ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 IANOYAPIOY 2006 EΩΣ 31 ∆EKEMBPIOY 2006
(δηµοσιευόµενα βάσει του ν.2190,άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις ,ενοποιηµένες και µη, κατά τα∆ΛΠ)
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της ΙΛΥ∆Α ΑΕ. Ο αναγνώστης που επιζητά να αντλήσει ολοκληρωµένη εικόνα της
οικονοµικής θέσης και των αποτελεσµάτων της, πρέπει να εξασφαλίσει πρόσβαση στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις που προβλέπουν τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού
ελεγκτή λογιστή. Ενδεικτικά πρέπει να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτίου της, όπου αναρτώνται τα εν λόγω στοιχεία.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
∆ιεύθυνση της έδρας :
Αριθµός µητρώου ανωνύµων εταιρειών:
Αρµόδια Νοµαρχία
Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου

∆ήµος Αθηναίων - Αδριανείου 29 τκ 115 25
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Υπουργείο Ανάπτυξης ∆ιεύθυνση Ανωνύµων Εταιριων & Πίστεως
Βασίλειος Ανυφαντάκης, Μαρία Παπαδοκωστάκη,
Κυριαζής Χριστάκης, Ιωάννης Ζαφείρης, Αθανάσιος Αναστασιάδης

Ηµεροµηνία έγκρισης των ετήσιων οικονοµικών
καταστάσεων (από τις οποίες αντλήθηκαν τα
συνοπτικά στοιχεία):
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής
Ελεγκτική εταιρία
Τύπος έκθεσης ελέγχου
∆ιεύθυνση διαδικτύου Εταιρίας
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
31.12.2006

Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Πάγια στοιχεία ενεργητικού
Αποθέµατα
Απαιτήσεις από πελάτες
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού
Σύνολο ενεργητικού
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων (α)
Μετοχικό Κεφάλαιο
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης µετόχων Εταιρίας
Σύνολο καθαρής θέσης µετόχων εταιρίας (β)
Σύνολο παθητικού (α) + (β)

7.080.035,92
236.931,78
3.560.349,30
1.571.559,72
12.448.876,72

5.810.977,67
346.236,73
3.411.343,12
1.861.506,14
11.430.063,66

361.579,63
52.048,78
2.160.624,80
2.574.253,21
7.200.000,00
2.674.623,51
9.874.623,51
12.448.876,72

435.568,53
50.161,98
1.697.396,66
2.183.127,17
2.400.000,00
6.846.936,49
9.246.936,49
11.430.063,66

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ
1.1-31.12.2006
6.139.004,31
Κύκλος εργασιών
Μικτά κέρδη
3.220.103,78
Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών
2.476.369,65
αποτελεσµάτων και αποσβέσεων
Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών,
επενδυτικών αποτελεσµάτων
1.551.565,78
Κέρδη προ φόρων
1.544.149,28
397.335,01
Μείον φόροι
Κέρδη µετά από φόρους
1.146.814,27
Κατανέµονται σε:
Μετόχους Εταιρίας
1.146.814,27
Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή – βασικά (σε ευρώ)
0,080
Προτεινόµενο µέρισµα ανά µετοχή (σε ευρώ)
0,0215
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ
Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ
1.1-31.12.2006
Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης χρήσεως
9.246.936,49
(01.01.2006 και 01.01.2005 αντίστοιχα)
1.146.814,27
Κέρδη της χρήσεως, µετά από φόρους
10.393.750,76
∆ιανεµηθέντα µερίσµατα
Εισόδηµα καταχωρηµένο απ’αυθείας στην καθαρή θέση
Σύνολο καθαρής θέσης λήξης χρήσεως
(31.12.06 και 31.12.05 αντίστοιχα)

31.12.2005

1.1-31.12.2005
5.753.556,92
2.948.918,73
2.261.772,57
1.385.131,17
1.411.092,18
306.399,56
1.104.692,62
1.044.692,62
0,077
0,018
1.1-31.12.2005
7.644.903,47
1.104.692,62
8.749.596,09

-259.200,00
-259.927,24

-312.000,00
809.340,40

9.874.623,52

9.246.936,49

ΣTOIXEIA ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ
1.1-31.12.2006
Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων
1.544.149,28
Πλέον / µείον προσαρµογές για:
924.803,87
Αποσβέσεις
Προβλέψεις
60.654,58
Αναγνωρισθέντα έσοδα κρατικών επιχορηγήσεων
-58.646,22
169.091,97
Αποτελέσµατα (έσοδα,έξοδα,κέρδη & ζηµιές) επενδυτικής δραστηριόρητας
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
11.569,45
Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου
κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:
109.304,95
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
-391.006,74
277.983,02
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)
Μείον: Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα
-11.569,45
-158.806,74
Καταβληµένοι φόροι
2.477.527,97
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από πώληση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπρακτικών
0,00
και λοιπών επενδύσεων
Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων
-2.861.526,88
Εισπράξεις από επιχορηγήσεις παγίων στοιχείων
38.506,00
74.844,00
Είσπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άυλων παγίων
-19.683,21
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπρακτικών και λοιπών επενδύσεων
4.152,95
Τόκοι εισπραχθέντες
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
-2.763.707,14
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
1.886,80
-259.200,00
Μερίσµατα πληρωθέντα
Σύνολο εισροών /(εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ)
-257.313,20
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και
ισοδύναµα χρήσης (α) + (β) + (γ)
-543.492,37
1.365.784,45
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης
822.292,08
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης

1.411.092,18
876.641,40
-35.924,42
0,00
-26.628,87
1.184,52

14.389,66
197.568,57
-258.778,62
-1.184,52
-305.921,13
1.872.438,77

-17.017,95
-2.326.271,54
0,00
50,00
0,00
27.145,53
-2.316.093,96
50.011,94
-312.000,00
-261.988,06
-705.643,25
2.071.428,20
1.365.784,45

Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες :
1. Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και την χρήση του 2004.
2. ∆εν υφίστανται εµπράγµατα βάρη επί των παγίων στοιχείων της εταιρείας.
3. ∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που
ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική λειτουργία της εταιρείας.
4. Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού κατά την 31.12.06 ανέρχεται σε 37 άτοµα ενώ την 31.12.05
ανερχόταν σε 33 άτοµα.
5. Με την από 26 Απριλίου 2006 απόφαση της έκτακτης γενική συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας αυξήθηκε το
Μετοχικό Κεφάλαιο κατά 4.800.000,00 µε κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών και την έκδοση 9.600.000
µετοχών ονοµαστικής αξίας 0,50 ευρώ ανά µετοχή
6. Έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές των οικονοµικών καταστάσεων της 31ης ∆εκεµβρίου 2005.
7. Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της χρήσης 01/01/2006 καθώς και τα υπόλοιπα των
απαιτήσεων και των υποχρεώσεων της Εταιρίας στη λήξη της τρέχουσας περιόδου, που έχουν προκύψει από
συναλλαγές της µε τα συνδεδεµένα, κατά την έννοια του ∆ΛΠ 24, προς αυτή µέρη έχουν ως εξής:
1.1-31.12.2006
1.1-31.12.2005
0,00
0,00
Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών
Αγορές αγαθών και υπηρεσιών
0,00
0,00
Απαιτήσεις
0,00
0,00
Υποχρεώσεις
0,00
0,00
164.850,38
222.090,84
Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών διοίκησης
106.278,29
0,00
Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης
28.862,91
0,00
Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης
8. Οι επενδύσεις παγίων στοιχείων χρήσης 2006 ανήλθαν σε 2.859.615,73 ευρώ

Αθήνα 27 Μαρτίου 2007
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.
ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
A.∆.T. Ν 161703

1.1-31.12.2005

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.
ΠΑΠΑ∆ΟΚΩΣΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
Α.∆.Τ. Λ 970313
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NTOYPAΣ ΓEΩPΓIOΣ
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