

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

05.12.2007-31.12.2008

-14.768.468

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: 427 και 447 άτοµα.
4) ∆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 27 των οικονοµικών καταστάσεων.
5) Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρείας και των εταιρειών του Οµίλου παρατίθενται στην σηµείωση 27 των οικονoµικών καταστάσεων.
6) ∆εν υπάρχουν σηµαντικά γεγονότα µεταγενέστερα της 31 ∆εκεµβρίου 2009 τα οποία θα έπρεπε να κοινοποιηθούν ή να διαφοροποιήσουν τα κονδύλια
των δηµοσιευµένων οικονοµικών καταστάσεων.
7) Οι συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη αφορούν την παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών στρατηγικής παρακολούθησης , διοικητικές υπηρεσίες καθώς και τη σύναψη
οµολογιακών δανείων. Οι υποχρεώσεις που απορρέουν περιγράφονται στην σηµείωση 26 των οικονοµικών καταστάσεων.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ & ∆/ΝΩΝ
ΣΥΝΒΟΥΛΟΣ

0
-23.013.938
300.000
3.114.700
-19.599.238

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣΤΑΜΙΑΚΩΝΡΟΩΝ (Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ)
01.01-31.12.2009

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

31.12.2008

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΑΠΑΣ
Α.∆.Τ. ΑΑ021994
ΑΡ. Α∆ΕΙΑΣ 0020062 Α' ΤΑΞΗΣ

-36.560.000
-10.171.113
-806.223

