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σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 
Αναφοράς («∆ΠΧΑ») 

 
 

Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το 
Διοικητικό Συμβούλιο της «INTERNATIONAL ONLINE A.E.» την 21/07/2021 και έχουν δημοσιοποιηθεί με 
την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση www.iol.gr. Επισημαίνεται ότι τα δημοσιοποιημένα στον τύπο 
συνοπτικά οικονομικά στοιχεία στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη ορισμένες γενικές οικονομικές 
πληροφορίες, αλλά δεν παρέχουν την ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της 
Εταιρείας σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Επίσης επισημαίνεται ότι, χάριν απλοποίησης, στα 
δημοσιευθέντα στον τύπο συνοπτικά οικονομικά στοιχεία έχουν γίνει ορισμένες συμπτύξεις και ανακατατάξεις 
κονδυλίων. 
 

Πάρις Μ. Μαρινάκης 
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου 
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Α. ΈΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 
 

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗΝ 19Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ (1.1.2020 - 31.12.2020) 

Προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων 
της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία  

INTERNATIONAL ONLINE A.E.        
 
 
Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,                                                                                  
 
Έχουμε την τιμή να σας υποβάλλουμε προς έγκριση τις Οικονομικές Καταστάσεις της 19ης Εταιρικής Περιόδου 
01.01.2020 - 31.12.2020 καθώς και τις  σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων οι οποίες αποτελούν 
αναπόσπαστο στοιχείο αυτών. 
Οι οικονομικές αυτές καταστάσεις, που συντάχθηκαν για όγδοη φορά σύμφωνα με τα ισχύοντα Δ.Λ.Π. και 
Δ.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 19ης 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 2020 που έληξε:  
 
i. Εξέλιξη των εργασιών 
Ο κύκλος εργασιών της δέκατης ένατης εταιρικής περιόδου από 01 Ιανουαρίου 2020 έως 31 Δεκεμβρίου 2020, 
ανήλθε σε Ευρώ 466.730,77 σημειώνοντας μείωση κατά 5% περίπου σε σχέση με την προηγούμενη χρήση 
Ευρώ 492.679,13, η οποία οφείλεται στην γενική μείωση των οικονομικών δραστηριοτήτων που προκάλεσαν τα 
μέτρα περιορισμού λόγω πανδημίας. Τα κέρδη χρήσεως προ φόρων ανήλθαν στο ύψος των Ευρώ 23.899,64 σε 
σύγκριση με κέρδη Ευρώ 31.517,55 της προηγούμενης χρήσης.  
 
ii. Πραγματοποιούμενες επενδύσεις 
Κατά την δέκατη ένατη εταιρική περίοδο η εταιρεία πραγματοποίησε αγορές παγίων στοιχείων που αφορούσαν 
κυρίως ηλεκτρονικούς υπολογιστές ή εξαρτήματα αυτών και λογισμικά συνολικού ύψους Ευρώ 6,8 χιλ περίπου. 
 

iii. Υποκαταστήματα 
Δεν υπάρχουν 
 

iv. Κατεχόμενα από την εταιρεία χρεόγραφα και διαθέσιμο συνάλλαγμα 
Δεν υπάρχουν 
 
v. Ακίνητα της εταιρείας 
Δεν υπάρχουν 
 

vi. Υπόθεση Υπεξαίρεσης 
Τον Οκτώβριο του 2016 έγινε αντιληπτή υπεξαίρεση από υπάλληλο της εταιρίας που εκτιμήθηκε σε περίπου 
€78 χιλ..Μετά πάροδο δύο περίπου μηνών και αλλεπάλληλες επικοινωνίες μαζί του, η διοίκηση της εταιρίας 
αντιλήφθηκε ότι δεν υπάρχει σημαντική ελπίδα επιστροφής των υπεξαιρεθέντων και με απόφασή της 
προχώρησε σε κατάθεση μήνυσης εναντίον του και σε λήψη ασφαλιστικών μέτρων τα οποία έγιναν αποδεκτά 
με προσωρινή απόφαση του δικαστηρίου την 20/1/2017. Στις 17 Ιουλίου 2017 η εταιρεία έλαβε από το 
δικαστήριο, απόφαση συντηρητικής κατάσχεσης κινητής και ακίνητης περιουσίας μέχρι του ποσού των €100 
χιλ., την οποία έως σήμερα δεν μπόρεσε να εκτελέσει καθώς δεν έχουν βρεθεί περιουσιακά στοιχεία κυριότητας 
του πρώην υπαλλήλου. Η υπόθεση εκδικάστηκε την 24 Οκτωβρίου 2019 και εκδόθηκε η 1167/2020 απόφαση 
του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά, η οποία έκανε εν μέρει δεκτή την αγωγή της Εταιρείας και υποχρέωσε 
τον εναγόμενο να καταβάλει στην Εταιρεία €78 χιλ περίπου για ποσά που υπεξαιρέθηκαν, πλέον €7 χιλ για τα 
πρόστιμα που υποχρεώθηκε να πληρώσει η Εταιρεία και €8 χιλ περίπου για αποζημίωση λόγω ηθικής βλάβης, 
νομιμοτόκως από την ημερομηνία επίδοσης της αγωγής. Επί της απόφασης αυτής ασκήθηκε από τον εναγόμενο 
την 15/9/2020 έφεση, η οποία προσδιορίστηκε να συζητηθεί την 17/11/2022. Η Εταιρεία έχει σχηματίσει 
επαρκή πρόβλεψη για την κάλυψη της ζημιάς από την ανωτέρω υπεξαίρεση και προσδοκά σε αποκατάσταση 
αυτής με το πέρας των νομικών διαδικασιών. 
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vii. Βασικοί αριθμοδείκτες: 

 
Σχέση κυκλοφορούντος ενεργητικού προς σύνολο ενεργητικού:  

  για την :  κλειόμενη χρήση  84,36% προηγούμενη χρήση 82,52% 
     

     
Σχέση πάγιου ενεργητικού προς σύνολο ενεργητικού:  

  για την :  κλειόμενη χρήση  15,64% προηγούμενη χρήση 17,48% 
     

     
Σχέση ιδίων κεφαλαίων προς σύνολο υποχρεώσεων:   

  για την :  κλειόμενη χρήση  38,49% προηγούμενη χρήση 36,78% 
     

     
Σχέση συνόλου  υποχρεώσεων προς σύνολο παθητικού:  

  για την :  κλειόμενη χρήση  72,21% προηγούμενη χρήση 73,11% 
     

     
Σχέση συνόλου ιδίων κεφαλαίων προς σύνολο παθητικού:  

  για την :  κλειόμενη χρήση  27,79% προηγούμενη χρήση 26,89% 
     

     
Σχέση ιδίων κεφαλαίων προς πάγιο ενεργητικό:  

  για την :  κλειόμενη χρήση  177,74% προηγούμενη χρήση 153,85% 
     

     
Σχέση κυκλοφορούντος ενεργητικού προς βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις: 

  για την :  κλειόμενη χρήση  162,95% προηγούμενη χρήση 163,41% 
     

     
Σχέση κεφαλαίου κίνησης προς κυκλοφορούν ενεργητικό:  

  για την :  κλειόμενη χρήση  38,63% προηγούμενη χρήση 38,80% 
     

     
β)  Αριθμοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας  

     
Σχέση καθαρών αποτελεσμάτων εκμετάλλευσης προς πωλήσεις:  

  για την :  κλειόμενη χρήση  5,88% προηγούμενη χρήση 7,17% 
     

     
Σχέση καθαρών αποτελεσμάτων χρήσεως προ φόρων με σύνολο εσόδων: 

  για την :  κλειόμενη χρήση  5,04% προηγούμενη χρήση 6,28% 
     

     
Σχέση καθαρών αποτελεσμάτων προ φόρων προς ίδια κεφάλαια:  

  για την :  κλειόμενη χρήση  33,77% προηγούμενη χρήση 46,29% 
     

     
Σχέση μικτών αποτελεσμάτων προς πωλήσεις:  

  για την :  κλειόμενη χρήση  51,10% προηγούμενη χρήση 51,02% 
 
 

viii. Προβλεπόμενη πορεία 
Η πολιτική της διοίκησης των τελευταίων ετών είχε ως στόχο την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στους πελάτες 
με κατά το δυνατόν άμεση ανταπόκριση στα αιτήματα τους καθώς και την δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης 
με προμηθευτές. Μετά από την επιτυχία αυτής της πολιτικής και την εδραίωση του ονόματος της εταιρείας, 
εκτιμάται ότι η εταιρεία θα αναπτύσσεται σταθερά στις προσεχείς περιόδους με συνεχή κερδοφόρα 
αποτελέσματα. Την τρέχουσα χρήση 2021, παρ’ ότι συνεχίζεται η εξέλιξη της πανδημίας του covid-19, η οποία 
άρχισε από το έτος του 2020, δεν πρόκειται να υπάρξει σημαντική επίδραση στις εργασίες και την πορεία της 
Εταιρείας. 
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ix. Αρχή της συνέχειας της Επιχειρηματικής δραστηριότητας 
Η Εταιρεία μας διένυσε την δέκατη ένατη εταιρική χρήση σημειώνοντας κέρδη μετά από φόρους ύψους Ευρώ 
23.899,64. Δεν υφίστανται συνθήκες ή κίνδυνοι οι οποίοι να θέτουν σε αμφιβολία την συνέχιση της 
δραστηριότητας της Εταιρείας. 
x. Κοινωνικός απολογισμός – περιβαλλοντικά θέματα 
Η Εταιρεία λειτουργεί με κατάλληλες αρχές σεβασμού των δικαιωμάτων των εργαζομένων καθώς και 
διαδικασίες συνεχούς εκπαίδευσης, ώστε να παρέχεται η εύλογη διασφάλιση ότι διαθέτει επαρκές και ικανό 
προσωπικό προσηλωμένο στις δεοντολογικές, διοικητικές και νομικές απαιτήσεις, οι οποίες είναι απαραίτητες 
για να εκπληρώνονται αποτελεσματικά από αυτό οι υποχρεώσεις του. Προς τούτο γίνεται επιλογή ικανού, 
εχέμυθου και κατάλληλου προσωπικού για τις αντίστοιχες θέσεις των τμημάτων της εταιρίας χωρίς λοιπές 
διακρίσεις.  Κατά την ημερομηνία αναφοράς των οικονομικών καταστάσεων απασχολούνται από την Εταιρεία 
σε εργασίες της 6 άτομα, συμπεριλαμβανομένου μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 
Η Εταιρεία αποτελεί μια σύγχρονη επιχείρηση συνειδητοποιημένη περιβαλλοντικά. Γενικότερα στο βαθμό που 
είναι εφικτό συνεργάζεται με πιστοποιημένα και περιβαλλοντικά συνειδητοποιημένα νομικά πρόσωπα. 

 
Μαρούσι 21 Ιουλίου 2021 

Κατ’ εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου 
 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 
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Β. ΈΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 
 

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας 
 

INTERNATIONAL ONLINE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟΥ 

Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων 
Γνώμη 
Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας INTERNATIONAL ONLINE ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟΥ (η Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση χρηματοοικονομικής 
θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2020, τις καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών 
ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και 
λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. 
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την 
οικονομική θέση της εταιρείας INTERNATIONAL ONLINE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟΥ κατά 
την 31η Δεκεμβρίου 2020, τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την 
ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Βάση γνώμης 
Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην 
Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην ενότητα της έκθεσής 
μας “Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων”. Είμαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία, καθόλη τη 
διάρκεια του διορισμού μας, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών 
Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις 
δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις 
δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα 
Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση 
για τη γνώμη μας. 
Ευθύνες της διοίκησης επί των οικονομικών καταστάσεων 
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα 
ΔΠΧΑ όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η 
διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων 
από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 
Κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της ικανότητας της 
Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της, γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα θέματα που 
σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα και τη χρήση της λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, 
εκτός και εάν η διοίκηση είτε προτίθεται να ρευστοποιήσει την Εταιρεία ή να διακόψει τη δραστηριότητά της ή δεν έχει 
άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να προβεί σ ’αυτές τις ενέργειες. 
Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων 
Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις, στο σύνολο τους, 
είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η 
οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι 
ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει 
πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται 
ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις 
των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτές τις οικονομικές καταστάσεις.  
Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, ασκούμε 
επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης: 
 Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις οικονομικές καταστάσεις, που οφείλεται 
είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους 
αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. Ο 
κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε 
λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή 
παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου. 

 

 Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών 
διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό τη διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των 
δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας. 
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 Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των 
λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση.  
 Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσης από τη διοίκηση της λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης 
δραστηριότητας και με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν για το εάν υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά με 
γεγονότα ή συνθήκες που μπορεί να υποδηλώνουν ουσιώδη αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει 
τη δραστηριότητά της. Εάν συμπεράνουμε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεση 
ελεγκτή να επιστήσουμε την προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις των οικονομικών καταστάσεων ή εάν αυτές οι 
γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα συμπεράσματά μας βασίζονται σε ελεγκτικά 
τεκμήρια που αποκτώνται μέχρι την ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται 
να έχουν ως αποτέλεσμα η Εταιρεία να παύσει να λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. 
 Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των οικονομικών καταστάσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν τις 
υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση. 

 

Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα του ελέγχου, καθώς 
και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού 
ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας. 
Έκθεση επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού 
Συμβουλίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2  (μέρος Β) του Ν. 4336/2015, σημειώνουμε ότι: 
α) Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες 
νομικές απαιτήσεις του άρθρου 150 του Ν. 4548/2018 και το περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί με τις συνημμένες οικονομικές 
καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31.12.2020. β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για την 

εταιρεία INTERNATIONAL ONLINE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟΥ και το περιβάλλον της, δεν 
έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου.  

 
Αθήνα, 29 Ιουλίου 2021 

 
 
 
 

Ανδρέας Διαμαντόπουλος 

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
Α.Μ. ΣΟΕΛ 25021 

 

 
ΣΟΛ Α.Ε. 

Μέλος Δικτύου της Crowe Global 
Φωκ. Νέγρη 3, 112 57 Αθήνα 

Α.Μ. ΣΟΕΛ 125 
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Γ. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 
Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης 
Ποσά σε Ευρώ 

  Σημ 31.12.2020 31.12.2019 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ    
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία    

Ενσώματα πάγια  1 15.244,35 14.520,81 

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 2 1.121,54 2.201,39 

Περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης 2 7.235,36 10.741,20 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 3 13.427,44 14.005,02 

Λοιπές απαιτήσεις 4 2.788,80 2.788,80 

  39.817,49 44.257,22 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία    

Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 6 112.896,22 145.104,66 

Λοιπές απαιτήσεις 7 6.219,87 12.405,52 

Έξοδα επόμενης χρήσης 5 11.479,17 13.903,18 

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 8 84.255,20 37.530,87 

  214.850,46 208.944,23 

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων  254.667,95 253.201,45 
    

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ    
Κεφάλαιο και αποθεματικά αποδιδόμενα στους μετόχους 
της μητρικής    

Μετοχικό Κεφάλαιο 9 29.502,00 29.502,00 

Λοιπά αποθεματικά 10 10.188,00 10.188,00 

Αποτελέσματα εις νέον  31.082,51             28.399,00  

Σύνολο καθαρής θέσης μετόχων εταιρείας (α)  70.772,51 68.089,00 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις    
Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόμενους 11 48.923,00 50.162,26 

Υποχρεώσεις από συμβάσεις μισθώσεων περιουσιακών στοιχείων 3.118,59 7.084,62 

  52.041,59 57.246,88 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις    

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 12 68.461,01 62.472,86 

Υποχρεώσεις από συμβάσεις μισθώσεων περιουσιακών στοιχείων 2.287,68 3.236,58 

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 13 35.161,49 38.631,22 

Έσοδα επομένων χρήσεων 14 25.943,67 23.524,91 

  131.853,85 127.865,57 

Σύνολο υποχρεώσεων (β)  183.895,44 185.112,45 

Σύνολο Καθαρής Θέσης και Υποχρεώσεων (α)+(β)  254.667,95 253.201,45 
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Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος 
Ποσά σε Ευρώ 
  Σημ 31.12.2020 31.12.2019 

Πωλήσεις 15 466.730,77 492.679,13 

Κόστος πωληθέντων 16 228.210,08 241.316,13 

Μικτό κέρδος  238.520,69 251.363,00 

Άλλα έσοδα  17 7.447,83 9.162,50 

Έξοδα διοικήσεως 18 116.724,21 121.734,64 

Έξοδα διαθέσεως 19 99.038,72 103.289,99 

Αλλα έξοδα  20 2.777,79 185,69 

Αποτελέσματα - κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών και 
επενδυτικών αποτελεσμάτων        27.427,79  35.315,18 

Χρηματοοικονομικά έσοδα  21 0,00 2,34 

Χρηματοοικονομικά έξοδα  22 3.528,15 3.799,97 

Κέρδη προ φόρων  
             

23.899,64  
             

31.517,55  

Φόρος εισοδήματος  15.709,10 15.984,19 

Κέρδη μετά από φόρους (Α)  
               

8.190,54  
             

15.533,37  

Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου μετά φόρων (Β)                             -                              -   

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου (Α+Β)  
               

8.190,54  15.533,37 
    

Βασικά κέρδη ανά μετοχή  
                  

0,0833  
                  

0,1580  
    

Kέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών 
αποτελεσμάτων και αποσβέσεων  

             
38.096,72  42.661,23 
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Πίνακας Μεταβολής Ιδίων Κεφαλαίων 
Ποσά σε Ευρώ: 

    
Μετοχικό 
Κεφάλαιο 

Τακτικό 
αποθεματικό 

Αποτελέσματα 
εις νέον Σύνολο 

Υπόλοιπο ιδίων κεφαλαίων την 31.12.18  29.502,00 9.688,00 
            

13.365,63  52.555,63 

      
Μεταβολές καθαρής θέσης 01.01.19 - 
31.12.19      

Αποτέλεσμα χρήσης  0,00 0,00 
            

15.533,37  
        

15.533,37  

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους  0,00 0,00 0,00 0,00 

Συνολικά έσοδα χρήσης  0,00 0,00 15.533,37 15.533,37 

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου  0,00 0,00 0,00 
                      

-   

Μεταφορά κερδών σε αποθεματικό  0,00 500,00 -500,00 0,00 

Υπόλοιπο ιδίων κεφαλαίων την 31.12.19  
          

29.502,00       10.188,00  
            

28.399,00  68.089,00 

      
Μεταβολές καθαρής θέσης 01.01.20 - 
31.12.20      

Αποτέλεσμα χρήσης  0,00 0,00 
              

8.190,54  
          

8.190,54  

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους  0,00 0,00 0,00 0,00 

Συνολικά έσοδα χρήσης  0,00 0,00 
              

8.190,54  
          

8.190,54  

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου  0,00 0,00 0,00 0,00 

Διανομή κερδών  0,00 0,00 -5.507,03 -5.507,03 

Μεταφορά κερδών σε αποθεματικό  0,00 0,00 0,00 0,00 

Υπόλοιπο ιδίων κεφαλαίων την 31.12.20  
          

29.502,00       10.188,00  
            

31.082,51  70.772,51 
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Κατάσταση Ταμειακών Ροών 
Ποσά σε Ευρώ: 
Λειτουργικές δραστηριότητες  1.1-31.12.2020  1.1-31.12.2019 
Κέρδη προ φόρων  23.899,64  31.517,55 
Πλέον / μειον  προσαρμογές για:     
Αποσβέσεις   10.668,93  7.346,05 

Προβλέψεις  10.816,54  
             

(3.199,93) 
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημίες) επενδυτικής 
δραστηριότητας:  0,00  

                   
(1,59) 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα  3.528,15  3.799,97 

Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών του κεφαλαίου κίνησης  
             

48.913,26   
             

39.462,05  
Πλέον / μειον  προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών 
κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές 
δραστηριότητες:     

Μείωση /( αύξηση ) απαιτήσεων  
              

25.581,15   
              

9.254,19  

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)  
            

(655,86)  
       

(40.353,91) 
Μείον:     
Τόκοι πληρωθέντες  2.867,13  3.366,67 
Καταβεβλημένοι φόροι  14.220,96  3.638,99 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές 
δραστηριότητες (α)   56.750,46    1.356,67  

     
Επενδυτικές δραστηριότητες     

Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων  
              

(6.806,78)  
             

(5.023,00) 
Τόκοι εισπραχθέντες  0,00  1,59 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες 
(β)  

      
(6.806,78)  

             
(5.021,41) 

     
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες     

Μερίσματα πληρωθέντα  
              

(5.507,03)  0,00 
Καταβολή κεφαλαίου συμβάσεων μισθωτικών δικαιωμάτων  2.287,68  953,20 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες (γ)  

              
(3.219,35)  

                 
953,20  

     
Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα από 
ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)  

              
46.724,33   

             
(2.711,54) 

     
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου  37.530,87  40.242,41 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου  84.255,20  37.530,87 

 
 
 
Oι σημειώσεις στις σελίδες 12-31 της παρούσας έκθεσης αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των 
οικονομικών καταστάσεων 
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Δ. ΓΕΝΙΚΑ 
 
Η Διοίκηση της Εταιρείας παρουσιάζει την έκθεσή της μαζί με τις Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο 
2020 (01.01.20 έως 31.12.2020). Οι οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο που έληξε τη 31η Δεκεμβρίου 
2020 (συμπεριλαμβάνοντας τα συγκριτικά στοιχεία για την περίοδο που έληξε τη 31η Δεκεμβρίου 2019) 
εγκρίθηκαν από το Δ.Σ. της Εταιρείας την 21η  Ιουλίου 2021. 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει εκλεχθεί με πενταετή θητεία από την Τακτική Γενική Συνέλευση 
της 10ης Σεπτεμβρίου 2017 και απαρτίζεται από: 
α) Πάρις – Μιχαήλ Μαρινάκης του Φοίβου–Αχιλλέα – Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, 
β) Ξανθή Φωτοπούλου του Δημητρίου - Αντιπρόεδρος,  
γ) Αντώνιος Ανσάλντο του Αρμάνδου - μέλος,   
δ) Περικλής Λίβας  του Χρήστου - μέλος και  
ε) Αθανάσιος Μακρόπουλος του Νικολάου - μέλος. 
 
Η Διοίκηση της Εταιρείας είναι υπεύθυνη για τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων με τρόπο ώστε να 
δίνουν μια ακριβή και δίκαιη εικόνα της οικονομικής κατάστασης, της περιουσιακής διάρθρωσης, των 
αποτελεσμάτων και των ταμειακών της ροών.  
 
Συνέπεια των παραπάνω η διοίκηση της Εταιρείας είναι υπεύθυνη να: 
 

- επιλέγει τις λογιστικές αρχές σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π.) και τα Διεθνή 
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) και να τις εφαρμόζει πάγια. 

- επιλέγει τις κατάλληλες λογιστικές αρχές οι οποίες συμβάλλουν στην ακριβοδίκαιη παρουσίαση της 
οικονομικής κατάστασης, της περιουσιακής διάρθρωσης, των αποτελεσμάτων και των ταμειακών ροών 
της, όπου κάποιο θέμα δεν καλύπτεται από κάποιο πρότυπο ή διερμηνεία, και να τις εφαρμόζει πάγια.  

- διενεργεί λογικές εκτιμήσεις όπου απαιτείται. 
 
 
Η Εταιρεία ιδρύθηκε το 2000 στην Ελλάδα και έχει την έδρα της στην Αθήνα (Χασιώτη 7, Μαρούσι). Έχει 
αριθμό μητρώου ανωνύμων εταιρειών (ΑΡ.Μ.Α.Ε.) 47180/01ΑΤ/Β/00/456, λειτουργεί σύμφωνα με τις 
διατάξεις των Ν. 2190/1920 και ελέγχεται με πλειοψηφία από τον Πρόεδρο και Διευθύνονται Σύμβουλο της.     
Η Εταιρεία κατά την περίοδο για την οποία παρουσιάζει τις Οικονομικές της Καταστάσεις απασχόλησε κατά 
μέσο όρο επτά (7) άτομα. Ο αριθμός του προσωπικού για την προηγούμενη περίοδο (2018) ήταν τέσσερα (6) 
άτομα.  
 
Οι Οικονομικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί σε ευρώ (€). Όλα τα ποσά εμφανίζονται χωρίς στρογγυλοποίηση, 
εκτός και αν αναφέρεται κάπου διαφορετικά.  
 
Αποκλειστικός σκοπός της Εταιρείας είναι η παροχή συμβούλων, η κατασκευή, προμήθεια, διαχείριση και 
εκμετάλλευση προϊόντων λογισμικού και η παροχή υπηρεσιών νέφους (cloud). 
 
Ε. ΒΑΣΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
Συμμόρφωση με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π.) και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 
Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) 
Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας για την περίοδο 2020 (01.01.20 - 31.12.20) έχουν συνταχθεί σύμφωνα 
με τα υιοθετηθέντα από την Ευρωπαϊκή Ένωση Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς «Δ.Π.Χ.Α» 
(International Financial Reporting Standards «IFRS») που έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο των Διεθνών 
Λογιστικών Προτύπων (International Accounting Standards Board «IASB») καθώς και τις σχετικές διερμηνείες 
που έχει εκδώσει η Επιτροπή Διερμηνειών Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (International 
Financial Reporting Interpretations Committee, «IFRIC») και τα οποία είναι σχετικά με τις δραστηριότητες της 
Εταιρείας. 
 
Συγκριτική Πληροφόρηση  
Οι Οικονομικές Καταστάσεις για την παρούσα περίοδο περιλαμβάνουν επίσης συγκριτική πληροφόρηση η 
οποία είναι  η 31/12/2019. 
 
Κανονιστικά Θέματα 
Δεν συντρέχουν θέματα που αντίκειται στο υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο. 
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Αρχή της συνέχειας της επιχειρηματικής δραστηριότητας 
Η Εταιρεία διένυσε την δέκατη ένατη εταιρική χρήση σημειώνοντας κέρδη μετά από φόρους ύψους €8.190,54 
έναντι €15.333,37 της προηγούμενης χρήσης. Λόγω του εξαγωγικού της προσανατολισμού δεν αναμένεται 
περαιτέρω να επηρεαστεί σημαντικά από τo δυσμενές οικονομικό περιβάλλον της χώρας, ενώ έχει 
προσαρμοστεί με την διακοπή της λειτουργίας της International Life, μέλος του Ομίλου της οποίας υπήρξε τα 
προηγούμενα έτη, εξασφαλίζοντας σταθερά έσοδα από την κάλυψη των αναγκών του Ομίλου.  
Οι Ταμειακές Ροές της Εταιρείας από λειτουργικές δραστηριότητες είναι θετικές, το ύψος των διαθεσίμων και η 
μη ύπαρξη δανειακών υποχρεώσεων προς πιστωτικά ιδρύματα παρέχει στην Εταιρεία την απαιτούμενη 
ρευστότητα  για την κάλυψη των λειτουργικών της δαπανών το επόμενο διάστημα. 
Επιπλέον ο βασικός μέτοχος εμπράκτως στηρίζει την εταιρεία, με συνέπεια σε προηγούμενη χρήση να εισφέρει 
στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, ποσό €27.000,00. 
Κατά συνέπεια οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή της συνέχισης της 
δραστηριότητας.     
   
ΣΤ. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 
Οι Οικονομικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του Ιστορικού κόστους.  Η σύνταξη των 
οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, απαιτεί άσκηση κρίσης από την 
Διοίκηση της Εταιρείας καθώς επίσης και εκτιμήσεις στη διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών αρχών για τον 
υπολογισμό των διαφόρων λογιστικών μεγεθών. Οι περιοχές που χρήζουν μεγαλύτερου βαθμού 
υποκειμενικότητας ή είναι αυξημένης πολυπλοκότητας ή όπου οι υποθέσεις ή οι εκτιμήσεις είναι σημαντικές για 
τις οικονομικές καταστάσεις αναφέρονται στην παράγραφο «Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές». 
Οι εκτιμήσεις αυτές βασίζονται στην αντίληψη των γεγονότων και ενεργειών από τη Διοίκηση της Εταιρείας 
αλλά ωστόσο τα πραγματικά γεγονότα μπορεί να διαφέρουν από τις εκτιμήσεις αυτές. 
 
Οι βασικές λογιστικές αρχές παρουσιάζονται παρακάτω: 
 
Έσοδα 
Τα έσοδα της Εταιρείας αφορούν παροχή υπηρεσιών και προμήθεια λογισμικού.  Τα έσοδα από παροχή 
υπηρεσιών αναγνωρίζονται σε δεδουλευμένη βάση και όταν πιθανολογείται ότι θα προκύψουν οφέλη για την 
Εταιρεία. 
Η αναγνώριση των εσόδων από συμβάσεις με πελάτες γίνεται όταν πληρούνται όλα τα παρακάτω κριτήρια: 
α) Η  σύμβαση από τους αντισυμβαλόμενους είναι αποδεκτή (γραπτώς, προφορικώς ή σύμφωνα με άλλες 
συνήθεις επιχειρηματικές πρακτικές) και παράλληλα τα δύο μέρη έχουν δεσμευτεί να εκτελέσουν τις 
αντίστοιχες υποχρεώσεις τους·  
β) Η Εταιρεία μπορεί να προσδιορίσει τα δικαιώματα κάθε μέρους αναφορικά με τα αγαθά ή τις 
υπηρεσίες που πρόκειται να μεταβιβαστούν·  
γ) Η Εταιρεία μπορεί να προσδιορίσει τους όρους πληρωμής για τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που πρόκειται 
να μεταβιβαστούν·  
δ) Η σύμβαση έχει εμπορική υπόσταση (ήτοι ο κίνδυνος, ο χρόνος ή το ποσό των μελλοντικών ταμειακών 
ροών της Εταιρείας αναμένεται να μεταβληθούν ως αποτέλεσμα της σύμβασης)· και  
ε) Είναι πιθανό η Εταιρεία να εισπράξει το αντάλλαγμα που δικαιούται έναντι των αγαθών και υπηρεσιών 
που θα μεταβιβαστούν στον πελάτη. Προκειμένου να εκτιμήσει πόσο πιθανό είναι να εισπραχθεί ένα ποσό 
ανταλλάγματος, η Εταιρεία εξετάζει μόνο την ικανότητα και την πρόθεση του πελάτη να καταβάλει το ποσό του 
ανταλλάγματος όταν αυτό καταστεί απαιτητό. Το ποσό του ανταλλάγματος που δικαιούται η Εταιρεία ενδέχεται 
να είναι μικρότερο από την τιμή που αναφέρεται στη σύμβαση εάν το αντάλλαγμα είναι μεταβλητό, δηλαδή εάν 
προσφέρονται στον πελάτη διάφορες εκπτώσεις.  
 
Κατά την έναρξη ισχύος της σύμβασης, η Εταιρεία αξιολογεί τα υποσχόμενα αγαθά ή υπηρεσίες μιας σύμβασης 
με πελάτη και προσδιορίζει ως υποχρέωση εκτέλεσης κάθε υπόσχεση μεταβίβασης στον πελάτη είτε:  
α) ενός αγαθού ή μιας υπηρεσίας (ή δέσμης αγαθών ή υπηρεσιών) που είναι διακριτό· ή  
β) μιας σειράς διακριτών αγαθών ή υπηρεσιών που είναι κατ' ουσίαν τα ίδια και μεταβιβάζονται με τον 
ίδιο τρόπο στον πελάτη.  
 
Η Εταιρεία αναγνωρίζει έσοδα όταν (ή ενόσω) εκπληρώνει μια υποχρέωση εκτέλεσης με τη μεταβίβαση ενός 
υποσχόμενου αγαθού ή μιας υπηρεσίας σε πελάτη. Ένα περιουσιακό στοιχείο μεταβιβάζεται όταν (ή ενόσω) ο 
πελάτης αποκτά τον έλεγχο του εν λόγω περιουσιακού στοιχείου.  
 
-Έσοδα από τόκους θεωρούνται οι δουλευμένοι τόκοι, ο υπολογισμός των οποίων γίνεται λαμβάνοντας υπόψη 
το ανεξόφλητο κεφάλαιο και το ισχύον επιτόκιο, που πρέπει να εφαρμόζεται και το οποίο είναι το επιτόκιο που 
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προεξοφλεί ακριβώς τις προσδοκώμενες μελλοντικές ταμειακές εισροές κατά την αναμενόμενη ζωή του 
οικονομικού περιουσιακού στοιχείου, στην καθαρή λογιστική αξία αυτού.  
 
Αναγνώριση και απόσβεση Ενσώματων και Ασώματων περιουσιακών στοιχείων  
Η Εταιρεία καταχωρεί κατά την αρχική αναγνώριση, αλλά και σε κάθε μεταγενέστερη αποτίμηση, τα ενσώματα 
περιουσιακά της στοιχεία στο κόστος κτήσης τους και τα μειώνει με τις ετήσιες αποσβέσεις καθώς και με 
προβλέψεις για την περίπτωση πιθανής απαξίωσης τους. Το κόστος κτήσης των ενσώματων περιουσιακών 
στοιχείων περιλαμβάνει τη τιμολογιακή αξία αγοράς τους χωρίς το ΦΠΑ, πλέον των εξόδων που 
πραγματοποιήθηκαν προκειμένου να αποκτηθούν και να έρθουν στην παρούσα θέση και κατάσταση στην 
Εταιρεία. 
 
Η Εταιρεία αποσβένει τα ενσώματα περιουσιακά της στοιχεία τα οποία χρησιμοποιεί αποκλειστικά για την 
εξυπηρέτηση των λειτουργικών της σκοπών ανάλογα με το χρόνο ωφέλιμης ζωής τους, ο οποίος έχει οριστεί: 

- Για τα Μεταφορικά μέσα: σε 10 έτη 
- Για τα Έπιπλα και το λοιπό εξοπλισμό: σε 10 έτη 
- Για τις εγκαταστάσεις σε ακίνητα τρίτων: σε 12 έτη (όση και η ελάχιστη κατά τον νόμο διάρκεια της 

εμπορικής μίσθωσης) 
- Για τους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές: σε 5 έτη και 
- Για τα λογισμικά: σε 5 έτη 

 
Τα ασώματα περιουσιακά στοιχεία (λογισμικά προγράμματα) της Εταιρείας καταχωρούνται κατά την αρχική 
τους αναγνώριση, αλλά και σε κάθε μεταγενέστερη αποτίμηση στην αξία κτήσης τους μειούμενα με τις ετήσιες 
αποσβέσεις τους αλλά και με προβλέψεις για περιπτώσεις πιθανής απαξίωσης. Η απόσβεση των ασώματων 
περιουσιακών στοιχείων γίνεται σύμφωνα με τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής τους η οποία έχει οριστεί σε 5 έτη. 
  
Η Εταιρεία δεν κατέχει πάγια (ενσώματα ή ασώματα) περιουσιακά στοιχεία για επενδυτικούς ή άλλους σκοπούς 
πλην αυτών που αναφέρονται παραπάνω.  
 
Κεφαλαιοποίηση Εξόδων 
Τα έξοδα αναγνωρίζονται στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος βάσει της αρχής του δουλευμένου.  
Όλα τα έξοδα τα οποία αφορούν στην ίδρυση και πρώτη εγκατάσταση της Εταιρείας καθώς και έξοδα που 
αφορούν σε μετεγκατάσταση αναγνωρίζονται σαν έξοδα κατά την περίοδο στην οποία προκύπτουν. 
 
Απομείωση 
Τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν απροσδιόριστη ωφέλιμη ζωή, δεν αποσβένονται και υπόκεινται σε έλεγχο 
απομείωσης ετησίως. Τα περιουσιακά στοιχεία που αποσβένονται υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης της αξίας 
τους όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί. Ζημία απομείωσης αναγνωρίζεται για 
το ποσό για το οποίο η λογιστική αξία του παγίου υπερβαίνει την ανακτήσιμη αξία του. Η ανακτήσιμη αξία 
είναι η μεγαλύτερη αξία μεταξύ της εύλογης αξίας, μειωμένη με το απαιτούμενο για την πώληση κόστος και της 
αξίας χρήσεως (παρούσα αξία χρηματοροών που αναμένεται να δημιουργηθούν με βάση την εκτίμηση της 
διοίκησης για τις μελλοντικής οικονομικές και λειτουργικές συνθήκες). Για την εκτίμηση των ζημιών 
απομείωσης τα περιουσιακά στοιχεία εντάσσονται στις μικρότερες δυνατές μονάδες δημιουργίας ταμειακών 
ροών. Μη χρηματοοικονομικά στοιχεία εκτός από υπεραξία που έχουν υποστεί απομείωση επανεκτιμούνται για 
πιθανή αντιστροφή της απομείωσης σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού. 
 
Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία 
Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που εμπίπτουν και ρυθμίζονται από τις διατάξεις των Δ.Π.Χ.Α., 

ταξινομούνται ανάλογα µε την φύση και τα χαρακτηριστικά τους σε µία από τις κάτωθι τέσσερις κατηγορίες: 

 Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων, 
 Δάνεια και Απαιτήσεις, 
 ∆ιαθέσιµα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία. 

 
(ι) Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων: Χρηματοοικονομικό στοιχείο 
περιλαμβάνεται σε αυτήν την κατηγορία εάν αποκτάται με σκοπό να πωληθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα ή 
αν έχει χαρακτηριστεί έτσι από τη διοίκηση. Παράγωγα επίσης περιλαμβάνονται στην κατηγορία αυτή εκτός 
εάν προορίζονται για αντιστάθμιση κινδύνων. Περιουσιακά στοιχεία σε αυτήν την κατηγορία περιλαμβάνονται 
στο κυκλοφορούν ενεργητικό είτε εξαιτίας του ότι προορίζονται προς πώληση είτε προορίζονται να 
ρευστοποιηθούν εντός δώδεκα μηνών από την ημερομηνία του ισολογισμού, διαφορετικά περιλαμβάνονται στα 
μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία.  
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(ιι) Δάνεια και Απαιτήσεις: Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με πάγιες ή 
προσδιορισμένες πληρωμές, τα οποία δεν διαπραγματεύονται σε ενεργές χρηματαγορές και δεν υπάρχει 
πρόθεση πώλησης αυτών. Περιλαμβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό, εκτός από εκείνα με λήξεις 
μεγαλύτερες των 12 μηνών από την ημερομηνία ισολογισμού. Τα τελευταία συμπεριλαμβάνονται στα μη 
κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία. Τα δάνεια και οι απαιτήσεις συμπεριλαμβάνουν τους «Πελάτες και 
λοιπές απαιτήσεις» και τα «Χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα» στην κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης.   
(iii) Διαθέσιµα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία: Περιλαμβάνει μη παράγωγα 
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία είτε προσδιορίζονται σε αυτήν την κατηγορία, είτε δεν 
μπορούν να ενταχθούν σε κάποια άλλη από τις ανωτέρω κατηγορίες. Περιλαμβάνονται στα μη κυκλοφορούντα 
περιουσιακά στοιχεία εφόσον η Διοίκηση δεν έχει την πρόθεση να τα ρευστοποιήσει μέσα σε 12 μήνες από την 
ημερομηνία Ισολογισμού.  
 
Αναγνώριση και επιμέτρηση 
Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρούνται σε εύλογη αξία μέσω της κατάστασης αποτελεσμάτων 
αναγνωρίζονται αρχικά σε εύλογη αξία και οι δαπάνες συναλλαγής καταχωρούνται στα αποτελέσματα. Οι 
αγορές και οι πωλήσεις χρηματοοικονομικών στοιχείων αναγνωρίζονται κατά την ημερομηνία της συναλλαγής 
που είναι και η ημερομηνία που η Εταιρεία δεσμεύεται να αγοράσει ή να πωλήσει την επένδυση. Τα 
χρηματοοικονομικά στοιχεία αρχικά αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους πλέον των άμεσα επιρριπτέων στη 
συναλλαγή δαπανών για όλα τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που δεν αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία μέσω 
αποτελεσμάτων. Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία διαγράφονται όταν το δικαίωμα στις ταμειακές ροές από τις 
επενδύσεις λήγει ή μεταβιβάζεται και η Εταιρεία έχει μεταβιβάσει ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και τις 
ανταμοιβές που συνεπάγεται η ιδιοκτησία.  
Δάνεια και απαιτήσεις, καθώς και τα διακρατούμενα ως τη λήξη χρηματοοικονομικά στοιχεία αναγνωρίζονται 
στην παρούσα αξία με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. Πραγματοποιηθέντα και εξ αποτιμήσεων κέρδη ή 
ζημίες που προκύπτουν από μεταβολή στην  εύλογη αξία των στοιχείων της κατηγορίας «χρηματοοικονομικά 
στοιχεία μέσω αποτελεσμάτων» καταχωρούνται στα αποτελέσματα στην περίοδο που προκύπτουν. Τα κέρδη ή 
ζημιές εξ αποτιμήσεως που προκύπτουν από την μεταβολή στην εύλογη αξία μη χρηματοοικονομικών στοιχείων 
που είναι διαθέσιμα προς πώληση αναγνωρίζονται στα λοιπά συνολικά έσοδα. Όταν επενδύσεις διαθέσιμες προς 
πώληση πωληθούν ή απομειωθούν η συσσωρευμένη μεταβολή στην εύλογη αξία τους μεταφέρεται στα 
αποτελέσματα σαν κέρδη ή ζημιές από επενδύσεις σε χρεόγραφα. Οι εύλογες αξίες των χρηματοοικονομικών 
περιουσιακών στοιχείων που είναι διαπραγματεύσιμα σε ενεργές αγορές προσδιορίζονται από τις τρέχουσες 
τιμές ζήτησης. Για τα μη διαπραγματεύσιμα στοιχεία οι εύλογες αξίες προσδιορίζονται με τη χρήση τεχνικών 
αποτίμησης όπως ανάλυση πρόσφατων συναλλαγών, συγκρίσιμων στοιχείων που διαπραγματεύονται και 
προεξόφληση ταμειακών ροών που απεικονίζονται ανάλογα με τις πραγματικές συνθήκες του εκδότη.   
 
Εμπορικές απαιτήσεις και Λοιπές Απαιτήσεις  
Οι απαιτήσεις αυτές αποτελούν βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις  (εισπρακτέες σε περίοδο μικρότερη των 12 μηνών 
από την ημερομηνία καταχώρισης) και καταχωρούνται στην εύλογη αξία τους, ενώ σε περίπτωση 
καθυστέρησης είσπραξης και ένδειξης απομείωσης της απαίτησης υπολογίζεται πρόβλεψη για μείωση της αξίας 
τους.  Στην περίπτωση αυτή, η απαίτηση αποτιμάται στο ανακτήσιμο ποσό αυτής, δηλαδή στην παρούσα αξία 
των μελλοντικών ταμιακών ροών που εκτιμάται ότι θα εισπραχθούν, και η σχετική ζημία μεταφέρεται 
απευθείας στα αποτελέσματα χρήσης. Οι επισφαλείς απαιτήσεις διαγράφονται έναντι της σχηματισθείσας 
πρόβλεψης, όταν εξαντλούνται όλα τα μέσα για την είσπραξή τους. 
 
Χρηματοπιστωτικές υποχρεώσεις και Ίδια Κεφάλαια 
Οι χρηματοπιστωτικές υποχρεώσεις και τα χρηματοπιστωτικά μέσα που σχετίζονται με τα ίδια κεφάλαια, 
λογίζονται σύμφωνα με την ουσία του περιεχομένου των συμβατικών ρυθμίσεων που τα διέπουν. Εκδοθέντα 
χρηματοπιστωτικά μέσα δανεισμού (π.χ. ομολογιακό δάνειο) που παρέχουν το δικαίωμα της μετατροπής τους 
σε ίδια κεφάλαια (π.χ. μετοχές), όταν αυτό το δικαίωμα συναρτάται με αβεβαιότητες και παράγοντες που είναι 
πέρα από τον έλεγχο της εταιρείας, καταχωρούνται σαν υποχρεώσεις, εκτός αν η πιθανότητα της μη μετατροπής 
τους είναι  πολύ μικρή. Η Εταιρεία δεν έχει τέτοιου είδους υποχρεώσεις. 
 
Μετοχικό κεφάλαιο 
Το μετοχικό κεφάλαιο περιλαμβάνει τις κοινές μετοχές της Εταιρείας. Άμεσα έξοδα για την έκδοση μετοχών, 
εμφανίζονται μετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου εισοδήματος, μειώνοντας το κόστος έκδοσης. 
 
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 
Οι προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους και μεταγενέστερα 
επιμετρούνται σύμφωνα με το αποσβεσμένο κόστος όπου και χρησιμοποιείται η μέθοδος του πραγματικού 



INTERNATIONAL ON LINE Α.Ε. 
Xασιώτη 7 15123 -Μαρούσι 

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσεως 2020 
 

16 

επιτοκίου. Οι υποχρεώσεις ταξινομούνται σε βραχυπρόθεσμες αν η πληρωμή επίκειται εντός ενός έτους ή 
λιγότερο. Εάν όχι παρουσιάζονται μέσα στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις. 
 
 Φόροι περιλαμβανομένων των αναβαλλόμενων φόρων 
Ο φόρος εισοδήματος που εμφανίζεται στην κατάσταση συνολικών εσόδων, είναι το άθροισμα του τρέχοντος 
φόρου εισοδήματος και των αναβαλλόμενων φόρων εισοδήματος. 
 
Ο πληρωτέος φόρος εισοδήματος βασίζεται στα φορολογητέα αποτελέσματα της περιόδου. Τα φορολογητέα 
κέρδη όμως μπορεί να διαφέρουν από τα αποτελέσματα που εμφανίζονται στην κατάσταση συνολικών εσόδων, 
καθώς δεν περιλαμβάνουν αφορολόγητα έσοδα ή μη εκπιπτόμενα φορολογικά έξοδα, ενώ επίσης δεν 
περιλαμβάνουν έσοδα ή έξοδα που είναι φορολογητέα ή εκπιπτόμενα σε επόμενες χρήσεις.   
Ο τρέχων (πληρωτέος) φόρος εισοδήματος της Εταιρείας, υπολογίζεται με βάση τον ισχύοντα φορολογικό 
συντελεστή κατά την ημερομηνία της κατάστασης της οικονομικής θέσης, επί των φορολογητέων κερδών. 
 
Η αναβαλλόμενη φορολογία λογίζεται είτε σαν μία απαίτηση (για φόρους που αναμένεται να εισπραχθούν ή να 
συμψηφιστούν μελλοντικά με φορολογικές υποχρεώσεις), ή σαν υποχρέωση (για φόρους που αναμένεται να 
πληρωθούν μελλοντικά), για όλες τις προσωρινές (από φορολογική άποψη) διαφορές ανάμεσα στα λογιστικά 
υπόλοιπα και στη φορολογική βάση των ενεργητικών στοιχείων και των υποχρεώσεων, με τη χρήση της 
μεθόδου της υποχρέωσης. Δηλαδή κατ΄ αρχήν για κάθε διαφορά που εμφανίζεται στην Κατάσταση Οικονομικής 
Θέσης λόγω της εφαρμογής των ΔΠΧΑ, σε σχέση με τα ποσά που θα εμφανίζονταν με βάση τα ελληνικά 
λογιστικά πρότυπα, πρέπει να υπολογιστεί και να λογιστεί η φορολογική επίπτωση. 
 
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις λογίζονται για όλες τις φορολογητέες προσωρινές (από φορολογική 
άποψη) διαφορές, ενώ αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις λογίζονται για όλες τις εκπεστέες φορολογικά 
διαφορές, στο βαθμό που αναμένονται φορολογητέα κέρδη από τα οποία αυτές οι διαφορές θα μπορούσαν να 
εκπέσουν. 
  
Η αναβαλλόμενη φορολογία υπολογίζεται με βάση τους συντελεστές φόρου εισοδήματος που αναμένεται ότι θα 
υπάρχουν κατά το χρόνο που οι αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις θα τακτοποιηθούν ή οι 
αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις θα ρευστοποιηθούν ή συμψηφιστούν. 
Στις παρούσες οικονομικές καταστάσεις, χρησιμοποιήθηκαν οι συντελεστές φορολογίας εισοδήματος που 
ίσχυαν κατά το χρόνο λήξης της περιόδου κάθε οικονομικής κατάστασης που συντάχθηκε. 
Οι αναβαλλόμενοι φόροι μεταφέρονται στη χρέωση ή την πίστωση της κατάστασης των συνολικών εσόδων, 
εκτός αν σχετίζονται με αντικείμενα (λογαριασμούς) που μεταφέρονται κατευθείαν στα ίδια κεφάλαια, οπότε σε 
αυτήν την περίπτωση και οι αναβαλλόμενοι φόροι μεταφέρονται κατευθείαν σε χρέωση ή πίστωση των Ιδίων 
Κεφαλαίων. 
 
Οι φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται όταν αφορούν μία προσωρινή (από φορολογική 
άποψη) διαφορά που προκύπτει από απαιτήσεις και υποχρεώσεις της ίδιας φύσης. 
 
 Παροχές στο προσωπικό 
Το υπόλοιπο του λογαριασμού «Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού αφορά στο πρόγραμμα προκαθορισμού 
παροχών με  βάση το Ν.2112/1920 και έχει υπολογιστεί με αναλογιστική παραδοχή από το αναλογιστικό τμήμα 
της Εταιρείας. Σύμφωνα με το Ελληνικό Εργατικό Δίκαιο ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να καταβάλλει στον 
εργαζόμενο σε περίπτωση συνταξιοδότησης με τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων πλήρους σύνταξης το 40% 
της αποζημίωσης απόλυσης.  Εάν ο εργαζόμενος καλύπτεται από κάποιο επικουρικό ταμείο, διαφορετικά το 
50% της αποζημίωσης.  Στο πρόγραμμα καθορισμού εισφορών, η υποχρέωση της Εταιρείας αφορά μόνο στην 
ετήσια καταβολή των εισφορών προς το Ταμείο. 

 Προγράμματα καθορισμένων παροχών 
Ως Πρόγραμμα Καθορισμένων Παροχών ορίζεται ένα πρόγραμμα παροχών σε εργαζομένους μετά την έξοδο 
από την υπηρεσία, στο οποίο οι παροχές καθορίζονται με βάση οικονομικές και δημογραφικές παραδοχές. Οι 
πιο σημαντικές παραδοχές, μεταξύ άλλων, είναι η ηλικία, τα έτη προϋπηρεσίας, ο μισθός, οι δείκτες 
προσδόκιμης ζωής, το επιτόκιο προεξόφλησης, ο ρυθμός αύξησης αποδοχών και συντάξεων. Στα προγράμματα 
καθορισμένων παροχών, η αξία της υποχρέωσης είναι ίση με την παρούσα αξία των καθορισμένων πληρωτέων 
παροχών κατά την ημερομηνία σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων μειωμένης κατά την εύλογη αξία των 
περιουσιακών στοιχείων του προγράμματος. 
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Η υποχρέωση καθορισμένων παροχών και το σχετικό έξοδο εκτιμάται ετησίως από αναλογιστές με τη χρήση 
της μεθόδου της προβεβλημένης πιστωτικής μονάδας. Η παρούσα αξία της υποχρέωσης προσδιορίζεται 
προεξοφλώντας της εκτιμώμενες μελλοντικές ταμειακές εκροές με το επιτόκιο υψηλής ποιότητας εταιρικών 
ομολόγων ή κρατικών ομολόγων στο ίδιο νόμισμα με εκείνο της υποχρέωσης και με διάρκεια ανάλογη της 
υποχρέωσης, ή με το επιτόκιο που λαμβάνει υπόψη τον κίνδυνο και τη διάρκεια της υποχρέωσης, όπου το βάθος 
αγοράς για τέτοια ομόλογα κρίνεται ανεπαρκές. Το κόστος υπηρεσίας (τρέχουσας και προϋπηρεσίας 
(συμπεριλαμβανομένων των περικοπών) και τα κέρδη ή οι ζημίες που προκύπτουν από διακανονισμούς) και το 
καθαρό χρηματοοικονομικό κόστος της καθαρής υποχρέωσης/(απαίτησης) των καθορισμένων παροχών 
αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος και περιλαμβάνονται στις Δαπάνες προσωπικού. Η 
καθαρή υποχρέωση καθορισμένων παροχών (μετά την αφαίρεση των περιουσιακών στοιχείων) αναγνωρίζεται 
στην Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης, με τις μεταβολές που προκύπτουν από την επαναμέτρηση 
(περιλαμβανομένων των αναλογιστικών κερδών και ζημιών, της επίδραση της μεταβολής της οροφής των 
περιουσιακών στοιχείων (αν υφίσταται) και της αναμενόμενης απόδοσης των περιουσιακών στοιχείων 
(εξαιρουμένου του επιτοκίου), να αναγνωρίζονται άμεσα στα Λοιπά Συνολικά Έσοδα, χωρίς να επιτρέπεται 
μεταγενέστερα η μεταφορά τους στα αποτελέσματα. 
  
Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα 
Τα διαθέσιμα περιλαμβάνουν καταθέσεις όψεως και προθεσμίας καθώς και τους ανοικτούς δοσοληπτικούς 
λογαριασμούς με τις τράπεζες (overdrafts) με χρεωστικό ή πιστωτικό υπόλοιπο. 
 
Τα ταμειακά ισοδύναμα, αφορούν βραχυχρόνιες υψηλής ευκολίας ρευστοποίησης επενδύσεις, που είναι εύκολα 
μετατρέψιμες σε μετρητά και είναι τόσο κοντά στη λήξη τους που εμφανίζουν αμελητέο κίνδυνο για αλλαγές 
την αποτίμησή τους κατά το χρόνο της ρευστοποίησής τους. 
 
 Διανομή μερισμάτων 
Η διανομή μερισμάτων στους μετόχους αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις οικονομικές καταστάσεις όταν η 
διανομή εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων. 
 
 Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου 
Η Εταιρεία είναι εκτεθειμένη κυρίως στον  πιστωτικό κίνδυνο και στον κίνδυνο ρευστότητας. Ο 
Συναλλαγματικός κίνδυνος δεν επηρεάζει σημαντικά την Εταιρεία.  
 
Η πολιτική διαχείρισης κινδύνων εφαρμόζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.  Η διαδικασία που ακολουθείται 
είναι η παρακάτω:  
 
• Αξιολόγηση των κινδύνων που σχετίζονται με τις δραστηριότητες και τις λειτουργίες της Εταιρείας,  
• εκτέλεση/εφαρμογή, σύμφωνα με τη διαδικασία που έχει εγκριθεί από τη διοίκηση, της διαδικασίας 
διαχείρισης κινδύνων.  
 
Τα χρηματοοικονομικά μέσα της Εταιρείας αποτελούνται κυρίως από τους Πελάτες και λοιπές Εμπορικές 
Απαιτήσεις, τα Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα καθώς και τους Προμηθευτές και λοιπές Υποχρεώσεις. Όλα 
τα χρηματοοικονομικά μέσα αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος το οποίο δεν διαφέρει ουσιαστικά από την 
εύλογη αξία τους. 
 
 Πιστωτικός κίνδυνος  
Η Εταιρεία εκτίθεται σε πιστωτικό κίνδυνο, ο οποίος αφορά τον κίνδυνο κάποιος αντισυμβαλλόμενος, συνήθως 
έμμεσος ή άμεσος Πελάτης που οφείλει στην Εταιρεία να μην είναι σε θέση να καταβάλει τα σχετικά ποσά σε 
εύλογο χρόνο ή και καθόλου. Η Εταιρεία αξιολογεί σε τακτή βάση τα υπόλοιπα  των συνεργατών της και των 
αντισυμβαλλομένων και λαμβάνει μέτρα αλλά η παρούσα αρνητική οικονομική κατάσταση δυσχεραίνει το έργο 
αυτό.  Η Εταιρεία έχει θεσπίσει και εφαρμόζει διαδικασίες πιστωτικού ελέγχου με στόχο την ελαχιστοποίηση 
των επισφαλειών αλλά με την πάροδο του χρόνου οι συνθήκες μεταβάλλονται και μακρόχρονα φερέγγυοι 
Πελάτες εκδηλώνουν αδυναμία πληρωμών. Η τρέχουσα κατάσταση της Ελληνικής αλλά και της παγκόσμιας 
οικονομίας καθιστά πολύ δύσκολο τα εισπρακτικό έργο της  Εταιρείας.  Η Εταιρεία παρόλο που ελέγχει 
διαρκώς τις απαιτήσεις της, είτε χωριστά είτε κατά ομάδα και ενσωματώνει τις πληροφορίες αυτές στις 
διαδικασίες του πιστωτικού ελέγχου δεν δύναται να γνωρίζει με ακρίβεια την οικονομική κατάσταση των 
αντισυμβαλλομένων της.  Η πολιτική της Εταιρείας είναι να συνεργάζεται μόνο με αξιόπιστους συνεργάτες και 
πελάτες. Στις περιπτώσεις ενδείξεων επισφάλειας των απαιτήσεων διενεργούνται σχετικές απομειώσεις. Για τις 
λοιπές απαιτήσεις όπως και για τα υπόλοιπα χρηματοοικονομικά στοιχεία, η Εταιρεία δεν εκτίθεται σε 
σημαντικό πιστωτικό κίνδυνο.  Εκτός από τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα που αφορούν σε καταθέσεις σε 



INTERNATIONAL ON LINE Α.Ε. 
Xασιώτη 7 15123 -Μαρούσι 

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσεως 2020 
 

18 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στην Ελλάδα οι εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις δεν έχουν πιστοποιημένη 
πιστοληπτική αξιολόγηση. 
 
Κίνδυνος ρευστότητας  
Η Εταιρεία δεν αντιμετωπίζει άμεσο κίνδυνο ρευστότητας λόγω απουσίας δανεισμού στηρίζεται όμως, απόλυτα 
στην παραγωγή νέων έργων για διατήρηση της εισπρακτικής ροής συνεπώς τυχόν επιβραδύνσεις στην αγορά 
μπορεί να επιφέρουν μεσοπρόθεσμα προβλήματα στη ρευστότητα. Τα Χρηματοοικονομικά Μέσα Παθητικού 
είναι άτοκα και βραχυπρόθεσμα και κατά συνέπεια οι συμβατικές ροές ισούται με το λογιστικό υπόλοιπο. 
Η Εταιρεία φροντίζει να έχει σε κάθε περίπτωση ικανά τραπεζικά διαθέσιμα για την κάλυψη των λειτουργικών 
της δαπανών. 
 
  Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, Αναθεωρήσεις και Τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων τα οποία έχουν 
τεθεί σε ισχύ και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

Οι λογιστικές πολιτικές που έχει ακολουθήσει η Εταιρεία για τη σύνταξη των ετήσιων Οικονομικών 
Καταστάσεων έχουν εφαρμοστεί µε συνέπεια στις χρήσεις 2020 και 2019, αφού ληφθούν υπόψη οι ακόλουθες 
τροποποιήσεις προτύπων τα οποία εκδόθηκαν από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), 
υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρμόστηκαν από 1.1.2020: 

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά  για την παρούσα οικονομική χρήση 2020 

Τροποποιήσεις των παραπομπών στο εννοιολογικό πλαίσιο των ΔΠΧΑ (που εκδόθηκαν στις 29 Μαρτίου 
2018) 

Την 29η Μαρτίου 2018 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε το αναθεωρημένο 
εννοιολογικό πλαίσιο το οποίο επανακαθορίζει: 

-το σκοπό της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, 

-τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των οικονομικών καταστάσεων, 

-τους ορισμούς του περιουσιακού στοιχείου, της υποχρέωσης, της καθαρής θέσης, καθώς και των εσόδων και 
των εξόδων, 

-τα κριτήρια αναγνώρισης και τις οδηγίες σχετικά με τον χρόνο της διαγραφής περιουσιακών στοιχείων και 
υποχρεώσεων στις οικονομικές καταστάσεις, 

-τις βάσεις αποτίμησης και οδηγίες σχετικά με τον τρόπο που πρέπει να χρησιμοποιούνται και, 

-έννοιες και καθοδήγηση σχετικά με την παρουσίαση και τις γνωστοποιήσεις 

Ο σκοπός της αναθεώρησης του εννοιολογικού πλαισίου είναι η υποβοήθηση όσον προετοιμάζουν οικονομικές 
καταστάσεις να αναπτύσσουν συνεπείς λογιστικές πολιτικές για συναλλαγές και άλλα γεγονότα που δεν 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των υπαρχόντων προτύπων ή όταν ένα πρότυπο δίνει δυνατότητα επιλογής 
μεταξύ λογιστικών πολιτικών. Επιπλέον, σκοπός της αναθεώρησης είναι να βοηθήσει όλα τα εμπλεκόμενα μέρη 
να κατανοήσουν και να ερμηνεύσουν τα πρότυπα.  

Το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε επίσης ένα συνοδευτικό έγγραφο, «Τροποποιήσεις στις 
παραπομπές του εννοιολογικού πλαισίου», το οποίο καθορίζει τις τροποποιήσεις των προτύπων που 
επηρεάζονται προκειμένου να επικαιροποιηθούν οι αναφορές στο αναθεωρημένο εννοιολογικό πλαίσιο.  

Η τροποποίηση εφαρμόζεται από τους συντάκτες που αναπτύσσουν λογιστικές πολιτικές βάσει του 
εννοιολογικού πλαισίου, στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2020. 

ΔΛΠ 1 και ΔΛΠ 8 (τροποποιήσεις) «Ορισμός του σημαντικού» 

Στις 31 Οκτωβρίου 2018 το ΣΔΛΠ στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας γνωστοποιήσεων εξέδωσε τροποποιήσεις στο 
ΔΛΠ 1 και ΔΛΠ 8, οι οποίες αποσαφηνίζουν τον ορισμό του σημαντικού και τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να 
εφαρμοσθεί, συμπεριλαμβάνοντας στον ορισμό καθοδήγηση που μέχρι στιγμής έχει αναφερθεί σε άλλα ΔΠΧΑ. 
Ο νέος ορισμός προβλέπει ότι µία πληροφορία είναι σημαντική εάν το γεγονός της παράλειψης, υπόκρυψης ή 
ανακριβούς γνωστοποίησής της εύλογα θα αναδενόταν να επηρεάσει τις αποφάσεις που οι κύριοι χρήστες των 
οικονομικών καταστάσεων λαμβάνουν βάσει αυτών των καταστάσεων. Οι τροποποιήσεις περιλαμβάνουν 
παραδείγματα περιστάσεων που ενδέχεται να οδηγήσουν στην απόκρυψη σημαντικής πληροφορίας. Ο ορισμός 
του σημαντικού, που αποτελεί μία σημαντική λογιστική έννοια στα ΔΠΧΑ, βοηθά τις εταιρείες να αποφασίσουν 
κατά πόσο οι πληροφορίες πρέπει να περιλαμβάνονται στις οικονομικές τους καταστάσεις. Ο 
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επικαιροποιημένος ορισμός τροποποιεί το ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων» και το ΔΛΠ 
8 «Λογιστικές Πολιτικές, Μεταβολές στις Λογιστικές Εκτιμήσεις και Λάθη». Η τροποποίηση διασφαλίζει ότι ο 
ορισμός του σημαντικού είναι συνεπής σε όλα τα πρότυπα των ΔΠΧΑ. Η τροποποίηση ισχύει από την ή μετά 
την 1η Ιανουαρίου 2020. 

ΔΠΧΑ 9 ΔΛΠ 39 και ΔΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Μεταρρύθμιση των επιτοκίων αναφοράς» Φάση 1η 

Το Συμβούλιο εξέδωσε στις 26 Σεπτεμβρίου 2019 τροποποιήσεις στα πρότυπα ΔΠΧΑ 9, ΔΛΠ 39 και ΔΠΧΑ 7 
προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις στη χρηματοοικονομική αναφορά από τη μεταρρύθμιση των 
επιτοκίων αναφοράς κατά την περίοδο πριν από την αντικατάσταση ενός υφιστάμενου επιτοκίου αναφοράς με 
εναλλακτικό επιτόκιο αναφοράς. Οι τροποποιήσεις παρέχουν προσωρινές και περιορισμένες εξαιρέσεις στις 
απαιτήσεις της λογιστικής αντιστάθμισης του διεθνούς λογιστικού προτύπου (ΔΛΠ) 39 Χρηματοοικονομικά 
μέσα: Αναγνώριση και επιμέτρηση και του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) 
9 Χρηματοοικονομικά μέσα, ώστε οι επιχειρήσεις να μπορούν να συνεχίσουν να πληρούν τις απαιτήσεις 
υποθέτοντας ότι τα υφιστάμενα κριτήρια αναφοράς επιτοκίων δεν μεταβάλλονται λόγω της μεταρρύθμισης του 
διατραπεζικού επιτοκίου δανεισμού. 

Οι εξαιρέσεις αφορούν την εφαρμογή των ακόλουθων διατάξεων: 

 Την απαίτηση περί πολύ υψηλής πιθανότητας εκπλήρωσης όσον αφορά αντισταθμίσεις ταμειακών ροών,  

 Την αξιολόγηση της οικονομικής σχέσης ανάμεσα στο αντισταθμιζόμενο στοιχείο και το μέσο 
αντιστάθμισης,  

 Τον προσδιορισμό ενός συστατικού ενός στοιχείου ως αντισταθμισμένου στοιχείου. 

Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 
2020.  

ΔΠΧΑ 3 (Τροποποίηση) «Συνενώσεις επιχειρήσεων» 

Η τροποποίηση αφορά τη βελτίωση του ορισμού της επιχείρησης με σκοπό να βοηθήσει τις εταιρείες να 
καθορίσουν κατά πόσον μια εξαγορά που πραγματοποιούν αφορά επιχείρηση ή ομάδα περιουσιακών στοιχείων. 
Ο τροποποιημένος ορισμός της επιχείρησης επικεντρώνεται στο παραγόμενο προϊόν μιας επιχείρησης, που είναι 
η παροχή αγαθών και υπηρεσιών στους πελάτες, ενώ ο προηγούμενος ορισμός εστίαζε στις αποδόσεις με τη 
μορφή μερισμάτων, χαμηλότερου κόστους ή άλλου οικονομικού οφέλους απευθείας στους επενδυτές ή άλλους 
ιδιοκτήτες, μέλη ή συμμετέχοντες. Επιπλέον με την τροποποίηση προστίθενται οδηγίες για την αξιολόγηση του 
κατά πόσο µία αποκτώμενη διαδικασία είναι ουσιαστική και εισάγεται µία προαιρετική άσκηση συγκέντρωσης 
εύλογης αξίας µε ενδεικτικά παραδείγματα. 

Οι εταιρείες υποχρεούνται να εφαρμόζουν τον τροποποιημένο ορισμό της επιχείρησης σε εξαγορές που θα 
πραγματοποιηθούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2020. 

ΔΠΧΑ 16 Μισθώσεις (Τροποποίηση) «Παραχωρήσεις μισθωμάτων που σχετίζονται με την επιδημία του 

κορωνοϊού 

Το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων ανταποκρινόμενο στις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 
εξέδωσε την 28 Μαΐου 2020 τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» ώστε να δώσει τη δυνατότητα στους 
μισθωτές να μην λογιστικοποιούν τις μειώσεις ενοικίου ως τροποποίηση μίσθωσης εάν είναι άμεση συνέπεια 
του COVID-19 και πληρούν συγκεκριμένες συνθήκες. Η τροποποίηση δεν επηρεάζει τους εκμισθωτές. 

Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουνίου 2020. 
Πρόωρη εφαρμογή επιτρέπεται, συμπεριλαμβανομένων των ενδιάμεσων ή ετήσιων χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων που δεν είχαν εγκριθεί προς δημοσίευση την 28 Μαΐου 2020. 

 
Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους που δεν έχουν εφαρμοστεί 
νωρίτερα από την Εταιρεία 
  

Οι κατωτέρω τροποποιήσεις δεν αναμένεται να έχουν σημαντική επίπτωση στις χρηματοοικονομικές 
καταστάσεις της Εταιρείας εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. 

ΔΠΧΑ 4 Ασφαλιστήρια Συμβόλαια – (Τροποποίηση) αναβολή του ΔΠΧΑ 9 (εκδόθηκε στις 25 Ιουνίου 
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2020) 

Με την τροποποίηση αυτή δόθηκε αναβολή της ημερομηνίας εφαρμογής κατά δύο έτη, σε ετήσιες περιόδους 
αναφοράς που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2023 με σκοπό να επιτρέψει χρόνο για την ομαλή 
υιοθέτηση του τροποποιημένου ΔΠΧΑ 17 από δικαιοδοσίες σε όλο τον κόσμο. Αυτό θα επιτρέψει σε 
περισσότερες ασφαλιστικές οντότητες να εφαρμόσουν το νέο Πρότυπο ταυτόχρονα. Επιπλέον τροποποιήθηκε 
το ΔΠΧΑ 4, έτσι ώστε οι ασφαλιστικές οντότητες να μπορούν να εφαρμόσουν το ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά 
Μέσα παράλληλα με το ΔΠΧΑ 17. 

ΔΠΧΑ 9 ΔΛΠ 39 και ΔΠΧΑ 7 και ΔΠΧΑ 16 (Τροποποίηση) «Μεταρρύθμιση των επιτοκίων αναφοράς» 

Φάση 2η 

Το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) δημοσίευσε την «Μεταρρύθμιση των επιτοκίων 
αναφοράς» - Φάση 2 με τροποποιήσεις που αντιμετωπίζουν ζητήματα που ενδέχεται να επηρεάσουν τις 
χρηματοοικονομικές αναφορές μετά τη μεταρρύθμιση ενός δείκτη αναφοράς επιτοκίου, συμπεριλαμβανομένης 
της αντικατάστασής του με εναλλακτικά επιτόκια αναφοράς. Οι τροποποιήσεις ισχύουν για ετήσιες περιόδους 
που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2021, με προγενέστερη εφαρμογή να επιτρέπεται. 

 

Πρότυπα και Τροποποιήσεις Πρότυπων υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους που δεν έχουν 

εφαρμοστεί νωρίτερα από την Εταιρεία που δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ε.Ε. 

Οι κατωτέρω τροποποιήσεις δεν αναμένεται να έχουν σημαντική επίπτωση στις χρηματοοικονομικές 
καταστάσεις της Εταιρείας εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. 

ΔΠΧΑ 17 «Ασφαλιστήρια Συμβόλαια»  

Στις 18 Μαΐου 2017 το ΣΔΛΠ εξέδωσε το ΔΠΧΑ 17, το οποίο αντικαθιστά το υφιστάμενο πρότυπο ΔΠΧΑ 4. 

To ΔΠΧΑ 17 θεσπίζει τις αρχές για την καταχώριση, αποτίμηση, παρουσίαση και τις γνωστοποιήσεις των 
ασφαλιστηρίων συμβολαίων με στόχο την παροχή μιας περισσότερο ομοιόμορφης προσέγγισης αποτίμησης και 
παρουσίασης για όλα τα ασφαλιστήρια συμβόλαια. 

Το ΔΠΧΑ 17 απαιτεί η αποτίμηση των ασφαλιστικών υποχρεώσεων να μην διενεργείται στο ιστορικό κόστος 
αλλά στην τρέχουσα αξία με τρόπο συνεπή και με τη χρήση: 

 αμερόληπτων αναμενόμενων σταθμισμένων εκτιμήσεων μελλοντικών ταμειακών ροών με βάση 
επικαιροποιημένες παραδοχές,  

 προεξοφλητικών επιτοκίων που αντικατοπτρίζουν τα χαρακτηριστικά ταμειακών ροών των συμβάσεων 
και  

 εκτιμήσεων σχετικά με τους χρηματοοικονομικούς και μη κινδύνους που προκύπτουν από την έκδοση 
των ασφαλιστήριων συμβολαίων. 

Το νέο πρότυπο εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2023. 

ΔΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Κατάταξη υποχρεώσεων σε βραχυπρόθεσμες ή μακροπρόθεσμες» 

Η τροποποίηση επηρεάζει μόνο την παρουσίαση των υποχρεώσεων στην κατάσταση οικονομικής θέσης. Με 
την τροποποίηση διευκρινίζεται ότι η κατάταξη των υποχρεώσεων θα πρέπει να βασίζεται σε υφιστάμενα 
δικαιώματα κατά την ημερομηνία λήξης της περιόδου αναφοράς. Επίσης, η τροποποίηση αποσαφήνισε ότι οι 
προσδοκίες της Διοίκησης για τα γεγονότα που αναμένεται να συμβούν μετά την ημερομηνία του ισολογισμού 
δεν θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και διευκρίνισε τις περιπτώσεις που συνιστούν τακτοποίηση της 
υποχρέωσης. 

Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 
2022.  
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ΔΛΠ 16 (Τροποποίηση) «Ενσώματα Πάγια» -  Εισπράξεις ποσών πριν από την προβλεπόμενη χρήση 

Η τροποποίηση αλλάζει τον τρόπο που καταχωρείται το κόστος των δοκιμών καλής λειτουργίας του 
περιουσιακού στοιχείου και το καθαρό προϊόν της πώλησης από πωλήσεις στοιχείων που παράχθηκαν κατά τη 
διαδικασία της θέσης του περιουσιακού στοιχείου στη συγκεκριμένη τοποθεσία και κατάσταση. Τα έσοδα και οι 
δαπάνες παραγωγής αυτών των προϊόντων θα καταχωρούνται πλέον στο αποτέλεσμα χρήσης αντί να 
εμφανίζονται μειωτικά στο κόστος κτήσης των παγίων.  

Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 
2022.  

ΔΠΧΑ 3 (Τροποποίηση) – «Αναφορά στο Εννοιολογικό πλαίσιο» 

Στις 14 Μαΐου 2020, το ΣΔΛΠ εξέδωσε την «Αναφορά στο Εννοιολογικό Πλαίσιο (Τροποποιήσεις στο ΔΠΧA 
3)» με τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» που ενημερώνουν μια αναφορά στο ΔΠΧΑ 3 
χωρίς να αλλάξουν τις λογιστικές απαιτήσεις του προτύπου. 

Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 
2022.  

ΔΛΠ 37 (Τροποποίηση) «Προβλέψεις, ενδεχόμενες υποχρεώσεις και ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία» - 

Επαχθείς συμβάσεις-Κόστος εκπλήρωσης μιας σύμβασης 

Η τροποποίηση καθορίζει ποιες δαπάνες θα πρέπει να περιλαμβάνει μια οντότητα στον προσδιορισμό του 
κόστους εκπλήρωσης μιας σύμβασης με σκοπό την αξιολόγηση εάν η σύμβαση είναι επαχθής. Η τροποποίηση 
διευκρινίζει ότι «το κόστος εκπλήρωσης μιας σύμβασης» περιλαμβάνει το άμεσα συσχετιζόμενο κόστος της 
εκπλήρωσης αυτής της σύμβασης και την κατανομή άλλων δαπανών που σχετίζονται άμεσα με την εκτέλεσή 
της. Η τροποποίηση διευκρινίζει επίσης ότι, προτού αναγνωριστεί χωριστή πρόβλεψη για επαχθή σύμβαση, μια 
οντότητα αναγνωρίζει τυχόν ζημιά απομείωσης στα περιουσιακά στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για την 
εκπλήρωση της σύμβασης, και όχι σε περιουσιακά στοιχεία που ήταν αφοσιωμένα μόνο στη συγκεκριμένη 
σύμβαση. 

Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 
2022.  

ΔΛΠ 1 (Τροποποίηση) Παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων - Γνωστοποιήσεις λογιστικών 

πολιτικών 

Την 12.2.2021 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ΔΛΠ 1 με την 
οποία διευκρίνισε ότι: 

- Ο ορισμός των λογιστικών πολιτικών δίνεται στην παράγραφο 5 του ΔΛΠ 8. 

- Η οικονομική οντότητα θα πρέπει να γνωστοποιεί τις σημαντικές λογιστικές πολιτικές. Οι λογιστικές 
πολιτικές είναι σημαντικές όταν μαζί με τις λοιπές πληροφορίες που περιλαμβάνουν οι χρηματοοικονομικές 
καταστάσεις δύνανται να επηρεάσουν τις αποφάσεις που λαμβάνουν οι κύριοι χρήστες των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων.  

- Οι λογιστικές πολιτικές για μη σημαντικές συναλλαγές θεωρούνται μη σημαντικές και δεν θα πρέπει να 
γνωστοποιούνται. Οι λογιστικές πολιτικές, ωστόσο, μπορεί να είναι σημαντικές ανάλογα με τη φύση κάποιων 
συναλλαγών ακόμα και αν τα σχετικά ποσά είναι μη σημαντικά. Οι λογιστικές πολιτικές που σχετίζονται με 
σημαντικές συναλλαγές και γεγονότα δεν είναι πάντοτε σημαντικά στο σύνολό τους.  

- Οι λογιστικές πολιτικές είναι σημαντικές όταν οι χρήστες των χρηματοοικονομικών καταστάσεων τις 
χρειάζονται προκειμένου να κατανοήσουν άλλη σημαντική πληροφόρηση των χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων. 

- Η πληροφόρηση για το πώς η οικονομική οντότητα έχει εφαρμόσει μία λογιστική πολιτική είναι πιο 
χρήσιμη στους χρήστες των χρηματοοικονομικών καταστάσεων σε σχέση με την τυποποιημένη πληροφορία ή 
τη σύνοψη των διατάξεων των ΔΠΧΑ.  
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- Στην περίπτωση που η οικονομική οντότητα επιλέξει να συμπεριλάβει μη σημαντική πληροφόρηση για 
τις λογιστικές πολιτικές, η πληροφόρηση αυτή δεν θα πρέπει να παρεμποδίζει τη σημαντική πληροφόρηση για 
τις λογιστικές πολιτικές. 

Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 
2023. 

ΔΛΠ 8 (Τροποποίηση) «Λογιστικές Πολιτικές, Αλλαγές στις Λογιστικές Εκτιμήσεις και Λάθη» - Ορισμός 

Λογιστικών εκτιμήσεων 

Την 12.2.2021 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ΔΛΠ 8 με την 
οποία:  

- Όρισε τις λογιστικές εκτιμήσεις ως νομισματικά ποσά στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις που 
υπόκεινται σε αβεβαιότητα ως προς τη μέτρησή τους. 

- Διευκρίνισε πως μία λογιστική πολιτική μπορεί να απαιτεί τα στοιχεία των χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων να αποτιμώνται κατά τέτοιο τρόπο που να δημιουργείται αβεβαιότητα. Στην περίπτωση αυτή η 
οικονομική οντότητα αναπτύσσει μία λογιστική εκτίμηση. Η ανάπτυξη λογιστικών εκτιμήσεων περιλαμβάνει τη 
χρήση κρίσεων και υποθέσεων.  

- Κατά την ανάπτυξη των λογιστικών εκτιμήσεων η οικονομική οντότητα χρησιμοποιεί τεχνικές 
αποτίμησης και δεδομένα. 

- Η οικονομική οντότητα μπορεί να απαιτηθεί να μεταβάλει τις λογιστικές εκτιμήσεις της. Το γεγονός 
αυτό από τη φύση του δεν σχετίζεται με τις προηγούμενες χρήσεις ούτε αποτελεί διόρθωση λάθους. Οι 
μεταβολές στα δεδομένα ή στις τεχνικές αποτίμησης αποτελούν μεταβολές στις λογιστικές εκτιμήσεις εκτός αν 
σχετίζονται με διόρθωση λάθους.  

Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 
2023. 

Ετήσιες βελτιώσεις Διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς 2018-2020 

Την 14η Μαΐου 2020, Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τις ετήσιες βελτιώσεις που 
περιέχουν τις ακόλουθες τροποποιήσεις των κάτωθι Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, οι 
οποίες εφαρμόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2022: 

ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά μέσα, αμοιβές και το 10% τεστ για την διαγραφή 

χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ποιες αμοιβές μια οντότητα πρέπει να περιλαμβάνει όταν εφαρμόζει το τεστ του 
10% της παραγράφου Β.3.3.6 του ΔΠΧΑ 9 ώστε να προσδιορίσει εάν θα πρέπει να διαγράψει μια 
χρηματοοικονομική υποχρέωση. Η οντότητα περιλαμβάνει αμοιβές που καταβλήθηκαν ή εισπράχθηκαν μεταξύ 
της οντότητας (δανειζόμενη) και του δανειστή, συμπεριλαμβανομένων αμοιβών που καταβλήθηκαν ή 
εισπράχθηκαν είτε από την οντότητα ή το δανειστή για λογαριασμό άλλου μέρους.  

ΔΠΧΑ 16 Μισθώσεις - κίνητρα μίσθωσης 

Η τροποποίηση στο Παράδειγμα 13 που συνοδεύει το ΔΠΧΑ 16 διαγράφει από το παράδειγμα την παρουσίαση 
αποζημίωσης για βελτιώσεις στο μισθωμένο ακίνητο από τον εκμισθωτή με σκοπό να αποτρέψει οποιαδήποτε 
σύγχυση σχετικά με τον λογιστικό  χειρισμό των  κινήτρων μίσθωσης που μπορεί να προκύψει από τον τρόπο 
που τα κίνητρα μίσθωσης παρουσιάζονται στο παράδειγμα.  

 
Σημαντικές Λογιστικές Εκτιμήσεις και Κρίσεις της Διοίκησης 
Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης επανεξετάζονται διαρκώς και βασίζονται σε ιστορικά δεδομένα και 
προσδοκίες για μελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται εύλογες σύμφωνα με τά ισχύοντα. Η Εταιρεία προβαίνει σε 
εκτιμήσεις και παραδοχές σχετικά με την εξέλιξη των μελλοντικών γεγονότων. Τα πραγματικά γεγονότα μπορεί 
να διαφέρουν σημαντικά από τις εκτιμήσεις της διοίκησης. Οι εκτιμήσεις και παραδοχές που ενέχουν σημαντικό 
κίνδυνο να προκαλέσουν ουσιώδεις προσαρμογές στις λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των 
υποχρεώσεων στους επόμενους 12 μήνες παρατίθενται κατωτέρω: 
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Ωφέλιμη ζωή των ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων 
Η Διοίκηση προβαίνει σε ορισμένες εκτιμήσεις αναφορικά με την ωφέλιμη ζωή των αποσβέσιμων παγίων.  

Εκτίμηση απομείωσης χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 
Η Διοίκηση εκτιμά περιοδικά την επάρκεια της πρόβλεψης για την απομείωση των επισφαλών απαιτήσεων, 
λαμβάνοντας υπόψη την δυνατότητα είσπραξης τους καθώς και τα στοιχεία των Νομικών Συμβούλων της 
εταιρείας, που προκύπτουν βάσει επεξεργασίας ιστορικών δεδομένων και πρόσφατων εξελίξεων των υποθέσεων 
που διαχειρίζονται. Επιπλέον η διοίκηση θέτει παραδοχές που διαμορφώνουν, την πολιτική εκτίμησης των 
προσδοκώμενων πιστωτικών ζημιών με βάση τις διατάξεις του Δ.Π.Χ.Α. 9 και κατά συνέπεια των επιδράσεων 
που έχουν αυτές επί των αποτελεσμάτων των οικονομικών καταστάσεων. Μεταξύ των παραδοχών που 
αξιολογούνται είναι η διάκριση των πελατών σε κατηγορίες, η μεμονωμένη αξιολόγηση αυτών ή βάσει 
μεθοδολογίας απλοποιημένης προσέγγισης, η επιλογή βάσης έλευσης πιστωτικού γεγονότος, τα κριτήρια 
χρεοκοπίας και οι δυνατότητες λήψης ποσοτικής και ποιοτικής πληροφόρησης από τις βάσεις ιστορικών 
δεδομένων της Εταιρείας. 
 
Συνταξιοδοτικά προγράμματα 
Η παρούσα αξία των συνταξιοδοτικών παροχών βασίζεται σε έναν αριθμό παραγόντων που προσδιορίζονται με 
τη χρήση αναλογιστικών μεθόδων και παραδοχών. Μία τέτοια  αναλογιστική παραδοχή είναι και το επιτόκιο 
προεξόφλησης που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του κόστους της παροχής. Αλλαγές στις παραδοχές 
αυτές θα μεταβάλλουν την παρούσα αξία των σχετικών υποχρεώσεων στην κατάσταση οικονομικής θέσης. Η 
Εταιρεία καθορίζει το κατάλληλο επιτόκιο προεξόφλησης στο τέλος κάθε χρήσης. Αυτό ορίζεται ως το επιτόκιο 
το οποίο θα έπρεπε να χρησιμοποιηθεί ώστε να προσδιοριστεί η παρούσα αξία των μελλοντικών ταμειακών 
ροών, οι οποίες αναμένεται να απαιτηθούν για την κάλυψη των υποχρεώσεων των συνταξιοδοτικών 
προγραμμάτων. Για τον καθορισμό του κατάλληλου επιτοκίου προεξόφλησης, η Εταιρεία χρησιμοποιεί το 
επιτόκιο των χαμηλού ρίσκου εταιρικών ομολογιών, τα οποία μετατρέπονται στο νόμισμα στο οποίο η 
υποχρέωση θα πληρωθεί, και των οποίων η ημερομηνία λήξης πλησιάζει εκείνη της σχετικής συνταξιοδοτικής 
υποχρέωσης.  
 
Προβλέψεις για επίδικες και λοιπές υποθέσεις 
Η εταιρεία δεν έχει εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις.  Οι λοιπές προβλέψεις όπου απαιτούνται, υπολογίζονται με 
βάση την παρούσα αξία των εκτιμήσεων της διοίκησης για τη δαπάνη που θα χρειαστεί για τη διευθέτηση των 
αναμενόμενων υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. 
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Ζ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
 
1. Ενσώματες ακινητοποιήσεις 
Οι ενσώματες ακινητοποιήσεις αναλύονται στον παρακάτω πίνακα: 

Αξία κτήσεως ή αποτίμησης   Μεταφορικά Έπιπλα &    

Χρήση 01.01.19 - 31.12.19 μέσα λοιπός εξ/σμός Σύνολο 

Απογραφή 01.01.2019 26.400,00 92.194,72 118.594,72 

Προσθήκες (01.01.19 – 31.12.19) 0,00 3.981,40 3.981,40 

Μειώσεις (01.01.19 – 31.12.19) 0,00 0,00 0,00 

Υπόλοιπο 31.12.2019 26.400,00 96.176,12 122.576,12 

    
Συσσωρευμένες αποσβέσεις    
Απογραφή 01.01.2019 17.286,33 84.707,60 101.993,93 

Προσθήκες (01.01.19 – 31.12.19) 4.224,00 1.837,38 6.061,38 

Μειώσεις (01.01.19 – 31.12.19) 0,00 0,00                      -    

Υπόλοιπο 31.12.2019 21.510,33 86.544,98 108.055,31 

    
Αναπόσβεστη αξία    
Κατά την 01.01.2019 9.113,67 7.487,12 16.600,79 

Κατά την 31.12.2019 4.889,67 9.631,14 14.520,81 

        

    
Αξία κτήσεως ή αποτίμησης         

Χρήση 01.01.20 - 31.12.20       

Απογραφή 01.01.2020 26.400,00 96.176,12 122.576,12 

Προσθήκες (01.01.20 – 31.12.20) 0,00 6.743,58 6.743,58 

Μειώσεις (01.01.20 – 31.12.20)                   -                        -                         -    

Υπόλοιπο 31.12.2020 26.400,00 102.919,70 129.319,70 

    
Συσσωρευμένες αποσβέσεις    
Απογραφή 01.01.2020 21.510,33 86.544,98 108.055,31 

Προσθήκες (01.01.20 – 31.12.20) 4.066,49 1.953,55 6.020,04 

Μειώσεις (01.01.20 – 31.12.20)                   -                        -                         -    

Υπόλοιπο 31.12.2020 25.576,82 88.498,53 114.075,35 

    
Αναπόσβεστη αξία    
Κατά την 01.01.2020 4.889,67 9.631,14 14.520,81 

Κατά την 31.12.2020 823,18 14.421,17 15.244,35 
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2. Άυλα στοιχεία ενεργητικού & δικαιώματα χρήσης περιουσιακών στοιχείων 
Αναλύονται στον ακόλουθο πίνακα ως εξής: 

    

Λογισμικά 
προγράμματα 

  
Δικαιώματα χρήσης 

περιουσιακών 
στοιχείων 

  Σύνολο 

Χρήση 01.01.19 - 31.12.19             

Αξία κτήσεως ή αποτίμησης         
Απογραφή 01.01.2019  43.586,57  0,00  43.586,57 

Προσθήκες (01.01.19 – 31.12.19)  1.041,60  10.969,74  12.011,34 

Μειώσεις (01.01.19 – 31.12.19)                        -     0,00                      -    

Υπόλοιπο 31.12.2019  44.628,17  10.969,74  43.586,57 

       
Συσσωρευμένες αποσβέσεις       
Απογραφή 01.01.2019  41.370,65  0,00  41.370,65 

Προσθήκες (01.01.19 – 31.12.19)  1.056,13  228,54  1.284,67 

Μειώσεις (01.01.19 – 31.12.19)                        -     0,00                      -    

Υπόλοιπο 31.12.2019  42.426,78  228,54  41.370,65 

       
Αναπόσβεστη αξία       
Κατά την 01.01.2019  2.201,39  0,00  2.201,39 

Κατά την 31.12.2019  2.201,39  10.741,20  2.215,92 

              

Χρήση 01.01.20 - 31.12.20             

Αξία κτήσεως ή αποτίμησης         
Απογραφή 01.01.2020  44.628,17  10.969,74  55.597,91 

Προσθήκες (01.01.20 – 31.12.20)  63,20  0,00  63,20 

Μειώσεις (01.01.20 – 31.12.20)  0,00  0,00  0,00 

Υπόλοιπο 31.12.2020  44.691,37  10.969,74  55.661,11 

       
Συσσωρευμένες αποσβέσεις       
Απογραφή 01.01.2020  42.426,78  228,54  42.655,32 

Προσθήκες (01.01.20 – 31.12.20)  1.143,05  3.505,84  4.648,89 

Μειώσεις (01.01.20 – 31.12.20)  0,00  0,00  0,00 

Υπόλοιπο 31.12.2020  43.569,83  3.734,38  47.304,21 

       
Αναπόσβεστη αξία       
Κατά την 01.01.2020  2.201,39  10.741,20  12.942,59 

Κατά την 31.12.2020  1.121,54  7.235,36  8.356,90 

              
 
Τα δικαιώματα χρήσης περιουσιακών στοιχείων αφορούν λειτουργική μίσθωση ενός ΕΙΧ. Επισημαίνεται ότι η 
Εταιρεία επέλεξε να χρησιμοποιήσει τις εξαιρέσεις που προβλέπονται από το πρότυπο για τις συμβάσεις 
μίσθωσης οι οποίες λήγουν εντός 12 μηνών από την ημερομηνία της αρχικής εφαρμογής και των συμβάσεων 
μίσθωσης για τις οποίες το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο είναι χαμηλής αξίας. 
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3. Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 
Αναλύονται στον ακόλουθο πίνακα ως εξής: 

  Εταιρεία 
  31.12.2020 31.12.2019 
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις   
   
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις   
Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού 11.741,52 12.038,94 
Διαγραφή εξόδων πολυετούς απόσβεσης 203,99 407,97 
Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων  1.925,11 1.663,11 

Σύνολο απαιτήσεων 13.870,62 14.110,02 

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις     
Δικαιώματα χρήσης περιουσιακών στοιχείων                    (443,2)                  (105,0) 

Σύνολο αναβαλλόμενων φόρων (απαιτήσεις) 13.427,44 14.005,02 
 
4. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις   
Οι λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις αφορούν εγγυήσεις κυρίως του μίσθιου που στεγάζονται τα γραφεία της 
εταιρείας  και δευτερευόντως προς την εταιρεία-πάροχο ενέργειας της εταιρείας. 
 
5. Έξοδα επόμενης χρήσης 
Αναλύονται στον ακόλουθο πίνακα ως εξής: 

  Εταιρεία 
  31.12.2020 31.12.2019 

Συντηρήσεις, άδειες και συνδρομές ενοικίασης λογισμικού για 
εργασίες επόμενης χρήσης 

9.114,77 11.019,37 

Λοιπά έξοδα επομένων χρήσεων 2.364,40 2.883,81 

Σύνολα 11.479,17 13.903,18 

 
6. Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 
Αναλύονται στον ακόλουθο πίνακα ως εξής: 

  Εταιρεία 
  31.12.2020 31.12.2019 
Ανοιχτά υπόλοιπα πελατών 114.259,71 145.104,66 
Γραμμάτια και επιταγές εισπρακτέες 0,00 0,00 
Σύνολο 114.259,71 145.104,66 
Μείον:   
Εκτιμώμενος πιστωτικός κίνδυνος             (1.363,49)                        -    
Σύνολα 112.896,22 145.104,66 

 
7. Λοιπές απαιτήσεις 
Αναλύονται στον ακόλουθο πίνακα ως εξής: 

  Εταιρεία 
  31.12.2020 31.12.2019 

Ελληνικό Δημόσιο - Προκαταβολές και παρακρατούμενοι 
φόροι 4.315,90 2.838,99 
Λογαριασμοί προς απόδοση 0,00 297,92 
Χρεώστες διάφοροι 1.903,97 3.445,38 
Έσοδα δουλευμένα 0,00 6.095,05 
Απαιτήσεις επισφαλείς 243.154,07 231.098,27 
Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις (243.154,07)      (231.370,09) 
Σύνολο 6.219,87 12.405,52 
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8. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα μετρητών 
Αναλύονται στον ακόλουθο πίνακα ως εξής: 

  Εταιρεία 
  31.12.2020 31.12.2019 
Ταμείο 0,00 0,00 
Τραπεζικές καταθέσεις σε λογ. όψεως 84.255,20 37.530,87 
Σύνολα 84.255,20 37.530,87 

 
9. Μετοχικό Κεφάλαιο  
Η Εταιρεία κατά την 31 Δεκεμβρίου 2020  έχει μετοχικό κεφάλαιο ύψους €29.502 διαιρεμένο σε 98.340 
ονομαστικές μετοχές,  ονομαστικής αξίας ευρώ 0,30 η καθεμιά.  
 
10. Λοιπά Αποθεματικά 
Αναλύονται στον ακόλουθο πίνακα ως εξής: 
Λοιπά αποθεματικα 2020   2019 
Τακτικό αποθεματικό 10.000,00  9.500,00 
Αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων 188.00  188.00 
Σύνολο 10.188,00  9.688,00 

 
11. Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 
Σύμφωνα με το Ελληνικό Εργατικό Δίκαιο (Ν. 2112/20) ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να καταβάλλει στον 
εργαζόμενο σε περίπτωση συνταξιοδότησης με τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων πλήρους σύνταξης το 40% 
της αποζημίωσης σε περίπτωση απόλυσης εάν ο εργαζόμενος καλύπτεται από κάποιο επικουρικό ταμείο, 
διαφορετικά το 50% της αποζημίωσης. 
Μέθοδος Αποτίμησης 
Η οριζόμενη στο Δ.Λ.Π. 19, μέθοδος προβεβλημένης πιστωτικής μονάδας (projected unit credit). 
Η μέθοδος προβεβλημένης πιστωτικής μονάδας θεωρεί ότι κάθε περίοδος υπηρεσίας δημιουργεί μια 
επιπρόσθετη μονάδα δικαιώματος στις παροχές και αποτιμά κάθε μονάδα ξεχωριστά για να δημιουργήσει την 
τελική δέσμευση.   Η υπηρεσία του εργαζόμενου δημιουργεί μια δέσμευση ακόμη και αν οι παροχές εξαρτώνται 
από μελλοντική απασχόληση (με άλλα λόγια δεν είναι κατοχυρωμένες). Η υπηρεσία του εργαζόμενου πριν την 
ημερομηνία κατοχύρωσης δημιουργεί τεκμαιρόμενη δέσμευση γιατί, σε κάθε διαδοχική ημερομηνία 
ισολογισμού, το ποσό της μελλοντικής υπηρεσίας που ένας εργαζόμενος θα πρέπει να παράσχει πριν να 
δικαιούται τις παροχές, μειώνεται. Κατά την αποτίμηση της δέσμευσης της για καθορισμένες παροχές, η 
επιχείρηση λαμβάνει υπόψη την πιθανότητα ότι μερικοί εργαζόμενοι μπορεί να μην πληρούν οποιεσδήποτε 
προϋποθέσεις κατοχύρωσης.   Η επιχείρηση προεξοφλεί το σύνολο μιας δέσμευσης παροχών μετά την έξοδο 
από την υπηρεσία, ακόμη και αν μέρος της δέσμευσης καθίστανται πληρωτέο μέσα σε δώδεκα μήνες από την 
ημερομηνία του ισολογισμού.  
Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στον Ισολογισμό είναι τα παρακάτω: 

  Εταιρεία 
  31.12.2020 31.12.2019 
Υποχρεώσεις ισολογισμού για   
Παροχές αποχωρήσεως 48.923,00 50.162,26 
Χρεώσεις ή πιστώσεις στα αποτελέσματα για  

Παροχές αποχωρήσεως 
              

(1.239,26) 
              

5.835,93  
 
Η Εταιρεία διενήργησε πρόβλεψη για την ανωτέρω υποχρέωση με βάση τον ν.2112/20 λόγω του μικρού 
αριθμού υπαλλήλων που απασχολεί, μη αναμένοντας ουσιώδεις διαφορές σε σχέση με την οριζόμενη στο 
Δ.Λ.Π. 19, μέθοδο της προβεβλημένης πιστωτικής μονάδας (projected unit credit). 
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12. Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 
Αναλύονται στον ακόλουθο πίνακα ως εξής: 

  Εταιρεία 
  31.12.2020 31.12.2019 
Προμηθευτές εσωτερικού 3.406,56 2.065,67 
Προμηθευτές εξωτερικού 36.292,84 35.991,46 
Προσωπικό  9.056,26 2.734,98 
Δικαιούχοι αμοιβών  6.068,90 10.939,89 
Ασφαλιστικοί οργανισμοί 13.636,45 10.740,86 
Σύνολα 68.461,01 62.472,86 

 
13. Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 
Αναλύονται στον ακόλουθο πίνακα ως εξής: 

  Εταιρεία 
  31.12.2020 31.12.2019 
Φ.Π.Α 5.448,48 13.157,59 
Φόροι -Τέλη αμοιβών προσωπικού 7.399,54 8.897,20 
Φόρος εισοδήματος κερδών χρήσης 19.871,84 14.278,80 
Λοιποί φόροι προς απόδοση 2.441,63 2.297,63 
Σύνολα 35.161,49 38.631,22 

 
14. Έσοδα επόμενης χρήσης 
Αφορά τακτικά συμβόλαια με πελάτες για την ετήσια συντήρηση λογισμικού και δικαιωμάτων που έχουν 
τιμολογηθεί, ωστόσο οι εργασίες αφορούν χρονική περίοδο του έτους 2021. 
 
15. Κύκλος Εργασιών 
Ο Κύκλος Εργασιών της Εταιρείας αφορά: 

  Εταιρεία 
  31.12.2020 31.12.2019 

Υπηρεσίες υποστήριξης, συντήρησης  καθώς και προμήθειας 
αδειών χρήσης, πληροφοριακών συστημάτων 

466.730,77 492.679,13 

 Σύνολο 466.730,77 492.679,13 
 
16. Κόστος Πωληθέντων 
Αναλύονται στον ακόλουθο πίνακα ως εξής: 

  Εταιρεία 
Περιγραφή κόστους 31.12.2020 31.12.2019 

Κόστος συντηρήσεων, αγοράς αδειών και συνδρομών 
ενοικίασης λογισμικού 90.263,29 97.447,92 
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 85.058,32 93.663,66 
Αμοιβές και έξοδα τρίτων  19.059,35 16.219,80 
Παροχές τρίτων            13.348,12            12.754,56  
Φόροι τέλη                   41,84                 897,63  
Διάφορα έξοδα             8.979,77            15.563,34  
Αποσβέσεις             4.160,98              2.493,21  
Προβλέψεις              7.298,41              2.276,01  
 Σύνολο 228.210,08 241.316,13 

 
17. Λοιπά έσοδα 
Αφορά κυρίως έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις. 
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18. Έξοδα Διοίκησης 
Αναλύονται στον ακόλουθο πίνακα ως εξής: 

  Εταιρεία 
Περιγραφή κόστους 31.12.2020 31.12.2019 
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 71.972,42 79.253,86 
Αμοιβές και έξοδα τρίτων  16.127,31 13.724,44 
Παροχές τρίτων  11.294,56 10.272,70 
Φόροι τέλη  35,41 759,53 
Διάφορα έξοδα 7.598,26 13.168,98 
Αποσβέσεις  3.520,75 2.629,26 
Προβλέψεις             6.175,50  1.925,86 
 Σύνολο 116.724,21 121.734,63 

 
19. Έξοδα Διάθεσης 
Αναλύονται στον ακόλουθο πίνακα ως εξής: 

  Εταιρεία 
Περιγραφή κόστους 31.12.2020 31.12.2019 
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 61.067,51 67.245,70 
Αμοιβές και έξοδα τρίτων 13.683,78 11.644,98 
Παροχές τρίτων  9.583,27 8.723,53 
Φόροι τέλη  30,04 644,45 
Διάφορα έξοδα 6.447,01 11.173,68 
Αποσβέσεις 2.987,30 2.223,58 
Προβλέψεις              5.239,81  1.634,06 
 Σύνολο 99.038,72 103.289,99 

 
20. Λοιπά έξοδα 
Αναλύονται στον ακόλουθο πίνακα ως εξής: 

  Εταιρεία 
  31.12.2020 31.12.2019 

Τέλος επιτηδεύματος, φορολογικά πρόστιμα & προσαυξήσεις 1.953,31 185,69 
Λοιπά έξοδα 824,48 0,00 

 Σύνολο 2.777,79 185,69 

 
21. Φόρος χρήσης 
Αναλύονται στον ακόλουθο πίνακα ως εξής: 
  Εταιρεία 
  31.12.2020 31.12.2019 
Φόρος που αναλογεί σε αποτελέσματα χρήσης             5.735,91              7.564,21  
Φόρος που αναλογεί σε δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται 
φορολογικά 9.973,18 7.832,05 
Αναπροσαρμογή αναβαλλόμενης φορολογίας βάσει 
ν.4646/2019 & ν.4579/2018 0,00                587,92  
 Σύνολο           15.709,10            15.984,18  
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22. Μερίσματα  
Τα μερίσματα καταχωρούνται στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας κατά την χρήση στην οποία 
εγκρίνονται από τους μετόχους. Για την κλειόμενη χρήση το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα προτείνει 
προς την Γενική Συνέλευση την διανομή μερίσματος συνολικού ποσού από κέρδη τρέχουσας και προηγουμένων 
χρήσεων €14.751,00, δηλαδή €0,15 λεπτά ανά μετοχή. Κατά συνέπεια το διοικητικό συμβούλιο προτείνει τη 
διάθεση των καθαρών κερδών χρήσης μετά από φόρους ως ακολούθως: 
 

  31.12.2020 31.12.2019 
Καθαρά κέρδη χρήσης 8.190,54 15.533,37 
Κέρδη προηγουμένων χρήσεων 22.891,97 13.365,63 

Σύνολο κερδών προς διανομή 31.082,51 28.899,00 

Διανομή   
Τακτικό αποθεματικό  0,00 500,00 
Μέρισμα 14.751,00 5.507,03 
Υπόλοιπο κερδών εις νέο 16.331,51 22.891,97 

Σύνολο διανομής 31.082,51 28.899,00 
 
 
Επισημαίνεται ότι υφίσταται τακτικό αποθεματικό από κέρδη προηγουμένων χρήσεων που καλύπτει το 1/3 του 
μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 158, του ν.4548/2018. 
 
23. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 
 
Οι συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη έχουν ως εξής: 
 
Μέλη Διοίκησης 
 

  31.12.2020 31.12.2019 

Βραχυπρόθεσμες παροχές :   

Μισθοί                                                                                     110.701,06 113.996,88 

Κόστος κοινωνικής ασφάλισης  22.862,38 24.316,47 

Πρόσθετες παροχές 2.294,68 158,00 

Λοιπές συναλλαγές - - 

Μακροπρόθεσμες παροχές: Δεν υπάρχουν Δεν υπάρχουν 

 Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία:   

Αποζημιώσεις σύνταξης - - 

Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών: Δεν υπάρχουν Δεν υπάρχουν 
   

Υποχρεώσεις προς μέλη Διοικητικού Συμβουλίου: 5.946,90 11.397,11 

Απαιτήσεις από μέλη Διοικητικού Συμβουλίου: 0,00 457,22 

 
Επισημαίνεται ότι η Εταιρεία δεν ανήκει σε Όμιλο και δεν υφίστανται στην οργανωτική της δομή διευθυντικά 
στελέχη. 
 
24. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις 
 
α. Φορολογικός έλεγχος 
Η Εταιρεία ελέγχθηκε φορολογικά με τακτικό έλεγχο μέχρι και την περίοδο 2004 ενώ περαίωσε τις περιόδους 
2005, 2006 και 2007, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3697/2008 και για τις χρήσεις 2008 και 2009 σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Ν.3888/2010.  Ανέλεγκτη παρέμεινε η χρήση 2010. Για τις χρήσεις από το 2011 μέχρι και 
τη χρήση 2019 η Εταιρεία εφαρμόζει τις διατάξεις του άρθρου 56 του ν.4410/2016, που τροποποιήσαν τα άρθρα 
65A και 72 του ν. 4174/2013, σχετικά με την λήψη έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης από νόμιμους ελεγκτές 
και ελεγκτικά γραφεία. Εκτιμάται ότι τυχόν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις που ενδεχομένως να 
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προκύψουν σε περίπτωση φορολογικού ελέγχου, δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις 
λαμβάνοντας υπόψη και τις διατάξεις του άρθρου 72 παράγραφος 11 του Ν.4174/2013 «Διατάξεις περί 
παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου να κοινοποιεί φύλλα ελέγχου και πράξεις προσδιορισμού φόρου, 
τελών, εισφορών, προστίμων». 
 
β. Δεσμεύσεις 
- Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη (η Εταιρεία δεν διαθέτει ακίνητα). 
 
γ. Δικαστικές Υποθέσεις 
Δεν υφίστανται εκκρεμοδικίες και γενικότερα δικαστικές εκκρεμότητες κατά της Εταιρείας. 
 
δ. Εγγυήσεις έναντι τρίτων  
Δεν υπάρχουν. 
 
25. Ενδεχόμενες απαιτήσεις   
Για υπόθεση υπεξαίρεσης από πρώην υπάλληλο της εταιρίας, που εκτιμάται σε περίπου €78 χιλ., η εταιρεία 
έλαβε από το δικαστήριο, απόφαση συντηρητικής κατάσχεσης κινητής και ακίνητης περιουσίας μέχρι του 
ποσού των €100 χιλ., την οποία έως σήμερα δεν μπόρεσε να εκτελέσει καθώς δεν έχουν βρεθεί περιουσιακά 
στοιχεία κυριότητας του πρώην υπαλλήλου. Η υπόθεση εκδικάστηκε την 24 Οκτωβρίου 2019 και εκδόθηκε η 
1167/2020 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά, η οποία έκανε εν μέρει δεκτή την αγωγή της 
Εταιρείας και υποχρέωσε τον εναγόμενο να καταβάλει στην Εταιρεία συνολικά €93 χιλ περίπου για ποσά που 
υπεξαιρέθηκαν, για τα πρόστιμα που υποχρεώθηκε να πληρώσει η Εταιρεία και για αποζημίωση λόγω ηθικής 
βλάβης, νομιμοτόκως από την ημερομηνία επίδοσης της αγωγής. Επί της απόφασης αυτής ασκήθηκε από τον 
εναγόμενο την 15/9/2020 έφεση, η οποία προσδιορίστηκε να συζητηθεί την 17/11/2022. Η Εταιρεία έχει 
σχηματίσει επαρκή πρόβλεψη για την κάλυψη της ζημιάς από την ανωτέρω υπεξαίρεση και προσδοκά σε 
αποκατάσταση αυτής με το πέρας των νομικών διαδικασιών. 
 
26. Μεταγενέστερα Γεγονότα   
Κατά την ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων, συνεχίζεται παγκοσμίως η πανδημία του 
κορωνοϊού – Covid-19, η οποία ωστόσο δεν φαίνεται έως σήμερα να επηρεάζει ουσιωδώς τις εργασίες της 
Εταιρείας.  
Δεν υπάρχουν άλλα μεταγενέστερα των οικονομικών καταστάσεων γεγονότα, τα οποία να αφορούν την 
Εταιρεία και στα οποία επιβάλλεται αναφορά από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 
(Δ.Π.Χ.Α.). 

Μαρούσι, 21/07/2021 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  
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