ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΤΥΠΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ 6ης ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
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, Μη Εκτελεστικός Πρόεδρος
Βασίλειος Αλεξάκης, Μη Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος
Εμμανουήλ Δραϊνάκης, Διευθύνων Σύμβουλος
Χαράλαμπος Δεληγιάννης, Εκτελεστικό Μέλος
Κωνσταντίνος Φωτόπουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2013 και 01.01.2012 αντίστοιχα)

31.12.2013

31.12.2012

(186.843.927)

(107.261.390)

(34.510.368)

(79.483.527)

(221.354.294)

(186.744.917)

Συγκεντρωτικές συνολικές (ζημιές) μετά από φόρους
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (31.12.2013 και 31.12.2012 αντίστοιχα)
Τροποποίηση IAS 19

62.099

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

(221.292.194)

(99.010)
(186.843.927)

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)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία

31.12.2013
21.332.134

31.12.2012
22.261.155

Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων

Άυλα περιουσιακά στοιχεία

64.412.896

68.565.190

Πλέον / μείον προσαρμογές για:

1.034.059

999.213

Αποσβέσεις

5.673.813

92.412

208.546

Προβλέψεις

1.689.770

8.460.023

17.635.131

2.305.072
97.636.596

2.795.326
112.464.561

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Απαιτήσεις από πελάτες
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

01.01-31.12.2013
(33.057.636)

Ζημίες απομείωσης υπεραξίας και άυλων περιουσιακών στοιχείων

0

Πιστωτικοί Τόκοι
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

(1.675.100)
23.182.708

01.01-31.12.2012
(93.204.732)
5.823.189
4.753.609
61.613.745
(539.975)
22.023.336

Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου
κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:
ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Μείωση / (Αύξηση) αποθεμάτων

Μετοχικό Κεφάλαιο

1.300.000

1.300.000

(222.592.194)

(188.143.927)

(Μείωση) / Αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (α)
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

(221.292.194)
111.221.155
12.415.413

(186.843.927)
100.789.599
11.045.566

Αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία
(Κέρδη) / ζημίες από πώληση παγίων περιουσιακών στοιχείων
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)

161.142.418

157.163.360

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων (β)
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β)

34.149.804

30.309.963

318.928.790
97.636.596

299.308.488
112.464.561

116.134

Μείωση / (Αύξηση) απαιτήσεων

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων

94.948

6.525.622

3.831.771

(2.022.713)

(4.349.491)

(338.268)
(5.023)

(214.585)
0

89.307

(168.184)

(598.082)

(791.472)

Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων
Εισροές από πώληση παγίων περιουσιακών στοιχείων

7.110

Σύνολο εισροών/ (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)

(590.972)

(791.472)

(25.011)

(139.788)

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

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

0

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

01.01-31.12.2013
13.710.921

01.01-31.12.2012
19.738.105

Μικτά κέρδη / (ζημιές)

(12.836.515)

(10.521.918)

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

(11.550.028)

(71.721.373)

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων

(33.057.636)

(93.204.732)

ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)

Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)

(34.510.368)
0

(79.483.525)
0

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

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

(34.510.368)

(79.483.525)

(5.876.215)

(4.284.436)

(5.876.215)

(65.898.181)

Κύκλος εργασιών

6.883
0

0

(18.128)

(138.925)

(519.793)

(1.098.580)

874.040
354.247

1.972.620
874.040

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 274 και 297 άτομα αντίστοιχα.
4) Γνώμη με επιφύλαξη: 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) 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
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 29 των οικονομικών καταστάσεων.
7) Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρείας παρατίθενται στην σημείωση 29.1 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 28 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 των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.
10) Τυχόν διαφορές σε αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.

Αθήνα, 30 Μαϊου 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ.: ΑΚ 121232
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