
Αρµόδια Νοµαρχία: Υπουργείο Ανάπτυξης - ∆/νση Α.Ε.& Πίστεως                                               Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου:

∆ιεύθυνση διαδικτύου: www.iol.gr Πρόεδρος & ∆/νων Σύµβουλος                Πάρις Μαρινάκης                        

Αντιπρόεδρος                                          Ξανθή Φωτοπούλου                                         

Μέλος                                                       Αντώνιος Ανσάλντο

Ορκωτός ελεγκτής λογιστής: Μέλος                                                       Περικλής Λίβας

Μέλος                                                       Αθανάσιος Mακρόπουλος 

Ελεγκτική εταιρεία:

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2016 31/12/2015 01/01-31/12/2016 01/01-31/12/2015

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 23.887 27.299 Κύκλος εργασιών 468.543 627.665

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 1.549 2.663 Μικτά κέρδη 188.446 253.037

Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 16.109 6.209

Απαιτήσεις από πελάτες 184.286 161.906

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 77.139 97.362 Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων (42.811) (104.767)

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 302.970 295.438 Κέρδη / (ζηµίες) µετά από φόρους (A) (42.811) (104.767)

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β) 9.900

Μετοχικό κεφάλαιο 140.112 140.112 Συγκεντρωτικα συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α+Β) (32.911) (104.767)

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων (128.561) (90.845)

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ) 11.551 49.267

Προβλέψεις / Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 47.707 28.834

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 243.712 217.337 (32.911) (104.767)

Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 291.419 246.171
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ) 302.970 295.438

Ποσά εκφρασµένα σε €

Η Εταιρεία

01/01-31/12/2016 01/01-31/12/2015

Η Εταιρεία Καθαρές ζηµίες προ φόρων (42.811)

31/12/2016 31/12/2015 Προσαρµογές για:

Προβλέψεις για αποµείωση απαιτήσεων 0 0

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2016 και 01.01.2015 

αντίστοιχα)
49.267 154.034

Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού 14.069 (6.089)

Αποσβέσεις και αποµειώσεις 8.198 6.955

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (συνεχιζόµενες και 

διακοπείσες δραστηριότητες)
-37.716 -104.767

Χρηµατοοικονοµικά (έσοδα) 3.335 (9)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (31.12.2016 και 31.12.2015 

αντίστοιχα)
11.551 49.267

Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες πριν από τις µεταβολές στα

λειτουργικά περιουσιακά στοιχεία (17.209) (857)

Μεταβολές στα λειτουργικά περιουσιακά στοιχεία:

Μεταβολή απαιτήσεων 3.918 81.311

Μεταβολή υποχρεώσεων 23.036 (78.585)

Σύνολο µεταβολών σε λειτουργικά περιουσιακά στοιχεία 26.954 2.725

Καθαρές ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 9.745 1.868

Ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες

(Αγορές) / Πωλήσεις άυλων και ενσώµατων παγίων περιουσ. στοιχείων (3.672) (13.207)

Τόκοι εισπραχθέντες και λοιπά συναφή έσοδα 4 9

Καθαρές ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (3.668) (13.198)

Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

Χρεωστικοί τόκοι πληρωθέντες 0,00 0,00

Καθαρές ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες 0,00 0,00

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα αυτών
6.077 (11.330)

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα αυτών αρχής χρήσεως 61.789 73.119

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα αυτών τέλους χρήσεως 67.866 61.789

                      Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΠΑΡΙΣ Μ. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ          ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΞΑΝΘΗ 

Α.∆.Τ. AK506236                          Α.∆.Τ. Π610445

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ∆. ΚΟΝΤΑΚΟΣ

Α.∆.Τ Χ 219769

Μαρούσι, 28 Αυγούστου 2017

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

INTERNATIONAL ONLINE AE
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 47180/01AT/B/00/456

Ε∆ΡΑ:ΧΑΣΙΩΤΗ 7, 151 23

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις, στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της INTERNATIONAL ONLINE AE. Συνιστούµε εποµένως στον αναγνώστη, πριν

προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε την εταιρεία να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας, όπου αναρτώνται οι οικονοµικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.

από 1 Ιανουαρίου 2016 έως 31 ∆εκεµβρίου 2016

(∆ηµοσιευόµενα βάσει του κ.ν 2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και µη, κατά τα ∆ΛΠ)

(104.767)

Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο των ετήσιων 

οικονοµικών καταστάσεων: 

Η Εταιρεία

Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε

Ανδρέας ∆ιαµαντόπουλος                   

(ΑΜ Σ.Ο.Ε.Λ. 25021) 

28/8/2017

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

συνολικών αποσβέσεων

Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων
(42.811)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ

Ποσά εκφρασµένα σε €

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

Ποσά εκφρασµένα σε €

Η Εταιρεία

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

1. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις αναφέρονται στις σηµειωσεις των επεξηγηµατικών σηµειώσεων των 
Οικονοµικών Καταστάσεων.
2. ∆εν σηµειώθηκε µεταβολή στις λογιστικές µεθόδους ή στις λογιστικές εκτιµήσεις σε σχέση µε τη 
προηγούµενη χρήση.
3. ∆εν έλαβαν χώρα εταιρικά γεγονότα όπως εξαγορά, συγχώνευση άλλης εταιρείας ή κλάδου, απόσχιση 
κλάδου, αναδιάρθρωση ή διακοπή εκµετάλλευσης.
4. ∆εν έλαβε χώρα αλλαγή της χρονικής περιόδου της τρέχουσας χρήσης σε σχέση µε τη προηγούµενη.
5. ∆εν υφίστανται εµπράγµατα βάρη επί των παγίων στοιχείων της εταιρείας.
6. ∆εν υπάρχει άλλη ουσιώδης για τους αναγνώστες των οικονοµικών καταστάσεων πληροφορία ως προς τη 
χρηµατοοικονοµική κατάσταση και την πορεία των δραστηριοτήτων της εταιρείας µέχρι την ηµεροµηνία της 
δηµοσίευσης τους. 
7. Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού στο τέλος της κλειόµενης χρήσης ήταν 4 άτοµα.
8. Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη έξοδα: α) Έξοδα(ασφάλιστρα): €1.089,18.
9. Οι οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 
που καταρτίζει η εταιρεία "International Life Α.Ε.Α.Ζ." µε έδρα την Ελλάδα και ποσοστό συµµετοχής στο 
µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας µε ποσοστό συµµετοχής 35% καθώς και στις ενοποιηµένες οικονοµικές 
καταστάσεις που καταρτίζει η µητρική εταιρεία International Holding Ανώνυµη Εταρεία (συµµετοχών) µε 
έδρα την Ελλάδα και ποσοστό συµµετοχής στο µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας (άµεσα και έµµεσα) 
32,43%. 


