INTERNATIONAL ON LINE A.E.
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 47180/01ΑΤ/Β/00/456

Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
Για την 16η Εταιρική Περίοδο (1.1.2017- 31.12.2017)

INTERNATIONAL ONLINE A.E.
ΑΡ. Μ.Α.Ε 47180/01AT/B/00/456
ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ 16Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆Ο (1.1.2017 - 31.12.2017)
Προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων
της ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία
INTERNATIONAL ONLINE A.E.
Αθήνα 04 Ιουνίου 2018
Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,
Έχουµε την τιµή να σας υποβάλλουµε προς έγκριση τις Οικονοµικές Καταστάσεις της 16ης Εταιρικής
Περιόδου 01.01.2017 - 31.12.2017 καθώς και τις σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων οι οποίες
αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο αυτών.
Οι οικονοµικές αυτές καταστάσεις, που συντάχθηκαν για έκτη φορά σύµφωνα µε τα ισχύοντα ∆.Λ.Π. και
∆.Π.Χ.Α στην παρούσα περίοδο, δίνουν αναλυτική εικόνα των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού,
της διάρθρωσης του οικονοµικού αποτελέσµατος και της πραγµατικής οικονοµικής κατάστασης της Εταιρείας,
στο τέλος της 16ης 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 2017 που έληξε:
α. Εξέλιξη των εργασιών
Ο κύκλος εργασιών της δέκατης έκτης εταιρικής περιόδου από 01 Ιανουαρίου 2017 έως 31 ∆εκεµβρίου 2017,
ανήλθε σε Ευρώ 378.465,31 σηµειώνοντας µείωση κατά 19,22% περίπου σε σχέση µε την προηγούµενη
περίοδο Ευρώ 468.543,54. Τα κέρδη χρήσεως προ φόρων ανήλθαν στο ύψος των Ευρώ 11.962,06 σε σύγκριση
µε ζηµιές Ευρώ 42.811,10 της προηγούµενης χρήσης.
β. Πραγµατοποιούµενες επενδύσεις
Κατά την δέκατη έκτη εταιρική περίοδο η εταιρεία πραγµατοποίησε αγορές παγίων στοιχείων που αφορούσαν
έπιπλα, µεταφορικά µέσα και ηλεκτρονικούς υπολογιστές ύψους Ευρώ 3.284,81.
γ. Ίδια Κεφάλαια
Το σύνολο των Ιδίων κεφαλαίων έχει καταστεί µικρότερο από το 50% του Μετοχικού Κεφαλαίου και
εποµένως συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 47 του Κ.Ν. 2190/1920. Με απόφαση της έκτακτης Γενικής
Συνέλευσης στις 29/1/2018 αποφασίστηκε η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, µέχρι του ποσού
των σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ (€45.000), µε καταβολή µετρητών και έκδοση έως 150.000 νέων
ονοµαστικών µετοχών, ονοµαστικής αξίας €0,30 η καθεµία, µε δικαίωµα προτίµησης υπέρ των παλαιών
µετόχων. Επιπλέον πριν την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου µε απόφαση της ίδιας Γενικής Συνέλευσης (α)
θα αυξηθεί η ονοµαστική αξίας εκάστης µετοχής της Εταιρείας από 1,12 Ευρώ σε 16,80 ευρώ µε ταυτόχρονη
συνένωση και µείωση του συνολικού αριθµού των υφιστάµενων µετοχών, της Εταιρείας από 125.100 σε 8.340
µετοχές (reverse split), µε αναλογία 15 (δεκαπέντε) υφιστάµενες µετοχές προς µία (1) νέα και (β) θα µειωθεί το
µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά € 137.610,00 δια µειώσεως της ως άνω διαµορφωθείσας ονοµαστικής
αξίας κάθε µετοχής, από € 16,80 σε € 0,30 ανά µετοχή, χωρίς επιστροφή µετρητών, ούτε µεταβολή του ως άνω
διαµορφωθέντος συνολικού αριθµού µετοχών της Εταιρείας, µε σκοπό το συµψηφισµό ισόποσα σωρευτικών
ζηµιών.
γα. Υποκαταστήµατα
∆εν υπάρχουν
γβ. Κατεχόµενα από την εταιρεία χρεόγραφα και διαθέσιµο συνάλλαγµα
∆εν υπάρχουν
γγ. Ακίνητα της εταιρείας
∆εν υπάρχουν
δ. Υπόθεση Υπεξαίρεσης
Τον Οκτώβριο του 2016 έγινε αντιληπτή υπεξαίρεση από υπάλληλο της εταιρίας µε τακτικές µεταφορές
χρηµάτων µέσω web banking από τον λογαριασµό της Εταιρίας στον προσωπικό του λογαριασµό. Ο
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υπάλληλος παραδέχτηκε την ενοχή του για τις πράξεις του αυτές που ξεκίνησαν από τέλος του 2013 και
διήρκεσαν µέχρι την αποκάλυψή τους τον Οκτώβριο του 2016, υπεσχέθη δε την άµεση επιστροφή του
υπεξαιρεθέντος ποσού ύψους περίπου €78 χιλ. Μετά πάροδο δύο περίπου µηνών και αλλεπάλληλες
επικοινωνίες µαζί του, το ∆Σ της εταιρίας αντιλήφθηκε ότι δεν υπάρχει σηµαντική ελπίδα επιστροφής των
υπεξαιρεθέντων και µε απόφασή του προχώρησε σε κατάθεση µήνυσης εναντίον του και σε λήψη
ασφαλιστικών µέτρων τα οποία έγιναν αποδεκτά µε προσωρινή απόφαση του δικαστηρίου την 20/1/2017. 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 Εταιρεία έχει σχηµατίσει επαρκή πρόβλεψη
για την κάλυψη της ζηµιάς από την ανωτέρω υπεξαίρεση.
ε. Βασικοί αριθµοδείκτες:
α) Αριθµοδείκτες οικονοµικής διάρθρωσης.
Σχέση κυκλοφορούντος ενεργητικού προς σύνολο ενεργητικού:
Ø για την :
κλειόµενη χρήση
84,68%
προηγούµενη χρήση

86,29%

Ø για την :

Σχέση πάγιου ενεργητικού προς σύνολο ενεργητικού:
κλειόµενη χρήση
15,32%
προηγούµενη χρήση

13,71%

Ø για την :

Σχέση ιδίων κεφαλαίων προς σύνολο υποχρεώσεων:
κλειόµενη χρήση
10,28%
προηγούµενη χρήση

3,96%

Ø για την :

Σχέση συνόλου υποχρεώσεων προς σύνολο παθητικού:
κλειόµενη χρήση
90,68%
προηγούµενη χρήση

96,19%

Ø για την :

Σχέση συνόλου ιδίων κεφαλαίων προς σύνολο παθητικού:
κλειόµενη χρήση
9,32%
προηγούµενη χρήση

3,81%

Ø για την :

Σχέση ιδίων κεφαλαίων προς πάγιο ενεργητικό:
κλειόµενη χρήση
60,88%
προηγούµενη χρήση

27,80%

Ø για την :

Σχέση κυκλοφορούντος ενεργητικού προς βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις:
κλειόµενη χρήση
117,08%
προηγούµενη χρήση

107,27%

Ø για την :

Σχέση κεφαλαίου κίνησης προς κυκλοφορούν ενεργητικό:
κλειόµενη χρήση
14,59%
προηγούµενη χρήση

6,78%

β) Αριθµοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας
Σχέση καθαρών αποτελεσµάτων εκµετάλλευσης προς πωλήσεις:
Ø για την :
κλειόµενη χρήση
4,14%
προηγούµενη χρήση

Ø για την :

Σχέση καθαρών αποτελεσµάτων χρήσεως προ φόρων µε σύνολο εσόδων:
κλειόµενη χρήση
3,16%
προηγούµενη χρήση

-8,43%

-9,14%
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Σχέση καθαρών αποτελεσµάτων προ φόρων προς ίδια κεφάλαια:
Ø για την :
κλειόµενη χρήση
48,37%
προηγούµενη χρήση

Ø για την :

Σχέση µικτών αποτελεσµάτων προς πωλήσεις:
κλειόµενη χρήση
52,85%
προηγούµενη χρήση

-370,62%

40,22%

ζ. 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 αναµένεται να επιτύχει µεγαλύτερη ανάπτυξη στις προσεχείς περιόδους µε
κερδοφόρα αποτελέσµατα.
η. Αρχή της συνέχειας της Επιχειρηµατικής δραστηριότητας
Η Εταιρεία µας διένυσε την δέκατη έκτη εταιρική χρήση σηµειώνοντας κέρδη µετά από φόρους ύψους Ευρώ
11.962,06. Η συνεχής ύφεση στην εγχώρια αγορά καθώς και η διακοπή της λειτουργίας του ασφαλιστικού
οµίλου της International Life έχουν οδηγήσει την Εταιρεία µας να παρουσιάζει σηµαντικές απώλειες εσόδων.
Σε συνδυασµό µε την ζηµιά που υπέστη η εταιρεία από την προαναφερθείσα υπεξαίρεση τα Ίδια Κεφάλαια
µειώθηκαν σηµαντικά κάτω από 50% του µετοχικού κεφαλαίου. Η εταιρεία ωστόσο λόγω του εξαγωγικού της
προσανατολισµού δεν αναµένεται να επηρεαστεί στο µέλλον σηµαντικά από την δυσµενή οικονοµική
κατάσταση της χώρας.
θ. 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. Η Εταιρεία κατά τη διάρκεια της κλειοµένης περιόδου απασχόλησε 4 άτοµα.
Η εταιρεία αποτελεί µια σύγχρονη επιχείρηση συνειδητοποιηµένη περιβαλλοντικά. Γενικότερα η εταιρεία στο
βαθµό που είναι εφικτό συνεργάζεται µε πιστοποιηµένες και περιβαλλοντικά συνειδητοποιηµένες εταιρίες.
Μαρούσι 04 Ιουνίου 2018
Κατ’ εντολή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ & ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΑΡΙΣ Μ. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ

Βεβαιώνεται ότι η παρούσα έκθεση των διαχειριστών είναι αυτή που αναφέρεται στην
έκθεση ελέγχου µας, που χορηγήσαµε την 12 Ιουνίου 2018 και αποτελείται από 4
σελίδες.
Αθήνα, 12 Ιουνίου 2018
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Ανδρέας Γ. ∆ιαµαντόπουλος
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 25021
Σ.Ο.Λ. Α.Ε.
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