GREEK DIRECTORIES ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ 6ης ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ 64833 / 01 / Β / 07 / 772
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:
GREEK DIRECTORIES ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και του Ομίλου της.
Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική 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 του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)

Αρμόδια Υπηρεσία : Περιφέρεια Αττικής (Αρ. ΓΕΜΗ: 7931801000)
Διεύθυνση Διαδικτύου Εταιρείας : www.xo.gr
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου :
Βασίλειος Αλεξάκης, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
Χαράλαμπος Δεληγιάννης, Μέλος
Έκτορας Κιμωνίδης, Μέλος

ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31.12.2013

31.12.2012

31.12.2013

(315.280.920)

(221.978.283)

(24.504.520)

(10.965.253)

Συγκεντρωτικές συνολικές (ζημιές) μετά από φόρους
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (31.12.2013 και 31.12.2012 αντίστοιχα)

(49.864.242)
(365.145.162)

(93.203.627)
(315.181.910)

(15.096.484)
(39.601.004)

(13.539.267)
(24.504.520)

Τροποποίηση IAS 19
Αναπροσαρμοσμένο Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (31.12.2013 και 31.12.2012 αντίστοιχα)

62.099
(365.083.061)

(99.010)
(315.280.920)

0
(39.601.004)

0
(24.504.520)

31.12.2013

31.12.2012

31.12.2013

31.12.2012

(48.411.510)

(106.909.834)

(15.096.484)

(13.539.267)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2013 και 01.01.2012 αντίστοιχα)

31.12.2012

Ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων : 30 Μαϊου 2014
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)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΟΜΙΛΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΟΜΙΛΟΣ

31.12.2013

31.12.2012

31.12.2013

31.12.2012

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία

21.332.135

22.261.608

0

0

Λειτουργικές δραστηριότητες

Άυλα περιουσιακά στοιχεία

64.412.896

68.565.190

0

0

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

975.566

Αποθέματα
Απαιτήσεις από πελάτες
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

940.720

103.415.000
0

103.415.000

92.412

208.546

8.641.043

18.175.532

87.928

40.807

0

1.386.867
96.840.919

2.104.000
112.255.597

24.638
103.527.565

10.950
103.466.757

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις

5.675.303

Προβλέψεις

5.827.850

0

0

1.769.770

4.787.608

0

0

Ζημίες απομείωσης υπεραξίας και άυλων περιουσιακών στοιχείων
Πιστωτικοί Τόκοι

0
(1.675.121)

61.613.745
(539.995)

0
0

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

38.264.460

35.548.881

116.134
6.740.041
(2.041.446)
(338.268)
(5.023)
94.340

94.948
3.809.222
(4.217.018)
(214.585)
0
(199.176)

0
(60.809)
76.252
0
0
0

0
(28.327)
42.947
0
0
0

(599.120)

0

15.081.041

0
0
13.524.647

Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου
ΠΑΘΗΤΙΚΟ

κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:

Μετοχικό Κεφάλαιο
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)
Δικαιώματα μειοψηφίας (β)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β)
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις

80.223
(365.163.284)
(365.083.061)
0
(365.083.061)
254.144.733

Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)

80.223
(315.361.142)
(315.280.920)
0
(315.280.920)
228.632.136

80.223
(39.681.227)
(39.601.004)
0
(39.601.004)
142.923.578
0

80.223
(24.584.742)
(24.504.520)
0
(24.504.520)
127.842.537
0

Επενδυτικές δραστηριότητες

0

Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων

12.415.413

11.045.566

161.142.418

157.163.361

34.221.416

30.695.454

204.991

128.739

461.923.980
96.840.919

427.536.517
112.255.597

143.128.569
103.527.565

127.971.276
103.466.757

0

Μείωση / (Αύξηση) αποθεμάτων
Μείωση / (Αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση) / Αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)
Αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία
(Κέρδη) / ζημίες από πώληση παγίων περιουσιακών στοιχείων
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)

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

(795.750)

0

0

0

0

0

7.110
(592.010)

0
(795.750)

0
0

0
0

(25.722)

(140.686)

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα
Πληρωμή υποχρέωσης από χρηματοδοτική μίσθωση κτιρίου

ΟΜΙΛΟΣ
Κύκλος εργασιών
Μικτά κέρδη / (ζημιές)

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Τόκοι εισπραχθέντες

31.12.2013

31.12.2012

31.12.2013

31.12.2012

14.024.816

20.068.709

0

0

(12.953.917)

(10.570.193)

(40.065)

(33.487)

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών

0

0

αποτελεσμάτων

(11.822.171)

(71.900.948)

(15.443)

(14.620)

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων

(48.411.510)

(106.909.834)

(15.096.484)

(13.539.267)

Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)

(49.864.242)

(93.188.627)

(15.096.484)

(13.539.267)

Ιδιοκτήτες μητρικής

(49.864.242)

(93.188.627)

(15.096.484)

(13.539.267)

Δικαιώματα μειοψηφίας

0

0

0

0

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)

0

0

0

0

Συγκεντρωτικές συνολικές (ζημιές) μετά από φόρους (Α) + (Β)

(49.864.242)

(93.188.627)

(15.096.484)

(13.539.267)

Ιδιοκτήτες μητρικής

(49.864.242)

(93.188.627)

(15.096.484)

(13.539.267)

0

0

0

0

(6.146.868)

(4.459.353)

(15.443)

(14.620)

(6.146.868)

(66.073.098)

(15.443)

(14.620)

Δικαιώματα μειοψηφίας

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

0

0

0

0

0

0

6.904

884

0

0

0

0

(18.818)

(139.802)

0

0

(516.488)

(1.134.728)

0

0

880.863
364.376

2.015.590
880.863

0
0

0
0

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και
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

1) Οι εταιρείες του Ομίλου με τις αντίστοιχες διευθύνσεις τους και τα ποσοστά συμμετοχής τους στον Όμιλο παρατίθενται στη σημείωση 1 των οικονομικών καταστάσεων.
2) Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη επί των παγίων στοιχείων.
3) Ο μέσος αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού για την τρέχουσα και την προηγούμενη χρήση : 0 και 0 για την Εταιρεία,
274 και 297 για τη θυγατρική ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ Α.Ε. και 4 και 7 για τη θυγατρική AEGEAN INFO Α.Ε., αντίστοιχα.
4) Γνώμη με επιφύλαξη: α) Στα άυλα περιουσιακά στοιχεία που εμφανίζονται στις ενοποιημένες 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.
β) Στις ατομικές οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας περιλαμβάνεται συμμετοχή στη θυγατρική εταιρεία ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΤΥΠΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ η οποία βρίσκεται σε διαδικασία επικύρωσης της συμφωνίας εξυγίανσης.
Παρότι υπάρχει ένδειξη για πιθανή απομείωση της συμμετοχής αυτής, η Εταιρεία δεν προέβη στην εξέταση ύπαρξης απομείωσης σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 36 «Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων» κατά την 31 Δεκεμβρίου 2013
με συνέπεια να μην μπορούν να προσδιοριστούν ενδεχόμενες ζημίες απομείωσης.
5) Θέμα έμφασης: Tο σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας, κατά την 31 Δεκεμβρίου 2013, έχει καταστεί αρνητικό καθώς και το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της Εταιρείας υπερβαίνει το σύνολο των περιουσιακών της στοιχείων, με συνέπεια να συντρέχει περίπτωση
εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 47 και 48 του Κ.Ν. 2190/1920. Η εταιρεία είναι σε αναμονή της απόφασης επικύρωσης της συμφωνίας εξυγίανσης για τη θυγατρική εταιρεία ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΤΥΠΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
6) Δεν 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 30.2 των οικονομικών καταστάσεων.
7) Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρείας και των εταιρειών του Ομίλου παρατίθενται στη σημείωση 30.1 των οικονoμικών καταστάσεων.
8) Οι συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη αφορούν τη σύναψη ομολογιακών δανείων. Οι υποχρεώσεις που απορρέουν περιγράφονται στη σημείωση 29 των οικονομικών καταστάσεων.
9) Λόγω της τροποποίησης του ΔΛΠ 19 έχουν πραγματοποιηθεί αναπροσαρμογές στα αποτελέσματα, στα Ίδια Κεφάλαια και την υποχρέωση παροχών προσωπικού των προηγούμενων ετών.
Οι παραπάνω αναπροσαρμογές παρατίθενται στη σημείωση 18 των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.
10) Τυχόν διαφορές σε αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.

Αθήνα, 30 Μαϊου 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

0

0

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΛΕΞΑΚΗΣ

ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Α.Δ.Τ. ΑΖ 539463

Α.Δ.Τ. ΑΚ 134773

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΑΠΑΣ
Α.Δ.Τ. ΑΑ 021994
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 0020062 Α' ΤΑΞΗΣ

