ΙΛΥΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση
(Περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2008)
Η παρούσα Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση, συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν.
3556/2007 και τις επ’ αυτού εκδοθείσες Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με αριθμούς

6/448/11.10.2007 , 1/480/24.7.2008

και

7/448/11.10.2007

Βεβαιώνεται ότι η παρούσα Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση της περιόδου 1.1.200830.6.2008 είναι εκείνη που εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΙΛΥΔΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ», κατά την συνεδρίασή της την 30η Ιουλίου 2008.

Η παρούσα Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση περιόδου 1.1.2008-30.6.2008 είναι
αναρτημένη στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ilyda.com, όπου και θα
παραμείνει στην διάθεση του επενδυτικού κοινού για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε
(5) ετών από την ημερομηνία της συντάξεως και δημοσιοποιήσεώς της.
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Δηλώσεις Εκπροσώπων του Διοικητικού Συμβουλίου
(σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του ν. 3556/2007, όπως ισχύει)
1. Βασιλείου Ανυφαντάκη του Αποστόλου, κατοίκου Χαλανδρίου Αττικής, οδός Αγ.
Βαρβάρας αριθ. 4, Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου
2. Μαρίας Παπαδοκωστάκη του Γεωργίου, κατοίκου Χαλανδρίου Αττικής, οδός Αγ.
Βαρβάρας αρ. 4, Αντιπροέδρου του Δ.Σ. & Διευθύνουσας Συμβούλου.
3. Kυριαζή Χριστάκη του Κωνσταντίνου, κατοίκου Περιστερίου Αττικής, οδός
Ρούπελ αριθ. 37, Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου .

**************************

Οι κάτωθι υπογράφοντες , υπό την ως άνω ιδιότητά μας , και ιδίως ο τρίτος εξ ημών,
ειδικώς προς τούτο ορισθείς από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας
με την επωνυμία «ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»
και τον διακριτικό τίτλο «ΙΛΥΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.», (εφεξής καλουμένης για
λόγους συντομίας ως «Εταιρεία» ή «ΙΛΥΔΑ») δηλώνουμε και βεβαιώνουμε με την
παρούσα ότι εξ όσων γνωρίζουμε :
(α) οι εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας της περιόδου 1.1.200830.6.2008, οι οποίες καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα,
απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την
καθαρή θέση και τα αποτελέσματα της Εταιρείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις
παραγράφους 3 έως 5 του άρθρου 5 του ν. 3556/2007
(β) η εξαμηνιαία έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας απεικονίζει
κατά τρόπο αληθή τις πληροφορίες που απαιτούνται βάσει της παραγράφου 6 του
άρθρου 5 του ν. 3556/2007
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(γ) δεν υφίστανται άλλες επιχειρήσεις που να χρήζουν ενοποιήσεως με την Εταιρεία
Αθήνα, 30 Ιουλίου 2008
Οι βεβαιούντες
Βασίλειος

Μαρία

Κυριαζής

Ανυφαντάκης

Παπαδοκωστάκη

Χριστάκης
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Εξαμηνιαία έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου
Περιόδου 1.1.2008 - 30.6.2008
Η παρούσα Εξαμηνιαία Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία ακολουθεί
(εφεξής καλουμένη για λόγους συντομίας ως «Έκθεση» ή «Εξαμηνιαία Έκθεση»),
αφορά στην χρονική περίοδο του Α΄ εξαμήνου της τρέχουσας χρήσεως 2008
(1.1.2008-30.6.2008), συντάχθηκε και είναι εναρμονισμένη με τις σχετικές διατάξεις
του νόμου 3556/2007 (ΦΕΚ 91Α/30.4.2007) και τις επ’ αυτού εκδοθείσες
εκτελεστικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και δη τις Αποφάσεις
6/448/2007

και

1/480/2008

του

Διοικητικού

Συμβουλίου

της

Επιτροπής

Κεφαλαιαγοράς .
Η παρούσα Έκθεση εμπεριέχει κατά τρόπο συνοπτικό, πλην όμως ουσιαστικό όλες
τις σημαντικές επιμέρους θεματικές ενότητες, οι οποίες είναι απαραίτητες, με βάση το
ως άνω νομοθετικό πλαίσιο και απεικονίζει κατά τρόπο αληθή όλες τις σχετικές
αναγκαίες κατά νόμο πληροφορίες, προκειμένου να εξαχθεί μια ουσιαστική και
εμπεριστατωμένη ενημέρωση για την δραστηριότητα κατά την εν λόγω χρονική
περίοδο της Εταιρείας «ΙΛΥΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.» (εφεξής καλουμένη για
λόγους συντομίας ως «Εταιρεία» ή «Εκδότρια» ή «ΙΛΥΔΑ»).
Η παρούσα Έκθεση συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις του
άρθρου 5 του ν. 3556/2007 και των ως άνω Αποφάσεων του ΔΣ της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς, συνοδεύει τις εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις της αυτής
περιόδου (1.1.2008-30.6.2008) και περιλαμβάνεται αυτούσια στην εξαμηνιαία
οικονομική έκθεση που αφορά στο πρώτο εξάμηνο της χρήσεως 2008.
Οι θεματικές ενότητες της Εκθέσεως και το περιεχόμενο των ενοτήτων αυτών, το
οποίο είναι πιστά εναρμονισμένο με τις διατάξεις του ν. 3556/2007 και τις
προμνημονευθείσες αποφάσεις του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς έχουν
ειδικότερον ως ακολούθως :
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ΕΝΟΤΗΤΑ Α
Σημαντικά γεγονότα Α΄ εξαμήνου 2008
Τα σημαντικά γεγονότα τα οποία έλαβαν χώρα κατά το πρώτο εξάμηνο της
τρέχουσας χρήσεως 2008 καθώς και η επίδρασή τους στις εξαμηνιαίες οικονομικές
καταστάσεις είναι τα ακόλουθα:
1. Ολοκλήρωση τακτικού φορολογικού ελέγχου χρήσεων 2005 και 2006.
Κατά το πρώτο εξάμηνο της τρέχουσας χρήσεως 2008 και ειδικότερα την 27η
Μαρτίου 2008 ολοκληρώθηκε ο τακτικός φορολογικός έλεγχος των χρήσεων 2005
και 2006. Από τον εν λόγω έλεγχο προέκυψαν επιπλέον φόροι και προσαυξήσεις
ποσού 64.570,19 ευρώ, ποσό το οποίο και καταβλήθηκε στο σύνολό του.
Το εν λόγω γεγονός δεν είχε σημαντική επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις του
Α’ εξαμήνου της χρήσεως 2008, καθώς είχαν σχηματισθεί προβλέψεις ποσού €25.000
περίπου από την Εταιρεία αναφορικά με τα προκύψαντα ποσά εκ της διενέργειας του
φορολογικού ελέγχου.
2. Ανανέωση σύμβασης ειδικής διαπραγμάτευσης με την MERIT Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ.
Η Εταιρεία, προέβη την 7η Μαίου 2008 σε ανανέωση (λόγω λήξεως της αρχικής
διαρκείας της ενός έτους) της σύμβασης ειδικής διαπραγμάτευσης με την Ανώνυμη
Εταιρεία με την επωνυμία «MERIT Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ.», με τους εξής βασικούς όρους:
1. H MERIT Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. θα διαβιβάζει στο Σύστημα Συναλλαγών του Χ.Α.
εντολές ειδικής διαπραγμάτευσης (δηλαδή ταυτόχρονες εντολές αγοράς και πώλησης)
για ίδιο λογαριασμό επί των μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με τα ειδικότερα
οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία. Για την υπηρεσία αυτή η Εταιρεία θα καταβάλλει
αμοιβή στην ανωτέρω εταιρεία.
2. Η σύμβαση ειδικής διαπραγμάτευσης έχει διάρκεια ενός (1) έτους από την
ημερομηνία έναρξης της ειδικής διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εταιρείας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χ.Α., με σχετική απόφασή του, η οποία ελήφθη κατά
τη συνεδρίασή του της 22-5-2008, ενέκρινε την ανανέωση από το Mέλος του Χ.Α.
MERIT Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. της ιδιότητας του ειδικού διαπραγματευτή επί των μετοχών της
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Εταιρείας προς ενίσχυση της ρευστότητάς τους και όρισε ως ημερομηνία ανανέωσης
της ειδικής διαπραγμάτευσης την 30η Μαΐου 2008.
3. Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας
Στις 25 Ιουνίου 2008 πραγματοποιήθηκε στην έδρα της εταιρείας (Αδριανείου αριθ.
29, Αθήνα) η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. Στην
Τακτική Γενική Συνέλευση παρευρέθησαν μέτοχοι οι οποίοι αντιπροσωπεύουν το
68,66% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας (9.886.910 μετοχές σε σύνολο
14.400.000 μετοχών) και εγκρίθηκαν ομόφωνα και παμψηφεί τα ακόλουθα:
α. Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις που αφορούν στην εταιρική χρήση 2007
(1.1.2007-31.12.2007).
β. Η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία περιλαμβάνεται εξ ολοκλήρου
στο Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας της 4ης Μαρτίου
2008, καθώς και η από 6 Μαρτίου 2008 έκθεση ελέγχου του Ορκωτού ΕλεγκτήΛογιστή της εταιρείας κ. Θεόδωρου Παπαηλιού.
γ. Η διανομή μερίσματος 0,0215 Ευρώ ανά μετοχή της εταιρείας εκ των κερδών της
εταιρικής χρήσης 2007, δηλαδή η διανομή συνολικά μερίσματος ύψους 309.600,00
Ευρώ. Δικαιούχοι είσπραξης του ως άνω μερίσματος ορίσθηκαν οι κάτοχοι μετοχών
της εταιρείας κατά το πέρας της συνεδρίασης του ΧΑ της 7ης Ιουλίου 2008.
Από την 8η Ιουλίου 2008, οι μετοχές της εταιρείας διαπραγματεύονται στο Χ.Α. χωρίς
το δικαίωμα μερίσματος για τη χρήση του 2007. Η πληρωμή του μερίσματος της
χρήσης 2007 ξεκίνησε την 15η Ιουλίου 2008, μέσω της Τράπεζας EFG Eurobank
Ergasias A.E.
δ. Η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της
Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και την διαχείριση της
κλειομένης εταιρικής χρήσης 2007 (1.1.2007-31.12.2007).
ε. Η εκλογή ως ελεγκτών της χρήσεως 2008 για τον έλεγχο των ετησίων, εξαμηνιαίων
(εταιρικών και ενοποιημένων) Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας, των
ακολούθων μελών της εγγεγραμμένης στο Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών ελεγκτικής
εταιρείας ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε. και συγκεκριμένα: α) τακτικός ελεγκτής ο ορκωτός
ελεγκτής-λογιστής κ. Θεόδωρος Παπαηλιού του Νικολάου με αριθμό Μητρώου
Σ.Ο.Ε.Λ. 16641 και β) αναπληρωματικός ο ορκωτός ελεγκτής-λογιστής κ. Χρήστος
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Μενελάου του Αποστόλου με αριθμό Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 13911 και ο καθορισμό της
αμοιβής τους.
στ. Οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που κατεβλήθησαν από
1.1.2007 έως 31.12.2007 καθώς και αυτές που θα καταβληθούν για την τρέχουσα
εταιρική χρήση 2008 και μέχρι την επόμενη ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.
ζ. Η χρησιμοποίηση ηλεκτρονικών μέσων για τον σκοπό της διαβίβασης
πληροφοριών στους μετόχους της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν.
3556/2007, στο πλαίσιο παροχής διευκόλυνσης και πληροφοριών .
ΕΝΟΤΗΤΑ Β
Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες
Οι κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες για το δεύτερο εξάμηνο της τρέχουσας
χρήσεως 2008 είναι οι ακόλουθοι:
Η Εταιρεία δραστηριοποιείται σε ένα έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον που
χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη αρκετών μικρομεσαίων σχημάτων και ελαχίστων
φορέων με ισχυρή κεφαλαιακή διάρθρωση. Η εξειδικευμένη τεχνογνωσία της και η
έντονη δραστηριοποίηση του συνόλου των διευθυντικών στελεχών της, σε
συνδυασμό με την μελέτη ανάπτυξη και εμπορία νέων προϊόντων και στην
αναβάθμιση –βελτίωση των υφισταμένων προϊόντων , με έμφαση στην ποιότητα των
προϊόντων και στην δυνατότητα άμεσης ικανοποίησης της ζήτησης αλλά και των
μεταβαλλόμενων αναγκών των τελικών πελατών, καθώς και η δημιουργία ισχυρών
υποδομών και η διείσδυση σε νέες αγορές, βοηθούν την Εταιρεία να είναι διαρκώς
ανταγωνιστική και να προωθεί την ανάπτυξή της, αλλά και την περαιτέρω είσοδό της
σε νέους τομείς με υψηλά περιθώρια κερδοφορίας.
Οι συνήθεις κίνδυνοι στους οποίους εκτίθεται η Εταιρεία, είναι κίνδυνοι αγοράς
(μεταβολές σε συναλλαγματικές ισοτιμίες, επιτόκιο, τιμές αγοράς), πιστωτικός
κίνδυνος, κίνδυνος ρευστότητας, κίνδυνος αποθεμάτων. Ειδικότερα:
Συναλλαγματικός κίνδυνος
Η έκθεση σε συναλλαγματικούς κινδύνους αξιολογείται από ανύπαρκτη έως
εξαιρετικά χαμηλή για την Εταιρεία αφενός μεν διότι όλες οι συναλλαγές της
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διενεργούνται σε Ευρώ, αφετέρου δε διότι δεν υπάρχουν δανειακές υποχρεώσεις σε
έτερο πλην του Ευρώ νόμισμα. Η Διοίκηση της Εταιρείας παρακολουθεί διαρκώς
τους συναλλαγματικούς κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν και αξιολογεί την
ανάγκη λήψης σχετικών μέτρων.
Επιτοκιακός κίνδυνος
Δεν υφίσταται ιδιαίτερος επιτοκιακός κίνδυνος για την Εταιρεία λόγω της αύξησης
των επιτοκίων από την Ε.Κ.Τ. Οι αναμενόμενες αυξήσεις των επιτοκίων πρόκειται να
επιβαρύνουν ελάχιστα το κόστος χρηματοδότησης, δεδομένου ότι ο δανεισμός της
Εταιρείας είναι σχεδόν μηδενικός και καλύπτει πρόσκαιρες ταμιακές ανάγκες.
Κίνδυνος ρευστότητας
Δεν διαφαίνεται κίνδυνος ρευστότητας της Εταιρείας, δεδομένου ότι οι ταμειακές
ροές από λειτουργικές δραστηριότητες είναι ιδιαίτερα θετικές. Παράλληλα η γενική
ρευστότητα της Εταιρείας βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα της τάξεως του 2,55 και η
άμεση ρευστότητα επίσης στο 2,42. Η εταιρεία παράγει θετικές ταμειακές ροές από
λειτουργικές δραστηριότητες και το γεγονός αυτό συμβάλει στην ενίσχυση και
διατήρηση της ρευστότητας αυτής σε υψηλά επίπεδα.
Κίνδυνος αύξησης των τιμών των πρώτων υλών
Οι τιμές του εξοπλισμού πληροφορικής και των αναλωσίμων ειδών που χρησιμοποιεί
ή εμπορεύεται η επιχείρηση κινούνται πτωτικά τα τελευταία έτη λόγω του έντονου
ανταγωνισμού και της ταχύτατης απαξίωσης και ως εκ τούτου δεν υφίσταται
απολύτως κανένας κίνδυνος από την αύξηση των πρώτων υλών που χρησιμοποιεί η
Εταιρεία.
Κίνδυνος ενίσχυσης του ανταγωνισμού από αλλοδαπές και εγχώριες επιχειρήσεις
Ο εγχώριος ανταγωνισμός δεν διαφαίνεται ιδιαίτερα έντονος λόγω των οικονομικών
προβλημάτων και του ιδιοκτησιακού καθεστώτος που στην παρούσα χρονική περίοδο
είναι ιδιαίτερα δυσχερές για τις ανταγωνιστικές εταιρείες. Όσον αφορά τον αλλοδαπό
ανταγωνισμό (SAP, Navision) επίσης δεν φαίνεται να υπάρχει ιδιαίτερο πρόβλημα,
λόγω της απόφασης της Διοίκησης της Εταιρείας να εμπορεύεται ένα από αυτά τα
προϊόντα. Τέλος η Εταιρεία καταφέρνει να διαφοροποιείται αποτελεσματικά από τις
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λοιπές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον ίδιο με αυτήν κλάδο χάρη στην
ευελιξία που διαθέτει , την άριστη χρηματοοικονομική της διάρθρωση αλλά και τις
προσωποπαγείς σχέσεις που αναπτύσσει με το σύνολο της πελατειακής της βάσης. Ως
εκ τούτου και ο συγκεκριμένος κίνδυνος δεν αξιολογείται ως ιδιαίτερα σημαντικός
και πάντως σε κάθε περίπτωση είναι ελεγχόμενος.
Κίνδυνος μείωσης της ζήτησης λόγω της γενικότερης καταναλωτικής ύφεσης
Ο ως άνω κίνδυνος δεν επηρεάζει άμεσα τον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η
Εταιρεία, η οποία αναπτύσσει και εξελίσσει τα προϊόντα λογισμικού της, βασιζόμενη
στην αδιάλειπτη και καθημερινή παρακολούθηση και έρευνα της αγοράς, ώστε με την
είσοδό της σε νέες αγορές (κάθετες αλλά και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα) να
ισοσταθμίσει πιθανές απώλειες. Πάντως σε σχέση με το σύνολο των λοιπών κινδύνων
που παρατίθενται στην παρούσα ενότητα ο συγκεκριμένος αξιολογείται ως ο πλέον
σημαντικός καθώς οι γενικότερες συνθήκες της ανάσχεσης της οικονομικής
ανάπτυξης και της υστέρησης των επενδύσεων εκ μέρους των φορέων τόσο του
δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα επηρεάζουν αναπόφευκτα την ζήτηση των
προϊόντων της εταιρείας
Πιστωτικός κίνδυνος
Η Εταιρεία δεν έχει σημαντική συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου σε κάποια από τα
συμβαλλόμενα με αυτόν μέρη, κυρίως λόγω της μεγάλης διασποράς του
πελατολογίου του. Η Διοίκηση της Εταιρείας με βάση τις εσωτερικές αρχές
λειτουργίας της διασφαλίζει ότι οι πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών λαμβάνουν χώρα
προς πελάτες υψηλής πιστωτικής αξιοπιστίας και ικανότητας και για τον λόγο αυτό ο
συγκεκριμένος κίνδυνος αξιολογείται ως ιδιαίτερα χαμηλός .
Κίνδυνος αποθεμάτων
Ο Όμιλος λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα (ασφάλιση, φύλαξη) για να
ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο και τις ενδεχόμενες ζημιές λόγω απώλειας αποθεμάτων
από φυσικές καταστροφές. Παράλληλα λόγω της μεγάλης κυκλοφοριακής ταχύτητας
των αποθεμάτων ο κίνδυνος απαξίωσής τους είναι ιδιαίτερα περιορισμένος.
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ΕΝΟΤΗΤΑ Γ
Σημαντικές συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη
Στην παρούσα ενότητα περιλαμβάνονται οι σημαντικότερες συναλλαγές μεταξύ της
Εταιρείας και συνδεδεμένων με αυτήν προσώπων, (συνδεόµενα µέρη) όπως αυτά
ορίζονται στο ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24 και ειδικότερα στην εν λόγω Ενότητα
περιλαμβάνονται:
(α) οι συναλλαγές μεταξύ της Εταιρείας και κάθε συνδεδεµένου προσώπου που
πραγµατοποιήθηκαν κατά το πρώτο εξάµηνο της τρέχουσας χρήσεως 2008 και οι
οποίες επηρέασαν ουσιαστικά την χρηµατοοικονοµική θέση ή τις επιδόσεις της
Εταιρείας κατά την εν λόγω περίοδο,
(β) οι τυχόν μεταβολές των συναλλαγών μεταξύ της Εταιρείας και κάθε
συνδεδεµένου προσώπου που περιγράφονται στην τελευταία ετήσια έκθεση (όπως
περιλαμβάνεται στο Ετήσιο Δελτίο Χρήσεως 2007) οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν
ουσιαστικές συνέπειες για την χρηµατοοικονοµική θέση ή τις επιδόσεις της Εταιρείας
κατά το πρώτο εξάµηνο της τρέχουσας χρήσεως 2008.
Σημειώνουμε ότι η αναφορά στις ως άνω συναλλαγές η οποία ακολουθεί
περιλαµβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:
(α) το ποσό αυτών των συναλλαγών,
(β) το ανεξόφλητο υπόλοιπο τους στο τέλος της περιόδου (30.6.2008),
(γ) τη φύση της σχέσεως του συνδεδεµένου προσώπου µε τον εκδότη καθώς και
(δ) τυχόν πληροφοριακά στοιχεία για τις συναλλαγές, τα οποία είναι απαραίτητα
για την κατανόηση της οικονοµικής θέσης της Εταιρείας, μόνον όμως εφόσον οι
συναλλαγές αυτές είναι ουσιώδεις και δεν έχουν πραγµατοποιηθεί υπό τους
συνήθεις όρους της αγοράς.
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ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών
Σε θυγατρικές
Σε λοιπά συνδεδεμένα μέρη
Αγορές αγαθών και υπηρεσιών
Από θυγατρικές
Από λοιπά συνδεδεμένα μέρη
Πωλήσεις παγίων
Προς θυγατρικές
Προς λοιπά συνδεδεμένα μέρη
Απαιτήσεις
Από θυγατρικές
Από λοιπά συνδεδεμένα μέρη
Υποχρεώσεις
Σε θυγατρικές
Σε λοιπά συνδεδεμένα μέρη
ΠΙΝΑΚΑΣ 2 Παροχές προς τη διοίκηση και στελέχη της
εταιρίας
A. Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της
διοίκησης
B. Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης
Γ. Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της
διοίκησης

01.01-30.06.08
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

120.000
61.987
3.962

Σημειώσεις:
1. Δεν υπάρχουν συνδεδεμένα προς την Εταιρεία νομικά πρόσωπα.
2. Δεν έχουν χορηγηθεί δάνεια σε μέλη του Δ.Σ. ή σε λοιπά διευθυντικά στελέχη της
Εταιρείας (και τις οικογένειές τους).
3. Τα ποσά που αναφέρονται στην κατηγορία Α) του Πίνακα 2 αφορούν στο σύνολό
τους αμοιβές που έχουν καταβληθεί προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της
διοίκησης της Εταιρείας κατά την εν λόγω χρονική περίοδο, για τις προσωπικές
υπηρεσίες-εργασία που παρέχουν στην Εταιρεία, με βάση και σχετικές αποφάσεις
των Τακτικών Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων της Εταιρείας και αναλύονται
ειδικότερα ως ακολούθως:

Συνδεδεμένο φυσικό πρόσωπο (ποσά σε ευρώ)
Βασίλειος Ανυφαντάκης (πρόεδρος του Δ.Σ.)
Μαρία Παπαδοκωστάκη (αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και
διευθύνουσα σύμβουλος)
Κυριαζής Χριστάκης
Ιωάννης Ζαφείρης
Αθανάσιος Αναστασιάδης
Διευθυντικά στελέχη

Ανεξόφλητο Ανεξόφλητο
υπόλοιπο
υπόλοιπο
απαιτήσεων υποχρεώσεων
0
3.962
61.987
0
0
0
0
61.987

0
0
0
0
0
3.962
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4. Πλην των ως άνω αμοιβών δεν υφίστανται άλλες συναλλαγές μεταξύ της Εταιρείας
και των εν λόγω διευθυντικών στελεχών και μελών του Δ.Σ.
5. Τα ποσά που αναφέρονται στις κατηγορίες Β και Γ του Πίνακα 2 αφορούν παροχή
υπηρεσιών από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Δεν υφίσταται οιαδήποτε συναλλαγή η οποία να έχει πραγματοποιηθεί εκτός και
πέραν των συνήθων όρων της αγοράς.
ΕΝΟΤΗΤΑ Δ
Εξέλιξη , επιδόσεις και θέση της Εταιρείας
Στην παρούσα ενότητα περιλαμβάνεται μια ορθή και συνοπτική απεικόνιση της
εξέλιξης , των επιδόσεων και της θέσης της Εταιρείας , εις τρόπον ώστε η απεικόνιση
να παρουσιάζει μια ισορροπημένη και ολοκληρωμένη ανάλυση της εξέλιξης, των
επιδόσεων και της θέσης της Εταιρείας , σε συνάρτηση με το μέγεθος και την
πολυπλοκότητα της Εταιρείας
1. Εξέλιξη της Εταιρείας :
Η εξέλιξη της εταιρείας τις τελευταίες τρεις χρήσεις καθώς και τα τρέχον εξάμηνο
απεικονίζεται στους παρακάτω πίνακες:

Κύκλος Εργασιών
Μικτά Κέρδη
Κέρδη προ φόρων
Κέρδη μετά από
φόρους

Χρήση
2005
5.753.557
2.948.919
1.411.092

Χρήση
2006
6.139.004
3.220.104
1.544.149

Χρήση
2007
6.578.520
3.311.928
1.584.297

α' εξάμηνο
2007
3.499.795
1.674.140
777.536

α' εξάμηνο
2008
3.854.521
1.907.715
959.676

1.104.693

1.146.814

1.221.325

583.152

663.438

Σε επίπεδο ποσοστιαίας μεταβολής οι επιδόσεις της εταιρείας για τις ανωτέρω
περιόδους απεικονίζονται στον παρακάτω πίνακα:

Κύκλος Εργασιών
Μικτά Κέρδη
Κέρδη προ φόρων
Κέρδη μετά από
φόρους

Χρήση
2005
6,11%
2,33%
-13,37%

Χρήση
2006
6,70%
9,20%
9,43%

Χρήση
2007
7,16%
2,85%
2,60%

α' εξάμηνο
2007
5,80%
-3,92%
3,12%

α' εξάμηνο
2008
10,14%
13,95%
23,43%

-18,72%

3,81%

6,50%

8,01%

13,77%
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2. Επιδόσεις της Εταιρείας
Κατωτέρω παρατίθενται ορισμένα ποσά και συναφείς αριθμοδείκτες αναφορικά με
την απόδοση της εταιρείας κατά την διάρκεια της τελευταίας τριετίας .

Κέρδη προ φόρων
Σύνολο Ενεργητικού
Απόδοση Συνολικού
Ενεργητικού
Κέρδη μετά από φόρους
Σύνολο Ενεργητικού
Απόδοση Συνολικού
Ενεργητικού

α'
α'
Χρήση
Χρήση
Χρήση
εξάμηνο
εξάμηνο
2005
2006
2007
2007
2008
1.411.092 1.544.149 1.584.297
777.536
959.676
11.430.064 12.448.877 13.793.388 13.342.051 14.469.012
12,35%

12,40%

11,49%

5,83%

6,63%

1.104.693 1.146.814 1.221.325
583.152
663.438
11.430.064 12.448.877 13.793.388 13.342.051 14.469.012
9,66%

9,21%

8,85%

4,37%

4,59%

3. Χρηματοοικονομικοί και μη βασικοί δείκτες επιδόσεων.
Κατωτέρω παρατίθενται ορισμένοι χρηματοοικονομικοί και μη δείκτες που άπτονται
των βασικών επιδόσεων της εταιρείας :

Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Γενική Ρευστότητα
Κέρδη προ φόρων
Ίδια Κεφάλαια
Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων

Χρήση
2006
5.368.841
2.212.674
242,64%

Χρήση
2007
5.869.122
2.084.783
281,52%

α' εξάμηνο
2008
6.355.016
2.494.775
254,73%

12.448.877
9.874.624

13.793.388
10.786.348

14.469.012
11.140.185

126,07%

127,88%

129,88%
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ΕΝΟΤΗΤΑ Ε
Στοιχεία και εκτιμήσεις για την εξέλιξη των δραστηριοτήτων της Εταιρείας
κατά το Β’ εξάμηνο 2008
Στην παρούσα Ενότητα και αναφορικά με τις δραστηριότητες της Εταιρείας κατά το
δεύτερο εξάμηνο της τρέχουσας χρήσεως 2008, παρατίθενται ορισμένα στοιχεία και
εκτιμήσεις ποιοτικού χαρακτήρα, προκειμένου να αποτυπωθεί με τον ασφαλέστερο
τρόπο η εν λόγω εξέλιξη .
Τα εν λόγω στοιχεία και εκτιμήσεις έχουν ως ακολούθως :
Α. Οι πωλήσεις της εταιρείας , το α’ εξάμηνο του έτους διαχρονικά και με βάση την
σχετική ιστορικότητα καλύπτουν το 50% του ετησίου κύκλου εργασιών και των
ετησίων κερδών. Κατά την παρούσα χρονική στιγμή δεν υπάρχει κάποιο γεγονός , το
οποίο να οδηγεί σε διαφορετική εκτίμηση σχετικά με την τρέχουσα χρήση 2008 .
Β. Η αύξηση κατά 10,14% του κύκλου εργασιών το α’ εξάμηνο του 2008 σε σχέση με
την αντίστοιχη περίοδο του 2007 εκτιμάται από την Εταιρεία ότι είναι ο βασικός
δείκτης για την τελική διαμόρφωση του ετήσιου κύκλου εργασιών.

Αθήνα, 30 Ιουλίου 2008
Μετά τιμής
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας
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Έκθεση Επισκόπησης Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους της εταιρείας « ΙΛΥΔΑ Ανώνυμος Εμπορική
Κατασκευαστική Εταιρεία Συστημάτων Πληροφορικής και Παροχής Υπηρεσιών ».
Εισαγωγή
Επισκοπήσαμε τον συνημμένο εταιρικό ισολογισμό της «ΙΛΥΔΑ ΑΕ» της 30ης
Ιουνίου 2008, τις σχετικές καταστάσεις αποτελεσμάτων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων
και ταμειακών ροών της εξάμηνης περιόδου που έληξε αυτήν την ημερομηνία καθώς
και τις επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάμεση
οικονομική πληροφόρηση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εξαμηνιαίας
οικονομικής έκθεσης του άρθρου 5 του Ν.3556/2007. Η Διοίκηση της εταιρείας έχει
την ευθύνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής
οικονομικής πληροφόρησης, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Πληροφόρησης όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και
εφαρμόζονται στην ενδιάμεση οικονομική πληροφόρηση («ΔΛΠ 34»). Δική μας
ευθύνη είναι η έκφραση ενός συμπεράσματος επί αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής
οικονομικής πληροφόρησης με βάση την επισκόπησή μας.
Εύρος της εργασίας επισκόπησης
Διενεργήσαμε την επισκόπηση μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Επισκόπησης
2410 «Επισκόπηση Ενδιάμεσης Οικονομικής Πληροφόρησης που διενεργείται από
τον Ανεξάρτητο Ελεγκτή της Οικονομικής Μονάδας» στο οποίο παραπέμπουν τα
Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα. Η επισκόπηση συνίσταται στη διενέργεια διαδικασιών
για την αναζήτηση πληροφοριών, κυρίως από πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για
οικονομικά και λογιστικά θέματα και στην εφαρμογή κριτικής ανάλυσης και λοιπών
διαδικασιών επισκόπησης. Το εύρος μίας εργασίας επισκόπησης είναι ουσιωδώς
μικρότερο από έναν έλεγχο που διενεργείται σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά
Πρότυπα και επομένως, δεν μας δίδει την δυνατότητα να αποκτήσουμε την
διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή μας όλα τα σημαντικά θέματα τα
οποία θα είχαν επισημανθεί σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια, η παρούσα δεν αποτελεί
έκθεση ελέγχου.
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Συμπέρασμα Επισκόπησης
Με βάση την διενεργηθείσα επισκόπηση, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας
οτιδήποτε που θα μας οδηγούσε στο συμπέρασμα ότι η συνημμένη ενδιάμεση
οικονομική πληροφόρηση δεν έχει καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα
με το ΔΛΠ 34.
Αναφορά επί άλλων νομικών και κανονιστικών θεμάτων
Πέραν της ανωτέρω ενδιάμεσης οικονομικής πληροφόρησης επισκοπήσαμε και τα
υπόλοιπα στοιχεία της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης του άρθρου 5 του
Ν.3556/2007 και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού του Νόμου, Αποφάσεων της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Από την ανωτέρω επισκόπηση διαπιστώσαμε ότι η εν
λόγω έκθεση περιλαμβάνει τα στοιχεία και τις πληροφορίες που προβλέπονται από το
Νόμο και τις Αποφάσεις και είναι συνεπής με τη συνημμένη οικονομική
πληροφόρηση.
Αθήνα 30 Ιουλίου 2008
Παπαηλιού Θεόδωρος

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Αρ Μ. ΣΟΕΛ 16641
ΣΟΛ αεοε
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Εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις

Περιόδου 1ης Ιανουαρίου 2008 έως 30ης Ιουνίου 2008
σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Πληροφόρησης

Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που
εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΙΛΥ∆Α ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.» την
30.07.2008 και αναρτήθηκαν την 1.08.2008 στο διαδίκτυο, στην διεύθυνση www.ilyda.com.

Ανυφαντάκης Βασίλειος
Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου
ΙΛΥΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ
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Κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως.
(ποσά σε ευρώ)
Σημ.
Πωλήσεις
Κόστος πωλήσεων
Μικτό κέρδος
Άλλα λειτουργικά έσοδα
Έξοδα διαθέσεως
Έξοδα διοικήσεως
Έξοδα ερευνών και ανάπτυξης
Άλλα λειτουργικά έξοδα
Κέρδος λειτουργίας
Χρηματοοικονομικά έσοδα
Χρηματοοικονομικά έξοδα
Κέρδη προ φόρων
Φόρος εισοδήματος
Κέρδη μετά από φόρους
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Κατανεμόμενα σε
Μετόχους εταιρείας
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή
(βασικά σε € )

11

01.01-30.06.08

01.01 - 30.06.07

01.04-30.06.08

01.04 - 30.06.07

3.854.521
1.946.807
1.907.715
66.177
181.598
229.741
557.017
16.666
988.870
666
29.859
959.676
296.238
663.438

3.499.795
1.825.655
1.674.140
48.651
175.679
222.237
539.963
1.352
783.561
295
6.319
777.536
194.385
583.152

1.831.010
911.877
919.134
20.740
121.860
138.377
309.280
1.562
368.795
629
15.330
354.093
104.097
249.996

1.740.590
864.662
875.928
20.854
117.713
138.633
319.248
680
320.509
155
3.292
317.371
79.342
238.030

663.438

583.152

249.996

238.029

0,046

0,040

0,017

0,017
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Κατάσταση Ισολογισμού
(ποσά σε ευρώ)
Σημ.

Υπόλοιπα
30.06.08

Υπόλοιπα
31.12.07

4
5

5.067.654
2.882.173

4.986.679
2.773.418

157.540
6.629

157.540
6.629

8.113.996

7.924.266

305.534
3.977.704
1.332.810
738.968

315.053
3.730.445
1.516.225
307.398

6.355.016

5.869.122

Σύνολο ενεργητικού

14.469.012

13.793.388

Καθαρή θέση και υποχρεώσεις
Μετοχικό κεφάλαιο
Διαφορά υπέρ το άρτιο
Αποθεματικά αναπροσαρμογής
Λοιπά αποθεματικά
Υπόλοιπο κερδών εις νέο
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

7.200.000
0
396.228
1.695.425
1.848.533
11.140.185

7.200.000
0
396.228
1.529.918
1.660.202
10.786.348

42.500
366.880
412.171
12.500
834.051

40.000
401.730
455.527
25.000
922.257

500.000
1.630.621
364.154
2.494.775

201.629
1.796.555
86.598
2.084.783

14.469.012

13.793.388

Ενεργητικό
Ενσώματα πάγια
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς
πώληση
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Σύνολο μη κυκλοφορούντων στοιχείων
ενεργητικού
Αποθέματα
Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις
Λοιπές απαιτήσεις
Χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών
Σύνολο κυκλοφορούντων στοιχείων
ενεργητικού

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού
Έσοδα επομένων χρήσεων από επιχορηγήσεις
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις
Λοιπές προβλέψεις
Σύνολο μη τρεχουσών υποχρεώσεων
Βραχυπρόθεσμα δάνεια
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Τρέχων φόρος εισοδήματος
Σύνολο τρεχουσών υποχρεώσεων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων

6
7

8
12

10
9
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Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων
(ποσά σε ευρώ)

Μετοχικό
Κεφάλαιο
Υπόλοιπα την 01.01.08 σύμφωνα με
τα ΔΠΧΠ
Διάθεση κερδών χρήσης 07
Διαφορές αναπροσαρμογής
Μέρισμα χρήσης 07
Καθαρά αποτελέσματα περιόδου
Υπόλοιπο ιδίων κεφαλαίων την
30.06.08

Υπόλοιπα την 01.01.07 σύμφωνα με
τα ΔΠΧΠ
Διάθεση κερδών χρήσης 2006
Μεταφορές
Μέρισμα χρήσης 2006
Καθαρά αποτελέσματα περιόδου
Υπόλοιπο ιδίων κεφαλαίων την
30.06.2007

Υπέρ το
άρτιο
Διαφορά

Αποθεματικά
Τακτικό
Λοιπά
Υπόλοιπο
αναπ/ρμογής αποθεματικό αποθεματικά εις νέον

Σύνολο

7.200.000
0
0
0
0

0
0
0
0
0

396.228
0
0
0
0

230.180
25.402
0
0
0

1.299.738
140.105
0
0
0

1.660.202 10.786.348
-165.507
0
0
0
-309.600
-309.600
663.438
663.438

7.200.000

0

396.228

255.582

1.439.843

1.848.533 11.140.185

7.200.000
0
0
0
0

0
0
0
0
0

396.228
0
0
0
0

193.129
37.051
0
0
0

869.647
430.091
0
0
0

7.200.000

0

396.228

230.180

1.299.738

1.215.620
-467.143
0
-309.600
583.152

9.874.624
0
0
-309.600
583.152

1.022.029 10.148.175
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Κατάσταση ταμιακών ροών
(ποσά σε ευρώ)
Ποσά εκφρασμένα σε €
Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις
Απομειώσεις ενσωμάτων και άυλων περιουσιακών
στοιχείων
Προβλέψεις
Αναγνωρισθέντα έσοδα κρατικών επιχορηγήσεων
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα ,κέρδη & ζημιές)
επενδυτικής δραστηριότητας
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές
λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται
με τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα
Καταβεβλημένοι φόροι
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές
δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και
λοιπών επενδύσεων
Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων
στοιχείων
Τόκοι εισπραχθέντες
Μερίσματα εισπραχθέντα
Εισπράξεις από επιχορηγήσεις παγίων στοιχείων
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές
δραστηριότητες (β)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
Εξοφλήσεις δανείων
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές
μισθώσεις
Μερίσματα πληρωθέντα
Σύνολο εισροών /(εκροών) από χρηματοδοτικές
δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα
και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου

01.01-30.06.08

01.01-30.06.07

959.676

777.536

590.494

593.679

0
2.500

0
0
-16.347

-35.516
29.859

-295
6.319

9.519
-468.394
-475.534

-33.989
-1.140.247
-302.897

-29.859
-74.538

-6.319
-86.377

508.207

-208.936

0
-788.322

0
-517.819

8.098
666
0
404.550

0
295
0
0

-375.008

-517.524

0
630.000
-331.629

0
350.000
-201.599

0
0

0
-10

298.371

148.391

431.570
307.398

-578.068
822.292

738.968

244.224
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Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων
1. Γενικές πληροφορίες
Η Εταιρεία ιδρύθηκε στις 10.7.1992 (ΦΕΚ 3532/13.07.1992) ως αμιγής Εταιρεία
ανάπτυξης λογισμικού από τον κ. Βασίλειο Ανυφαντάκη και την κα. Μαρία
Παπαδοκωστάκη .Η επωνυμία της εταιρείας είναι «ΙΛΥΔΑ Ανώνυμος εμπορική
Κατασκευαστική Εταιρεία Συστημάτων Πληροφορικής και Παροχής Υπηρεσιών». Ο
αριθμός της Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών είναι 26939/06/Β/92/7.
Ο διακριτικός τίτλος της Εταιρείας είναι «ΙΛΥΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.», ενώ η διάρκειά
της έχει ορισθεί σε 99 έτη. Η έδρα της Εταιρείας είναι στο Δήμο Αθηναίων, οδός
Αδριανείου 29, σε ιδιόκτητο κτήριο στο οποίο στεγάζεται το σύνολο των λειτουργιών της
εταιρείας.
Σκοπός της Εταιρείας ΙΛΥΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε είναι η ανάπτυξη λογισμικού και η
παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών προηγμένης τεχνολογίας στο χώρο της πληροφορικής
και των τηλεπικοινωνιών, με έμφαση στην ανάπτυξη λογισμικού, στις μελέτες
εκσυγχρονισμού και ανάπτυξης με χρήση της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών
καθώς και την οργάνωση τμημάτων επιχειρήσεων και υπηρεσιών που σχετίζονται με την
αξιοποίηση της επιστήμης της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών για την
αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ακριβέστερη λειτουργία τους.
2 Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων.

Οι εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις της ΙΛΥΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε της 30ης
Ιουνίου 2008, έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους όπως αυτή
τροποποιείται με την αναπροσαρμογή συγκεκριμένων στοιχείων ενεργητικού και
παθητικού σε τρέχουσες αξίες, την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητάς (going
concern) και είναι σύμφωνες με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης
(ΔΠΧΠ) όπως αυτά έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων
(IASB), καθώς και των ερμηνειών τους, όπως αυτές έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή
Ερμηνείας Προτύπων (I.F.R.I.C.) της IASB.
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Ειδικότερα οι παρούσες εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις είναι σύμφωνες με το ΔΛΠ
34 περί ενδιάμεσων καταστάσεων
Η εταιρεία δεν είναι μέλος ομίλου επιχειρήσεων, ούτε συμμετέχει σε θυγατρικές, συγγενείς
και γενικότερα σε συνδεμένες επιχειρήσεις και ως εκ τούτου δεν συντάσσει ενοποιημένες
Οικονομικές καταστάσεις.
Οι λογιστικές αρχές βάσει των οποίων συντάχθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις, είναι
συνεπείς με αυτές που χρησιμοποιήθηκαν για την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων
της 31.12.2007 και έχουν εφαρμοσθεί με συνέπεια σε όλες τις περιόδους που
παρουσιάζονται. Η ανάγνωση των οικονομικών καταστάσεων του α εξαμήνου 2008, θα
πρέπει να γίνεται σε συνδυασμό με αυτές της χρήσης 2007 ώστε να παρέχεται στον
αναγνώστη πιο ολοκληρωμένη πληροφόρηση.
Σημαντική σημείωση: Η σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ (ή
IFRS) απαιτεί την χρησιμοποίηση υπολογισμών και υποθέσεων που επηρεάζουν τα
αναφερθέντα ποσά των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, την γνωστοποίηση
ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία των οικονομικών
καταστάσεων και τα αναφερθέντα ποσά των εξόδων και εσόδων κατά την διάρκεια της
περιόδου αναφοράς. Παρά το γεγονός ότι αυτοί οι υπολογισμοί βασίζονται στην καλύτερη
δυνατή γνώση της Διεύθυνσης της Εταιρείας σε σχέση με τις τρέχουσες συνθήκες και
ενέργειες, τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί τελικά να διαφέρουν από αυτούς τους
υπολογισμούς.

3. Πληροφόρηση κατά τομέα

Οι δραστηριότητες της εταιρίας, με δεδομένο ότι διενεργούνται σχεδόν αποκλειστικά στην
Ελλάδα και είναι ομογενοποιημένες, θεωρούνται ως ένας τομέας. Το σύνολο σχεδόν του
κύκλου εργασιών αφορά χονδρικές πωλήσεις.
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4. Ενσώματα πάγια
Κατωτέρω παρατίθενται οι μεταβολές των παγίων την περίοδο 01.01.07 έως 30.06.08.

Αξία κτήσεως
Απογραφή
01.01.2008
Προσθήκες περιόδου
Αναπροσαρμογές
Πωλήσεις / διαγραφές
Μεταφορές
Υπόλοιπο 30.06.2008

Γήπεδα
Κτίρια Μεταφ/κά
οικόπεδα εγκατ/σεις
μέσα
523.000
0
0
0
0
523.000

3.675.062
95.669
0
0
0
3.770.731

Συσσωρευμένες
αποσβέσεις
Απογραφή
01.01.2008
Αποσβέσεις περιόδου
Πωλήσεις / διαγραφές
Μεταφορές
Υπόλοιπο 30.06.2008

0
0
0
0
0

Αναπόσβεστη αξία
Κατά την 01.01.2008
Υπόλοιπο 30.06.2008

Λοιπά
Έπιπλα Ακιν/σεις

Σύνολο

165.431 1.552.602
0
142.652
0
0
0
-11.150
0
0
165.431 1.684.104

0 5.916.094
0
238.322
0
0
0
-11.150
0
0
0 6.143.266

190.418
46.368
0
0
236.786

93.795
8.260
0
0
102.055

645.201
94.621
-3.052
0
736.771

0
929.415
0
149.249
0
-3.052
0
0
0 1.075.612

523.000
523.000

3.484.644
3.533.945

71.636
63.376

907.400
947.333

0 4.986.679
0 5.067.654

Αξία κτήσεως
Απογραφή
01.01.2007
Προσθήκες περιόδου
Αναπροσαρμογές
Πωλήσεις / διαγραφές
Μεταφορές
Υπόλοιπο 31.12.2007

523.000
0
0
0
0
523.000

3.564.377
110.685
0
0
0
3.675.062

123.295 1.088.044
42.136
464.557
0
0
0
0
0
0
165.431 1.552.602

0 5.298.716
0
617.378
0
0
0
0
0
0
0 5.916.094

Συσσωρευμένες
αποσβέσεις
Απογραφή
01.01.2007
Αποσβέσεις περιόδου
Πωλήσεις / διαγραφές
Μεταφορές
Υπόλοιπο 31.12.2007

0
0
0
0
0

99.948
90.471
0
0
190.418

81.080
12.715
0
0
93.795

508.601
136.601
0
0
645.201

0
0
0
0
0

Αναπόσβεστη αξία
Κατά την 01.01.2007
Κατά την 31.12.2007

523.000
523.000

3.464.429
3.484.644

42.215
71.636

579.444
907.400

0 4.609.088
0 4.986.679

689.629
239.787
0
0
929.415
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Σημειώνεται ότι επί των ακινήτων της εταιρείας υπάρχουν εμπράγματα βάρη
(προσημειώσεις υποθήκης) το ύψος των οποίων την 30.06.2008 ανήρχοντο στο ποσό των 2
εκατ. ευρώ.

5. Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Κατωτέρω παρατίθενται οι μεταβολές των άυλων περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας κατά
την περίοδο από 01.01.07 έως 30.06.08.

Δικαιώματα
84.000
0
0
84.000

Λογισμικά
προγράμματα
5.358.467
1.315.581
0
6.674.048

Σύνολο
5.442.467
1.315.581
0
6.758.048

Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Απογραφή 01.01.2007
Προσθήκες περιόδου
Πωλήσεις / διαγραφές
Υπόλοιπο 31.12.2007

21.000
16.800
0
37.800

3.114.688
832.142
0
3.946.830

3.135.688
848.942
0
3.984.630

Αναπόσβεστη αξία
Κατά την 01.01.2007
Κατά την 31.12.2007

63.000
46.200

2.243.779
2.727.218

2.306.779
2.773.418

Κόστος κτήσεως
Απογραφή 01.01.2008
Προσθήκες περιόδου
Πωλήσεις / διαγραφές
Υπόλοιπο 30.06.2008

Δικαιώματα
84.000
0
0
84.000

Λογισμικά
προγράμματα
6.674.048
550.000
0
7.224.048

Σύνολο
6.758.048
550.000
0
7.308.048

Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Απογραφή 01.01.2008
Προσθήκες περιόδου
Πωλήσεις / διαγραφές
Υπόλοιπο 30.06.2008

37.800
8.400
0
46.200

3.946.830
432.845
0
4.379.675

Σύνολο
3.984.630
441.245
0
4.425.875

Αναπόσβεστη αξία
Κατά την 01.01.2008
Υπόλοιπο 30.06.2008

46.200
37.800

2.727.218
2.844.373

2.773.418
2.882.173

Κόστος κτήσεως
Απογραφή 01.01.2007
Προσθήκες περιόδου
Πωλήσεις / διαγραφές
Υπόλοιπο 31.12.2007
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6. Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις
Τα υπόλοιπα των πελατών και λοιπών εμπορικών απαιτήσεων αναλύονται ως εξής:
Υπόλοιπα
30.06.08 31.12.07
3.685.793 3.545.635
399.914
273.987
25.556
29.383
-133.560 -118.560
3.977.704 3.730.445

Πελάτες
Επιταγές εισπρακτέες
Γραμμάτια εισπρακτέα
Προβλέψεις απομείωσης
Σύνολο

7. Λοιπές απαιτήσεις
Τα υπόλοιπα των λοιπών απαιτήσεων αναλύονται ως εξής:

Μεταβατικοί λογαριασμοί
Ελληνικό δημόσιο προκαταβολή φόρου
Ελληνικό δημόσιο απαίτηση επιχορήγησης
Λοιπές απαιτήσεις
Σύνολα

Υπόλοιπα
30.06.08
31.12.07
71.927
10.564
118.708
101.021
194.666
599.216
947.510
805.425
1.332.810 1.516.225

8. Έσοδα επομένων χρήσεων από επιχορηγήσεις
Η κίνηση του λογαριασμού επιχορηγήσεων κατά την περίοδο 01.01.07 έως 30.06.08 έχει
ως ακολούθως

Υπόλοιπο έναρξης
Νέες επιχορηγήσεις
Αποσβέσεις
Υπόλοιπο τέλους

Υπόλοιπα
30.06.08 31.12.07
401.730
35.346
0
599.216
34.850
232.831
366.880
401.730
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9. Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Το υπόλοιπο του ανωτέρου λογαριασμού αναλύεται ως εξής:

Προμηθευτές
Μερίσματα πληρωτέα
Οφειλόμενες αμοιβές
Επιταγές πληρωτέες
Προκαταβολές πελατών
Υποχρεώσεις για λοιπούς φόρους τέλη
Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικούς οργανισμούς
Μεταβατικοί λογαριασμοί
Σύνολα

Υπόλοιπα
30.06.08
31.12.07
207.742
408.275
316.505
6.908
44.860
3.474
352.302
545.568
490.455
570.131
168.950
165.134
29.808
64.814
20.000
32.251
1.630.621
1.796.555

10. Δανεισμός
Το υπόλοιπο του ανωτέρου λογαριασμού αναλύεται ως εξής:

Μακροπρόθεσμος δανεισμός
Τραπεζικός δανεισμός
Υποχρεώσεις χρηματοοικονομικής μίσθωσης
Ομολογιακά δάνεια
Σύνολο μακροπροθέσμων δανείων

Υπόλοιπα
30.06.08
31.12.07
0
0
0
0

0
0
0
0

Βραχυπρόθεσμος δανεισμός
Υποχρεώσεις χρηματοοικονομικής μίσθωσης
Τραπεζικός δανεισμός
Σύνολο βραχυπροθέσμων δανείων

0
500.000
500.000

0
201.629
201.629

Σύνολο δανείων

500.000

201.629

11. Κέρδη ανά μετοχή
Τα κέρδη ανά μετοχή αναλύονται ως εξής:

Κέρδη περιόδου μετά από φόρους
Σταθμισμένος μέσος όρος μετοχών
Κέρδη ανά μετοχή

Υπόλοιπα
01.01-30.06.08
01.01-30.06.07
663.438
583.152
14.400.000
14.400.000
0,046
0,040

29

12. Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής:

Υπόλοιπο έναρξης
Μεταβολές στα αποτελέσματα χρήσης
Μεταβολές στην καθαρή θέση
Υπόλοιπο λήξης

Υπόλοιπα
30.06.08
31.12.07
455.527
278.734
-43.355
176.793
0
0
412.171
455.527

13. Φόρος εισοδήματος
Ο φόρος εισοδήματος αναλύεται ως εξής

Φόρος περιόδου
Αναβαλλόμενος φόρος
Διαφορές φορολογικού ελέγχου
Προβλέψεις για διαφορές φόρων
Σύνολο

Υπόλοιπα
30.06.08
30.06.07
287.599
181.411
-43.355
12.974
39.494
0
12.500
0
296.238
194.385

14. Ενδεχόμενες Απαιτήσεις – Υποχρεώσεις
Πληροφορίες σχετικά με ενδεχόμενες υποχρεώσεις
Η εταιρεία στα πλαίσια της ανάπτυξής της και κατά την διάρκεια της χρήσης 2007,
αποφάσισε την επέκταση των δραστηριοτήτων της στο τομέα της εκμετάλλευσης,
μετάδοσης και διανομής του τηλεοπτικού προγράμματος του Alter Globe σε ΗΠΑ και
ΚΑΝΑΔΑ. Στα πλαίσια της ανωτέρω συνεργασίας η εταιρεία έχει δεσμευθεί, μέσω
εγγυητικών επιστολών καλής πληρωμής, την καταβολή ελάχιστων ετήσιων αμοιβών προς
το Alter, για τα πέντε πρώτα έτη ισχύος της σύμβασης συνεργασίας, συνολικού ποσού $
4.500.000.
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Πληροφορίες σχετικά με ενδεχόμενες απαιτήσεις
Δεν υπάρχουν ενδεχόμενες απαιτήσεις που να χρήζουν αναφοράς στις οικονομικές
καταστάσεις της εταιρίας.
15. Αγορές πωλήσεις ενσωμάτων και άυλων παγίων

Προσθήκες
Αποσβέσεις

Από 01.01.08 - 30.06.08
Ενσώματα
Άυλα
238.322
550.000
149.249
441.245

Από 01.01.07 - 30.06.07
Ενσώματα
Άυλα
122.819
395.000
154.603
439.076

Οι επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισμό για την περίοδο 01.01.2008 έως 30.06.2008 ανήλθαν
στο ποσό των € 788.322.

16. Μερίσματα πληρωτέα
Η διανομή μερισμάτων στους μετόχους της μητρικής εταιρίας αναγνωρίζεται ως
υποχρέωση στις οικονομικές καταστάσεις την ημερομηνία κατά την οποία η διανομή
εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων.
Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 25ης Ιουνίου 2008, αποφάσισε τη
διανομή μερίσματος συνολικού ποσού 309.600,00 ευρώ, που αντιστοιχεί σε ποσό 0,0215
ευρώ ανά μετοχή
17. Απασχολούμενο προσωπικό.
Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού κατά την 30.06.08 ανέρχεται σε 41 άτομα
(30.06.07 άτομα 43).

18. Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις
Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά έως και την χρήση η οποία έληξε στις 31.12.2006. Ως
εκ τούτου ανέλεγκτη φορολογικά χρήση είναι μόνο η χρήση 2007.
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19. Συναλλαγές με συνδεδεμένα με την Εταιρεία μέρη
Οι συναλλαγές της εταιρίας με τα συνδεδεμένα μέρη κατά την έννοια του ΔΛΠ 24 έχουν
ως εξής.

Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών
Αγορές αγαθών και υπηρεσιών
Απαιτήσεις
Υποχρεώσεις
Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών
στελεχών και μελών διοίκησης
Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και
μέλη της διοίκησης
Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη
και μέλη της διοίκησης

Υπόλοιπα
30.06.08
30.06.07
0
0
0
0
0
0
0
0
120.000

112.000

61.987

10.831

3.962

6.800

Δεν έχουν χορηγηθεί δάνεια σε μέλη του Δ.Σ. ή σε λοιπά διευθυντικά στελέχη της
Εταιρείας (και τις οικογένειές τους).
.
20. Μεταγενέστερα του Ισολογισμού γεγονότα

Πέραν των ήδη αναφερθέντων, δεν υπάρχουν μεταγενέστερα του ισολογισμού της 30ης
Ιουνίου 2008 γεγονότα, που να αφορούν την Εταιρεία, στα οποία να επιβάλλεται αναφορά
από τα διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης.
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Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου 1.01.2008-30.06.2008
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