AEGEAN DIRECTORIES AND DATABANKS ΕΝΤΥΠΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ 5ης ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ : 64288 / 01 / Β / 07 / 610
ΕΔΡΑ : ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 184 & ΡΑΨΑΝΗΣ - 11527 - ΑΘΗΝΑ
(Δημοσιευόμενα βάσει του Κ.Ν.2190/1920, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα Δ.Π.Χ.A.)
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της
AEGEAN DIRECTORIES AND DATABANKS ΕΝΤΥΠΗ KAI ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρεία, να ανατρέξει στη
διεύθυνση διαδικτύου www.xo.gr, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)

Αρμόδια Υπηρεσία : Περιφέρεια Αττικής (Αρ. ΓΕΜΗ: 7842001000)
Διεύθυνση Διαδικτύου Εταιρείας : www.xo.gr
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου :
Λούκας Βασίλειος, Πρόεδρος Δ.Σ.
Καναβός Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ, Εκτελεστικό Μέλος
Δεληγιάννης Χαράλαμπος , Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
Διονύσης Παπαδιονυσίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος
Ράπτης Αθανάσιος , Εκτελεστικό Μέλος
Ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων : 29 Απριλίου 2013
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής : Νικόλαος Τσιμπούκας
Ελεγκτική εταιρεία : KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών :Θέμα έμφασης

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2012 και 01.01.2011 αντίστοιχα)
Συγκεντρωτικές συνολικές (ζημιές) μετά από φόρους
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (31.12.2012 και 31.12.2011 αντίστοιχα)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

31.12.2012

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

454
1.806
589.298
591.558

31.12.2012
(291.940)

31.12.2011
(236.033)

(165.834)
(457.774)

(55.907)
(291.940)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Ποσά σε Ευρώ)

31.12.2011
836
2.780
664.250
667.865

01.01-31.12.2012

01.01-31.12.2011

(165.834)

(55.907)

Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων
Πλέον/μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις
Προβλέψεις

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

4.661

1.896

34.000

67.306

Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας

(21)

(19)

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

898

759

Μετοχικό Κεφάλαιο
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων

60.000
(517.774)

60.000
(351.940)

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

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (α)

(457.774)

(291.940)

Μείωση / (Αύξηση) απαιτήσεων

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1.049.332

959.805

(Μείωση) / Αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)

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

1.049.332
591.558

959.805
667.865

Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα

5.777

(135.959)

89.527

129.715

(898)

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων

(31.891)

7.032

(4.278)

(1.440)

Τόκοι εισπραχθέντες

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)

(759)

21

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

19

(4.257)

(1.421)

Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

0

0

0

0

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
01.01-31.12.2012
Κύκλος εργασιών

01.01-31.12.2011

330.605

482.103

Σύνολο εισροών/ (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)

Μικτά κέρδη / (ζημιές)

(164.957)

(55.167)

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και

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

(164.957)

(55.167)

ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)

(165.834)
(165.834)

(55.907)
(55.907)

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

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

0
(165.834)

0
(55.907)

(160.296)

(53.272)

(36.148)

5.611

42.970
6.822

37.359
42.970

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

1) Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας περιλαμβάνονται, με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης, 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 μέσω της θυγατρικής της ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΤΥΠΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
2) Η Εταιρεία λειτουργεί υποκατάστημα στην περιοχή της νήσου Ρόδου.
3) Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη επί των παγίων στοιχείων.
4) Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας και της προηγούμενης χρήσης: 7 και 6 άτομα.
5) Θέμα έμφασης: Όπως αναφέρεται στη Σημείωση 2.4 επί των οικονομικών καταστάσεων, το σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας, κατά την 31 Δεκεμβρίου 2012, έχει καταστεί αρνητικό με συνέπεια να συντρέχει περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 47 και 48 του Κ.Ν. 2190/1920.
Επιπρόσθετα, κατά την ημερομηνία αυτή, το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της Εταιρείας υπερβαίνει το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων κατά ΕΥΡΩ 460 χιλιάδες περίπου.Οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας έχουν συνταχθεί με δεδομένη την αρχή της συνέχισης της
επιχειρηματικής δραστηριότητας, καθόσον, όπως αναφέρεται στη σημείωση 2.4 επί των οικονομικών καταστάσεων και στην έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, θα ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα, ώστε να μην συντρέχουν οι προϋποθέσεις των ανωτέρω αναφερθέντων άρθρων.
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 της Εταιρείας αναφέρονται στη σημείωση 15 επί των οικονομικών καταστάσεων.
7) Δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα της 31 Δεκεμβρίου 2012 τα οποία θα έπρεπε να κοινοποιηθούν ή να διαφοροποιήσουν τα κονδύλια των δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων.
8) Οι συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη αφορούν στις συναλλαγές με τη μητρική ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΤΥΠΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ όπως περιγράφονται στη σημείωση 16 επί των οικονομικών καταστάσεων.

Αθήνα, 29 Απριλίου 2013

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο FINANCIAL CONTROLLER - ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΛΟΥΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΔΕΛΗΓΙΆΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
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Α.Δ.Τ. ΑΒ 054747

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
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