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INTERNATIONAL ONLINE A.E. 

ΑΡ. Μ.Α.Ε 47180/01AT/B/00/456 

 

ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ 15Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆Ο (1.1.2016 - 31.12.2016) 

Προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων 

της ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία  

INTERNATIONAL ONLINE A.E.        

 

  Αθήνα  28 Αυγούστου 2017 

 

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,                                                                                  

 

Έχουµε την τιµή να σας υποβάλλουµε προς έγκριση τις Οικονοµικές Καταστάσεις της 15ης Εταιρικής 

Περιόδου 01.01.2016 - 31.12.2016 καθώς και τις  σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων οι οποίες 

αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο αυτών. 

Οι οικονοµικές αυτές καταστάσεις, που συντάχθηκαν για πέµπτη φορά σύµφωνα µε τα ισχύοντα ∆.Λ.Π. και 

∆.Π.Χ.Α  στην παρούσα περίοδο, δίνουν αναλυτική εικόνα των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού, 

της διάρθρωσης του οικονοµικού αποτελέσµατος και της πραγµατικής οικονοµικής κατάστασης της Εταιρείας, 

στο τέλος της 15ης εταιρικής περιόδου, στην οποία αναφέρονται. 

Σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα στοιχεία σχετικά µε τις οικονοµικές καταστάσεις και την εν γένει δραστηριότητα 

της Εταιρείας κατά την εταιρική περίοδο 2016 που έληξε:  

 

α. Εξέλιξη των εργασιών 

Ο κύκλος εργασιών της δέκατης πέµπτης εταιρικής περιόδου από 01 Ιανουαρίου 2016 έως 31 ∆εκεµβρίου 

2016, ανήλθε σε Ευρώ 468.543,54 σηµειώνοντας µείωση κατά 25% περίπου σε σχέση µε την προηγούµενη 

περίοδο. Οι ζηµιές χρήσεως προ φόρων ανήλθαν στο ύψος των Ευρώ 42.811,10 µειωµένες κατά 60% περίπου σε 

σύγκριση µε την προηγούµενη χρήση.  

 

β. Πραγµατοποιούµενες επενδύσεις 

Κατά την δέκατη πέµπτη εταιρική περίοδο η εταιρεία πραγµατοποίησε αγορές παγίων στοιχείων που 

αφορούσαν έπιπλα, µεταφορικά µέσα και ηλεκτρονικούς υπολογιστές ύψους Ευρώ 3.672,41. 

 

γ. Ίδια Κεφάλαια 

Το σύνολο των Ιδίων κεφαλαίων έχει καταστεί µικρότερο από το 10% του Μετοχικού Κεφαλαίου και 

εποµένως συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 48 του Κ.Ν. 2190/1920. Προτείνεται προς την τακτική 

Γενική Συνέλευση η λήψη µέτρων για την βελτίωση της Καθαρής Θέσης ή εναλλακτικά η µείωση του 

Μετοχικού Κεφαλαίου µε συµψηφισµό ζηµιών. 

 

γα. Υποκαταστήµατα 

∆εν υπάρχουν 

 

γβ. Κατεχόµενα από την εταιρεία χρεόγραφα και διαθέσιµο συνάλλαγµα 
∆εν υπάρχουν 

 

γγ. Ακίνητα της εταιρείας 

∆εν υπάρχουν 

 

δ. Υπόθεση Υπεξαίρεσης 
Τον Οκτώβριο του 2016 έγινε αντιληπτή υπεξαίρεση από υπάλληλο της εταιρίας µε τακτικές µεταφορές 

χρηµάτων µέσω web banking από τον λογαριασµό της Εταιρίας στον προσωπικό του λογαριασµό. Ο 

υπάλληλος παραδέχτηκε γραπτώς την ενοχή του για τις πράξεις του αυτές που ξεκίνησαν από τέλος του 2013 

και διήρκεσαν µέχρι την αποκάλυψή τους τον Οκτώβριο του 2016, υπεσχέθη δε την άµεση επιστροφή του 

υπεξαιρεθέντος ποσού ύψους περίπου Ευρώ 78.000. Μετά πάροδο δύο περίπου µηνών και αλλεπάλληλες 

επικοινωνίες µαζί του, το ∆Σ της εταιρίας αντιλήφθηκε ότι δεν υπάρχει σηµαντική ελπίδα επιστροφής των 

υπεξαιρεθέντων και µε απόφασή του προχώρησε σε κατάθεση µήνυσης εναντίον του και σε λήψη 

ασφαλιστικών µέτρων τα οποία έγιναν αποδεκτά µε προσωρινή απόφαση του δικαστηρίου την 20/1/2017.   
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Η Εταιρεία έχει σχηµατίσει επαρκή πρόβλεψη για την κάλυψη της ζηµιάς από την ανωτέρω υπεξαίρεση. Το 

ποσό της υπεξαίρεσης που αφορά τα προηγούµενα έτη (περίπου Ευρώ 28 χιλ.) δεν κρίθηκε σηµαντικό για 

αναµόρφωση των Οικονοµικών Καταστάσεων. 

 

ε. ∆ιαµόρφωση αποτελεσµάτων 

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  2016   2015 

Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις)  468.543,54  627.665,14 

Κόστος Πωληθέντων  280.097,32  -374.628,50 

ΜΙΚΤΟ ΚΕΡ∆ΟΣ  188.446,22  253.036,64 

Λοιπά έσοδα  29,53  763,30 

Έξοδα διάθεσης               -103.822,74  -129.798,56 

Έξοδα διοίκησης   -105.036,23  -134.975,67 

Λοιπά έξοδα                                                                                                                              

 

- 19.092,43 
 

- 13.657,73 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ   (39.475,65)  (102.392,83) 

Χρηµατοοικονοµικά  έσοδα        3,87             8,58 

Χρηµατοοικονοµικά  έξοδα  (3.339,32)     (2.382,84) 

 

ΚΕΡ∆Η/ΖΗΜΙΕΣ  ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ  (42.811,10)  (104.767,09) 

Φόρος εισοδήµατος  (αναβαλλόµενος)      9.899,93               0,00 

                                                                                                        

ΖΗΜΙΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΌ ΦΟΡΟΥΣ  (32.911,17)  (104.767,09) 

Αναλογιστικά κέρδη/ζηµιές   0,00  0,00 

ΖΗΜΙΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΌ ΦΟΡΟΥΣ  -32.911,17  (104.767,09) 

 

ζ. Οικονοµική θέση της Εταιρίας 

Η Εταιρεία διένυσε την δέκατη πέµπτη εταιρική περίοδο στην διενέργεια παροχής συµβουλών και προµήθεια 

λογισµικού. Ενδεικτικά αναφέρουµε κάποιες σχέσεις µεταξύ σηµαντικών κονδυλίων που διαµορφώνουν τον 

Ισολογισµό: 

α) Κυκλοφορούν ενεργητικό προς σύνολο ενεργητικού 86,29% (2015:87,70%).   

β) Ίδια κεφάλαια προς σύνολο υποχρεώσεων 0,04% (2015: 0.,20%). 

γ) Κυκλοφορούν ενεργητικό προς βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 1,07 (2015: 1,19) 

δ) Ίδια κεφάλαια προς Πάγιο Ενεργητικό 0,27 (2015: 1,36) 

 

η. Προβλεπόµενη πορεία 

Με βάση τα σχέδια της ∆ιοίκησης η Εταιρεία αναµένεται να επιτύχει  µεγαλύτερη ανάπτυξη της παραγωγής 

στις προσεχείς περιόδους  µε κερδοφόρα αποτελέσµατα.   

 

θ. Αρχή της συνέχειας της Επιχειρηµατικής δραστηριότητας 

Η Εταιρεία µας διένυσε την δέκατη πέµπτη εταιρική χρήση σηµειώνοντας ζηµιές µετά από φόρους ύψους 

Ευρώ32.911,17. Η συνέχιση για έβδοµο έτος της δυσµενούς οικονοµικής κατάστασης της χώρας έχουν 

οδηγήσει και την Εταιρεία µας στο να παρουσιάζει σηµαντικές απώλειες εσόδων οι οποίες έχουν µειώσει τα 

Ίδια Κεφάλαια της Εταιρείας σηµαντικά κάτω από 10% του µετοχικού κεφαλαίου. 

 Η εταιρεία λόγω του εξαγωγικού της προσανατολισµού δεν αναµένεται να επηρεαστεί σηµαντικά από την 

δυσµενή οικονοµική κατάσταση της χώρας αλλά και της διακοπής της λειτουργίας της International Life.  

 

ι. κοινωνικός απολογισµός 
Η Εταιρεία κατά τη διάρκεια της κλειοµένης περιόδου απασχόλησε 4 άτοµα 

 

Μαρούσι 28 Αυγούστου 2017 

Κατ’ εντολή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

 

 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

ΠΑΡΙΣ Μ. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ  


