
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα)
Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

(ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ) 30.06.2009 31.12.2008 30.06.2009 31.12.2008
Ενεργητικό
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 5.079.107 5.110.548 5.079.107 5.110.548
Επενδύσεις σε ακίνητα 0 0 0 0
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 3.600.291 3.267.784 3.329.378 2.965.071
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 200.576 200.576 464.522 514.522
Αποθέµατα 267.596 374.209 265.346 374.209
Απαιτήσεις από πελάτες 3.247.358 2.750.099 3.448.047 2.630.243
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 2.067.561 2.371.843 1.903.187 2.317.628
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 
προοριζόµενα για πώληση 0 0 0 0
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 14.462.488 14.075.059 14.489.588 13.912.221
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο 7.200.000 7.200.000 7.200.000 7.200.000
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 4.561.735 4.318.613 4.751.559 4.322.756
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών µητρικής (α) 11.761.735 11.518.613 11.951.559 11.522.756
∆ικαιώµατα µειοψηφίας (β) 0 0 0 0
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β) 11.761.735 11.518.613 11.951.559 11.522.756
Προβλέψεις / Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 910.103 829.223 910.103 829.223
Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 738.158 302.408 738.158 302.408
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 1.052.493 1.424.815 889.768 1.257.834
Υποχρεώσεις που σχετίζονται µε µη 
κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 0 0 0 0
Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 2.700.754 2.556.446 2.538.029 2.389.465
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 14.462.488 14.075.059 14.489.588 13.912.221

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις , στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της ΙΛΥ∆Α ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. και του Οµίλου της. Συνιστούµε,
εποµένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε τον εκδότη, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη , όπου αναρτώνται οι οικονοµικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης
του νόµιµου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.
∆ιεύθυνση διαδικτύου : www.ilyda.com
Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο των οικονοµικών καταστάσεων: 31-07-2009
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής: Θεόδωρος N.Παπαηλιού Α.Μ ΣΟΕΛ 16641
Ελεγκτική Εταιρία : ΣΟΛ α.ε.ο.ε.
Τύπος έκθεσης επισκόπησης : Με σύµφωνη γνώµη

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

(ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ) 30.06.2009 30.06.2008 30.06.2009 30.06.2008
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου 
(01.01.2009 και 01.01.2008 αντίστοιχα) 11.518.614 10.786.348 11.522.756 10.786.348
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους 
(συνεχιζόµενες και διακοπείσες δραστηριότητες) 305.793 663.438 491.474 663.438
∆ιανεµηθέντα µερίσµατα -62.672 -309.600 -62.672 -309.600
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου 
(30.06.2009 και 30.06.2008 αντίστοιχα) 11.761.734 11.140.186 11.951.558 11.140.186

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ (ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα)
Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

(ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ) 1.1-30.06.2009 1.1-30.06.2008 1.1-30.06.2009 1.1-30.06.2008
Κύκλος εργασιών 3.261.049 3.579.298 2.957.179 3.579.298
Μικτά κέρδη / (ζηµιές) 1.989.814 2.051.808 1.862.252 2.051.808
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων,χρηµατοδοτικών και 
επενδυτικών αποτελεσµάτων 514.134 1.132.964 698.106 1.132.964
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων 489.394 1.103.770 673.366 1.103.770
Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους 
από συνεχιζόµενες δραστηριότητες 305.793 807.532 491.474 807.532
Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους 
από διακοπείσες δραστηριότητες 0 -144.094 0 -144.094
Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους από συνεχιζόµενες 
και διακοπείσες δραστηριότητες (Α) 305.793 663.438 491.474 663.438

-Ιδιοκτήτες µητρικής 305.793 663.438 491.474 663.438
-∆ικαιώµατα µειοψηφίας 0 0 0 0

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β) 0 0 0 0
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α) + (Β) 305.793 663.438 491.474 663.438

-Ιδιοκτήτες µητρικής 305.793 663.438 491.474 663.438
-∆ικαιώµατα µειοψηφίας 0 0 0 0

Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά (σε ευρώ) 0,0170 0,0369 0,0273 0,0369
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων 1.119.265 1.688.607 1.287.336 1.688.607

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα)
Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

(ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ) 1.1.-30.06.2009 1.1.-30.06.2008 1.1-30.06.2009 1.1-30.06.2008
Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων (συνεχιζόµενες δραστηριότητες) 489.394 1.103.770 673.366 1.103.770
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων (διακοπείσες δραστηριότητες) 0 -144.094 0 -144.094
Πλέον / µείον προσαρµογές για:
Αποσβέσεις 640.131 590.494 624.231 590.494
Προβλέψεις 10.000 2.500 60.000 2.500
Αποτελέσµατα (έσοδα,έξοδα,κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας -35.021 -35.516 -35.021 -35.516
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 24.762 29.859 24.762 29.859
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων 106.613 9.519 108.863 9.519
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων -567.131 -468.394 -765.359 -468.394
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) -454.136 -475.534 -451.689 -475.534
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα -24.762 -29.859 -24.762 -29.859
Καταβεβληµένοι φόροι -10.967 -74.538 -7.447 -74.538

178.883 508.207 206.942 508.207
Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώµατων και άυλων παγίων στοιχείων -941.197 -788.322 -957.098 -788.322
Εισπραχθείσες επιχορηγήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων 15.000 404.550 15.000 404.550
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άυλων παγίων στοιχείων 0 8.098 0 8.098
Τόκοι εισπραχθέντες 21 666 21 666
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες     (β) -926.176 -375.008 -942.076 -375.008
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 435.750 298.371 435.750 298.371
Μερίσµατα πληρωθέντα -62.612 0 -62.612 0 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες     (γ) 373.138 298.371 373.138 298.371
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµιακά διαθέσιµα 
και ισοδύναµα περιόδου (α) + (β) + (γ) -374.155 431.570 -361.997 431.570

Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 762.335 307.398 696.322 307.398
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 388.179 738.967 334.326 738.967

1. Oι εταιρείες του Οµίλου µε τις αντίστοιχες επωνυµίες και διευθύνσεις τους, τα ποσοστά µε τα οποία η µητρική Εταιρεία
συµµετέχει στο µετοχικό τους κεφάλαιο, η σχέση συµµετοχής (άµεση ή έµµεση)  καθώς και η µέθοδος ενσωµάτωσής τους στις
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της 30.06.2009, παρατίθενται αναλυτικά στην σηµείωση 1 των Οικονοµικών καταστάσεων.
2. Για την κατάρτιση των Οικονοµικών καταστάσεων έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές που χρησιµοποιήθηκαν  για την
σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας και του Οµίλου την 31.12.2008. 3. Επί των ακινήτων του Οµίλου και της
Εταιρείας υπάρχουν εµπράγµατα βάρη, το ύψος των οποίων ανερχόταν στο ποσό των ευρώ 2 εκ. στις 30.06.2009. 4. ∆εν
υφίστανται επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές ή αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που έχουν ή ενδέχεται να έχουν
σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της Eταιρείας και του Οµίλου. 5. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις
της Εταιρείας και των εταιρειών του Οµίλου παρατίθενται αναλυτικά στην σηµείωση 19 των Οικονοµικών Καταστάσεων. 6. Τα
ποσά των σωρευτικών προβλέψεων που έχουν σχηµατισθεί από την Εταιρεία και τον Όµιλο για κάθε µια από τις ακόλουθες
περιπτώσεις έχουν ως ακολούθως : Ευρώ Ευρώ

i) για τις πάσης φύσεως επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές 0 0 
ii) για τις ανέλεγκτες  φορολογικά χρήσεις 15.000 15.000 
iii) λοιπές προβλέψεις     0 0 

Σύνολο 15.000 15.000 
7. Ο αριθµός απασχολουµένου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου 30.06.2009 ήταν: Όµιλος άτοµα 41, Εταιρεία
άτοµα 39, ενώ την 30.06.008 ήταν: Όµιλος άτοµα  43, Εταιρεία άτοµα 43. 8. Οι πάσης φύσεως συναλλαγές ( εισροές ,εκροές)
σωρευτικά από την έναρξη της χρήσης 01/01/2009 έως 30/6/2009 καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της
Εταιρείας στη λήξη της τρέχουσας περιόδου, που έχουν προκύψει από συναλλαγές της µε τα συνδεδεµένα µέρη, όπως αυτά

ορίζονται στο ∆ΛΠ 24,  έχουν ως εξής: Όµιλος Εταιρεία
α)  Έσοδα 0 68.036 
β) Έξοδα 0 0 
γ) Απαιτήσεις 0 544.935  
δ) Υποχρεώσεις 0 0 
ε) Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης 126.000 126.000  
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης 38.354 38.354 
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης 0 0 
10. Στο τέλος της τρέχουσας  περιόδου δεν υπάρχουν µετοχές της µητρικής Εταιρείας που να κατέχονται είτε  από την ίδια, είτε
από θυγατρικές και συγγενείς της επιχειρήσεις. 11. ∆εν υπάρχουν εταιρείες οι οποίες δεν ενσωµατώθηκαν στις ενοποιηµένες
οικονοµικές καταστάσεις στην τρέχουσα περίοδο ενώ είχαν  ενσωµατωθεί είτε στην αµέσως προηγούµενη περίοδο, είτε στην
αντίστοιχη περίοδο της προηγούµενης χρήσης. 12. ∆εν υπάρχουν λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους στην τρέχουσα
περίοδο. 13. Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 29 Νοεµβρίου 2008 εγκρίθηκε η απόσχιση του τµήµατος (∆ιασύνδεση
αποµακρυσµένων πληροφοριακών συστηµάτων και λοιπών µέσων µέσω της αξιοποίησης των τηλεπικοινωνιών) και η εισφορά του
στην κατά 100% θυγατρική εταιρεία µε επωνυµία "Ι ΤΒΑ Telecom Παροχής Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών ΑΕ" σύµφωνα µε τις
διατάξεις του ν.2166/1993. Η ηµεροµηνία του ισολογισµού µετασχηµατισµού είχε ορισθεί σύµφωνα µε τις αποφάσεις των
αρµοδίων οργάνων των εταιριών η 31η Οκτωβρίου 2008. Ως εκ τούτου, το αποτέλεσµα του τµήµατος παρουσιάζεται σύµφωνα µε
τις πρόνοιες του ∆ΠΧΠ 5 "Στοιχεία µη κυκλοφορούντος ενεργητικού προς πώληση και διακοπείσες δραστηριότητες" ως
διακοπείσα δραστηριότητα στις οικονοµικές καταστάσεις. Περισσότερα αναφέρονται στην σηµ.15 των οικονοµικών καταστάσεων. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  & ∆/NΩN ΣYMBOYΛOΣ ΤΟΥ ∆.Σ.
ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Α.∆.Τ. Ν 161703

Αθήνα, 31 Ιουλίου 2009

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.
ΚΟΠΑΝΙΤΣΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

Α.∆.Τ. Σ 566398

ΑΑΝΝΩΩΝΝΥΥΜΜΟΟΣΣ ΕΕΜΜΠΠΟΟΡΡΙΙΚΚΗΗ ΚΚΑΑΙΙ ΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΚΚΕΕΥΥΑΑΣΣΤΤΙΙΚΚΗΗ ΕΕΤΤΑΑΙΙΡΡΕΕΙΙΑΑ ΣΣΥΥΣΣΤΤΗΗΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ ΠΠΛΛΗΗΡΡΟΟΦΦΟΟΡΡΙΙΚΚΗΗΣΣ ΚΚΑΑΙΙ ΠΠΑΑΡΡΟΟΧΧΗΗΣΣ ΥΥΠΠΗΗΡΡΕΕΣΣΙΙΩΩΝΝ 
ΑΡ.ΜΗΤΡ.ΑΕ: 26939/06/Β/92/7

Ε∆ΡΑ: ∆ήµος Αθηναίων - Αδριανείου 29 τκ 115 25
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2009 έως 30 Ιουνίου 2009

(Σύµφωνα µε την απόφαση 4/507/28.4.2009 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΝΤΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΡ. Α∆. 31296

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ (ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα)
Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

(ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ) 1.4-30.06.2009 1.4-30.06.2008 1.4-30.06.2009 1.4-30.06.2008
Κύκλος εργασιών 1.378.011 1.693.398 1.221.546 1.693.398
Μικτά κέρδη / (ζηµιές) 972.976 991.181 945.289 991.181
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων,χρηµατοδοτικών και 
επενδυτικών αποτελεσµάτων 142.178 440.842 234.057 440.842
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων 132.946 426.140 223.917 426.140
Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους 
από συνεχιζόµενες δραστηριότητες 75.012 322.043 165.982 322.043
Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους 
από διακοπείσες δραστηριότητες 0 -72.047 0 -72.047
Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους 
από συνεχιζόµενες και διακοπείσες δραστηριότητες (Α) 75.012 249.996 165.982 249.996

-Ιδιοκτήτες µητρικής 75.012 249.996 165.982 249.996
-∆ικαιώµατα µειοψηφίας 0 0 0 0 

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β) 0 0 0 0
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α) + (Β) 75.012 249.996 165.982 249.996

-Ιδιοκτήτες µητρικής 75.012 249.996 165.982 249.996
-∆ικαιώµατα µειοψηφίας 0 0 0 0

Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά (σε ευρώ) 0,0042 0,0139 0,0092 0,0139
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων 432.311 715.497 524.190 715.497


