ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΤΥΠΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ 7ης ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ : 64823 / 01 / Β/ 07 / 766
ΕΔΡΑ : ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΒΕΡΩΦ 26 - 28 Τ.Κ 14232 - ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
(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
Εμμανουήλ Δραϊνάκης, Αντιπρόεδρος
Δημήτριος Τριτάρης, Διευθύνων Σύμβουλος
Χαράλαμπος Δεληγιάννης, Εντεταλμένος Σύμβουλος
Βασίλειος Αλεξάκης, Μέλος

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2014 και 01.01.2013 αντίστοιχα)

31.12.2014

31.12.2013

(221.292.194)

(186.843.927)

(8.162.292)

(34.510.368)

Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους
Λοιπά στοιχεία συνολικού εισοδήματος

(111.338)

Διαγραφή υποχρεώσεων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (31.12.2014 και 31.12.2013 αντίστοιχα)

245.339.478
15.773.654

62.099
0
(221.292.194)

Ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων : 15 Ιουλίου 2015
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής : Νικόλαος Βουνισέας
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

31.12.2014
316.113

31.12.2013
21.332.134

Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων

Άυλα περιουσιακά στοιχεία

60.135.711

64.412.896

Πλέον / μείον προσαρμογές για:

983.934

1.034.059

Αποσβέσεις

5.488.621

92.412

Προβλέψεις

230.512

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα

41.597

Απαιτήσεις από πελάτες
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

5.466.120

8.460.023

2.200.079
69.143.554

2.305.072
97.636.596

01.01-31.12.2014
(8.176.604)

Πιστωτικοί Τόκοι

(540)

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου

515.891

01.01-31.12.2013
(33.057.636)
5.673.813
1.689.770
(1.675.100)
23.182.708

κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (Αύξηση) αποθεμάτων
ΠΑΘΗΤΙΚΟ

50.815

Μείωση / (Αύξηση) απαιτήσεων

Μετοχικό Κεφάλαιο

1.300.000

1.300.000

(Μείωση) / Αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων

14.473.654

(222.592.194)

Αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (α)
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις

15.773.654
30.500.000

(221.292.194)
111.221.155

(Κέρδη) / ζημίες από πώληση παγίων περιουσιακών στοιχείων
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)

Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

12.547.826

12.415.413

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις

0

161.142.418

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

10.322.074

34.149.804

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

53.369.900
69.143.554

318.928.790
97.636.596

6.525.622
(2.022.713)

(140.017)

(338.268)

0

(555.167)

(5.023)

89.307

Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων

508.789

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

0

508.789

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)

116.134

3.046.413
(1.570.258)

(1.660)

Τόκοι εισπραχθέντες

540

Πληρωμές χρεωλυσίων τραπεζικών δανείων
Σύνολο εισροών/ (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)

(598.082)
7.110

(590.972)

(25.011)
6.883

0

0

(1.120)

(18.128)

01.01-31.12.2014
10.593.874

01.01-31.12.2013
13.710.921

Μικτά κέρδη / (ζημιές)

(8.872.073)

(12.836.515)

ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)

(47.498)

(519.793)

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

(7.661.253)
(8.176.604)

(11.550.028)
(33.057.636)

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου

354.247
306.749

874.040
354.247

Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)

(8.162.292)

(34.510.368)

Κύκλος εργασιών

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

(111.338)

62.099

(8.273.630)

(34.448.269)

(2.172.632)

(5.876.215)

(2.172.632)

(5.876.215)

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και

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

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 μέσος αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού για την τρέχουσα και την προηγούμενη χρήση ανέρχεται στα 239 και 274 άτομα αντίστοιχα.
4) Στα άυλα περιουσιακά στοιχεία που εμφανίζονται στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας περιλαμβάνεται ποσό Ευρώ 34 εκατομμυρίων που αφορά άυλα περιουσιακά στοιχεία με αόριστη διάρκεια ζωής. Η Εταιρεία δεν προέβη στον ετήσιο έλεγχο απομείωσης της λογιστικής αξίας των άυλων περιουσιακών
στοιχείων σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 36 «Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων» με συνέπεια να μην μπορούν να προσδιοριστούν ενδεχόμενες ζημίες απομείωσης.
5) Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή συνέχισης της δραστηριότητας. Οι διαγραφές συνολικού ύψους Ευρώ 245 εκατομμυρίων που αφορούν σε διαγραφές δανείων και λοιπών υποχρεώσεων και προέκυψαν ύστερα από την επικύρωση της συμφωνίας εξυγίανσης από το αρμόδιο Δικαστήριο,
καταχωρήθηκαν απευθείας στα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρείας. Η σύμβαση του νέου ομολογιακού δανείου του συνόλου των απομειωμένων υποχρεώσεων προς τις Ελληνικές τράπεζες υπεγράφει στις 2 Ιουνίου 2015. Μέσω της αναδιάρθρωσης του χρέους, επετεύχθη η συνέχιση της δραστηριότητας, η βελτίωση
του λειτουργικού κόστους καθώς και το πρόβλημα ρευστότητας που αντιμετωπίζει η Εταιρεία.
6) Δεν 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 στη σημείωση 27 των οικονομικών καταστάσεων.
7) Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρείας παρατίθενται στην σημείωση 27.1 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 26 των οικονομικών καταστάσεων.
10) Τυχόν διαφορές σε αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.

Αθήνα, 15 Ιουλίου 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ.: ΑΚ 121232

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΡΙΤΑΡΗΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΠΑΣ

Α.Δ.Τ.: ΑΚ 019184

Α.Δ.Τ.: ΑΚ 134773
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