GOLDENBRANDS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 117340901000
Λ. ΑΘΗΝΩΝ 31-33 & ΣΠ. ΠΑΤΣΗ 12, ΑΘΗΝΑ
Οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες της χρήσης από 1η Ιανουαρίου 2015 έως 31η Δεκεμβρίου 2015
(δημοσιευόμενα βάσει του Ν.2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα Δ.Π.Χ.Α.)
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της Εταιρείας "GOLDENBRANDS ΑΕ". Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη που επιζητά να αντλήσει ολοκληρωμένη εικόνα της
οικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της Εταιρείας, να εξασφαλίσει πρόσβαση στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, καθώς και στην έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Λ. Αθηνών 31-33 & Σπ. Πάτση 12, Αθήνα

Διεύθυνση Έδρας Εταιρείας:

1.3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.:

117340901000

(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €)

Αρμόδια Υπηρεσία:
Διεύθυνση Διαδικτύου εταιρείας:
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:

Γ.Ε.ΜΗ
www.goldenbrands.gr
Παντελεήμων Κονταξάκης
Ιωάννης Βουτσίνος
Νικόλαος Μήλιος
Σταύρος Γατόπουλος

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου
Επίδραση από απορρόφηση εταιρειών
Συγκεντρωτικές συνολικές (ζημιές) μετά από φόρους
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου

(από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία):

5/8/2016

(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €)

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής :
Ελεγκτική εταιρεία:
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών :
1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

Δεληγιάννης Γεώργιος (ΑΜ ΣΟΕΛ 15791)
Grant Thornton AE (ΑΜ ΣΟΕΛ 127)
Σύμφωνη Γνώμη - θέμα έμφασης
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1.4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Έμμεση μέθοδος)

Ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων

(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ενσώματα περιουσιακά στοιχεία
Άυλα περιουσιακά στοιχεία και υπεραξία επιχείρησης
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Απαιτήσεις από εμπορική δραστηριότητα
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό κεφάλαιο
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (α)
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Προβλέψεις /λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων (β)
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β)

31/12/2015

31/12/2014

7
175
19
0
761
962

23
192
19
54
784
1,071

550
(2,041)
(1,491)
45
7
431
1,969
2,452
962

550
(1,576)
(1,026)
708
7
396
987
2,098
1,071

1.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €)
Κύκλος εργασιών
Μικτά κέρδη
Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων
Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων
Κέρδη / (Ζημιές) μετά από φόρους
Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών,
επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων

01/01/201531/12/2015
1,866
137
(394)
(465)
(465)
(339)

01/01/201431/12/2014
2,085
128
(212)
(261)
(250)
(143)

Λειτουργικές δραστηριότητες
(Ζημίες) προ φόρων
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις
(Κέρδη) / ζημιές από καταστροφή ενσώματων παγίων στοιχείων
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
(Αύξηση) / μείωση αποθεμάτων
(Αύξηση) / μείωση απαιτήσεων (πλην δανειακών)
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)
Τόκοι πληρωθέντες και έξοδα
μείον: Καταβολές φόρου εισοδήματος
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)

Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώματων περιουσιακών στοιχείων
Αγορά άυλων περιουσιακών στοιχείων
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Τόκοι εισπραχθέντες
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Επίδραση από απορρόφηση εταιρειών
Δάνεια αναληφθέντα
Αποπληρωμή δανεισμού
Τόκοι και σχετικά έσοδα που εισπράχθηκαν
Τόκοι και σχετικά έξοδα που πληρώθηκαν
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά
διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης: (α)+(β)+(γ)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου απορροφούμενων εταιρειών
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Η Εταιρεία ιδρύθηκε την 24/08/2011, με την επωνυμία «GOLDENBRANDS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ», και έχει ως Έδρα τον Δήμο Αθηνών Αττικής.
2. Ο διακριτικός τίτλος της Εταιρείας είναι “GOLDENBRANDS A.E.”.
3. Στις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις έχουν τηρηθεί οι λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν για την κατάρτιση των
οικονομικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31.12.2014, προσαρμοσμένες με τις αναθεωρήσεις που επιτάσσουν
τα ΔΠΧΑ για τις χρήσεις που άρχισαν την 1η Ιανουαρίου 2015 . Δεν έχει γίνει διόρθωση λάθους ή αναταξινόμηση
κονδυλίων στις οικονομικές καταστάσεις κατά την τρέχουσα χρήση.
4. Στη σημείωση 26 των Οικονομικών Καταστάσεων γίνεται αναφορά στις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρείας.
5. Δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη επί των παγίων της Εταιρίας .
6. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που
ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρίας για τις οποίες δεν έχουν
ληφθεί οι απαιτούμενες προβλέψεις.

7. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας και της προηγούμενης χρήσης ήταν 15 και 15 άτομα αντίστοιχα.
8. Με ομόφωνη γραπτή απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (ληφθείσα την 24η Νοεμβρίου 2014), πραγματοποιήθηκε η
συγχώνευση μέσω απορρόφησης (Ν.2166) των συνδεδεμένων εταιρειών "ΧΕ Internet Services AE" και "Γκολντεντράβελλερ ΑΕ" από την
Εταιρεία, με ημερομηνία 30/09/2014. Την 12/03/2015 καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ η σχετική απόφαση έγκρισης της ανωτέρω συγχώνευσης.
9. Το θέμα έμφασης της έκθεσης ελέγχου του ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή αναφέρεται στο γεγονός ότι το σύνολο των ιδίων
κεφαλαίων της Εταιρείας κατά την 31/12/2015 έχει καταστεί αρνητικό, και συντρέχει περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου
48 του Κ.Ν. 2190/1920, καθώς και στο γεγονός ότι οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις εμφανίζονται μεγαλύτερες του κυκλοφορούντος
ενεργητικού κατά το ποσό των 1,6 εκ.

Αθήνα, 05/08/2016
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Ο Οικονομικός Διευθυντής
& Μέλος του Δ.Σ.

Παντελεήμων Ιωαν. Κονταξάκης
ΑΔΤ. Ξ949976

Ιωάννης Αντ. Βουτσίνος
ΑΔΤ. ΑΜ108585

Νικόλαος Ιωαν. Μήλιος
ΑΔΤ. ΑΕ636794

