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ΙΛΥ∆Α ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ 

Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση  

(Περιόδου από 1η Ιανουαρίου  έως 30η Ιουνίου 2009) 

Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του ν. 3556/2007 και τις κατ’ εξουσιοδότηση αυτού 

εκτελεστικές Αποφάσεις του ∆.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 

 

 

Βεβαιώνεται ότι η παρούσα Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση της περιόδου 1.1.2009-

30.6.2009 είναι εκείνη που εγκρίθηκε από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της «ΙΛΥ∆Α 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ» κατά την συνεδρίασή αυτού  της 31ης Ιουλίου 2009 και 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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∆ηλώσεις Εκπροσώπων  του ∆ιοικητικού 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, Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος.  

2. Κωνσταντίνου Κοπανιτσάνου του Θεοδώρου, κατοίκου Αθηνών, οδός Μωραιτίνης 

36 , Αντιπροέδρου του ∆.Σ.   

3. Kυριαζή Χριστάκη του Κωνσταντίνου, κατοίκου Περιστερίου Αττικής, οδός 

Ρούπελ αριθ. 37, Μέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου .  

Οι κάτωθι υπογράφοντες, υπό την ως άνω ιδιότητά µας, και ιδίως ο  τρίτος  εξ ηµών, 

ειδικώς προς τούτο ορισθείς  από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ανώνυµης Εταιρείας 

µε την επωνυµία «ΙΛΥ∆Α ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» 

και τον διακριτικό τίτλο «ΙΛΥ∆Α ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.», (εφεξής καλουµένης για 

λόγους συντοµίας ως «Εταιρεία» ή «ΙΛΥ∆Α») δηλώνουµε και βεβαιώνουµε µε την 

παρούσα ότι εξ όσων γνωρίζουµε :  

 

(α) οι εξαµηνιαίες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας και του Οµίλου της 

περιόδου 1.1.2009-30.6.2009, 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 ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας απεικονίζει  

κατά τρόπο αληθή τις πληροφορίες που απαιτούνται βάσει της παραγράφου 6 του 

άρθρου 5 του ν. 3556/2007  

Αθήνα,  31 Ιουλίου 2009 

Οι βεβαιούντες 

 

Βασίλειος 

Ανυφαντάκης 

Κωνσταντίνος 

Κοπανιτσάνος 

Κυριαζής 

Χριστάκης 
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Εξαµηνιαία έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
Περιόδου 1.1.2009 - 30.6.2009 

 

Η παρούσα Εξαµηνιαία Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου η οποία ακολουθεί 

(εφεξής καλουµένη για λόγους συντοµίας ως «Έκθεση» ή «Εξαµηνιαία Έκθεση»), 

αφορά στην χρονική περίοδο του Α΄ εξαµήνου της τρέχουσας χρήσεως 2009 

(1.1.2009-30.6.2009), 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 ∆ιοικητικού 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 «ΙΛΥ∆Α ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.» (εφεξής καλουµένη για 

λόγους συντοµίας ως «Εταιρεία» ή «Εκδότρια» ή «ΙΛΥ∆Α»).  

 

Η παρούσα Έκθεση συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους και προϋποθέσεις του 

άρθρου 5 του ν. 3556/2007 και των ως άνω Αποφάσεων του ∆Σ της Επιτροπής 

Κεφαλαιαγοράς, συνοδεύει τις εξαµηνιαίες οικονοµικές καταστάσεις της αυτής 

περιόδου (1.1.2009 -30.6.2009) και περιλαµβάνεται αυτούσια στην εξαµηνιαία 

οικονοµική έκθεση που αφορά στο πρώτο εξάµηνο της χρήσεως 2009. 

 

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 ∆Σ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς έχουν 

ειδικότερα ως ακολούθως :   
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ΕΝΟΤΗΤΑ  Α  

Σηµαντικά γεγονότα Α΄ εξαµήνου 2009  

 

Τα σηµαντικά γεγονότα τα οποία έλαβαν χώρα κατά το πρώτο εξάµηνο της 

τρέχουσας χρήσεως 2009 καθώς και η επίδρασή τους στις εξαµηνιαίες οικονοµικές 

καταστάσεις είναι τα ακόλουθα: 

 

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας  

 

Στις 12 Μαΐου 2009 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 

67% του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας (9.648.431 µετοχές σε σύνολο 

14.400.000 µετοχών) και εγκρίθηκαν οµόφωνα και παµψηφεί τα ακόλουθα:  

α. Οι  Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις που αφορούν στην εταιρική χρήση 2008 

(1.1.2008-31.12.2008). 

β. Η Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, η οποία περιλαµβάνεται εξ ολοκλήρου 

στο Πρακτικό του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας της 26ης Μαρτίου 

2009, καθώς και η από 27 Μαρτίου 2009  έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή-

Λογιστή της εταιρείας κ. Θεόδωρου Παπαηλιού. 

γ. Την διανοµή συνολικού µερίσµατος ύψους 62.672,00 Ευρώ, και δη την διανοµή 

µερίσµατος ύψους 0,0043522 Ευρώ ανά µετοχή της Εταιρείας, από το οποίο ποσό 

βάσει του ν. 3697/2008 (ΦΕΚ Α 194/2008) παρακρατείται ο αναλογούν στο µέρισµα 

φόρος ποσοστού 10% και συνεπώς το συνολικό καταβαλλόµενο ποσό του µερίσµατος 

ανά µετοχή θ'ανέλθει σε 0,00391698 Ευρώ. Ως ηµεροµηνία αποκοπής ορίσθηκε η 

Παρασκευή 15η Μαίου 2009.  Η καταβολή του µερίσµατος θα πραγµατοποιηθεί από 

την πληρώτρια τράπεζα «EFG Eurobank Ergasias»  

δ. Η απαλλαγή των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των ελεγκτών της 

Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζηµίωσης για τα πεπραγµένα και την διαχείριση της 

κλειοµένης εταιρικής χρήσης 2008 (1.1.2008-31.12.2008). 

ε. Η εκλογή ως ελεγκτών της χρήσεως 2009 για τον έλεγχο των ετησίων, εξαµηνιαίων 

(εταιρικών και ενοποιηµένων) Οικονοµικών Καταστάσεων της εταιρείας, των 

ακολούθων µελών της εγγεγραµµένης στο Μητρώο Ορκωτών  Ελεγκτών ελεγκτικής 
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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) και ως αναπληρωµατικό Ελεγκτή της Εταιρείας τον επίσης 

Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή της ΣΟΛ α.ε.ο.ε κ. Σεραφείµ Μακρή του ∆ηµητρίου, 

κάτοικο Κυψέλης Αττικής, οδός Φωκίωνος Νέγρη αριθ. 3, µε αριθµό Μητρώου 

Σ.Ο.Ε.Λ. 16311.και ο καθορισµός της αµοιβής τους. 

στ. Οι αµοιβές των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που κατεβλήθησαν από 

1.1.2008 έως 31.12.2008 καθώς και αυτές που θα καταβληθούν για την τρέχουσα 

εταιρική χρήση 2009 και µέχρι την επόµενη ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση. 

ζ. η απόκτηση ιδίων µετοχών της Εταιρείας µέσω του Χρηµατιστηρίου Αθηνών κατά 

τις διατάξεις του άρθρου 16 του κ.ν. 2190/1920, και σύµφωνα µε τους ακόλουθους 

όρους και προϋποθέσεις:  

 ο ανώτατος αριθµός των µετοχών που θα αγορασθούν να είναι ένα 

εκατοµµύριο (1.000.000) µετοχές (ήτοι ποσοστό µικρότερο του 10% του 

υφισταµένου συνόλου των µετοχών  της Εταιρείας).   

 το εύρος τιµών αγοράς των ιδίων µετοχών της Εταιρείας είναι 0,50 Ευρώ ανά 

µετοχή (κατώτατο όριο) και 1,50 Ευρώ ανά µετοχή (ανώτατο όριο). 

 το χρονικό διάστηµα κατά τη διάρκεια του οποίου θα διενεργηθούν οι αγορές 

από την Εταιρεία να είναι αυτό των είκοσι τεσσάρων (24) µηνών από την 

ηµεροµηνία λήψεως της παρούσας αποφάσεως (δηλαδή το αργότερο µέχρι την 

11η Μαΐου 2011). 

η. Η µείωση της ονοµαστικής αξίας των µετοχών της Εταιρείας από 0,50 Ευρώ σε 

0,40 Ευρώ δι΄ εκάστη µετοχή και συνακόλουθα η αύξηση  του αριθµού των µετοχών 

της Εταιρείας από 14.400.000 σε 18.000.000.  Έτσι το συνολικό µετοχικό κεφάλαιο 

της Εταιρείας ανέρχεται σε επτά εκατοµµύρια διακόσιες  χιλιάδες (7.200.000) Ευρώ, 

διαιρούµενο σε δεκαοκτώ εκατοµµύρια (18.000.000) κοινές ονοµαστικές µετοχές, 

ονοµαστικής αξίας 0,40 Ευρώ εκάστης. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ Β 
 
Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες  
 

Οι κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες για το δεύτερο εξάµηνο της τρέχουσας 

χρήσεως 2009 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 

διενεργούνται σε Ευρώ, αφετέρου δε διότι δεν υπάρχουν δανειακές υποχρεώσεις σε 

έτερο πλην του Ευρώ νόµισµα. Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας παρακολουθεί διαρκώς 

τους συναλλαγµατικούς κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν και αξιολογεί την 

ανάγκη λήψης σχετικών µέτρων.  

 

Επιτοκιακός κίνδυνος 

∆εν υφίσταται ιδιαίτερος επιτοκιακός κίνδυνος για την Εταιρεία λόγω της αύξησης 

των επιτοκίων από την Ε.Κ.Τ. Οι αναµενόµενες αυξήσεις των επιτοκίων πρόκειται να 
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επιβαρύνουν ελάχιστα το κόστος χρηµατοδότησης, δεδοµένου ότι ο δανεισµός της 

Εταιρείας είναι σχεδόν µηδενικός και καλύπτει πρόσκαιρες ταµιακές ανάγκες. 

 

Κίνδυνος ρευστότητας  

 

∆εν διαφαίνεται κίνδυνος ρευστότητας της Εταιρείας, δεδοµένου ότι οι ταµειακές 

ροές από λειτουργικές δραστηριότητες είναι θετικές. Παράλληλα η γενική 

ρευστότητα της Εταιρείας βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα της τάξεως του 3,12. 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 ∆ιοίκησης της Εταιρείας να εµπορεύεται ένα από αυτά τα 

προϊόντα. Τέλος η Εταιρεία καταφέρνει να διαφοροποιείται αποτελεσµατικά από τις 

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.  
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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 ∆ιοίκηση 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.  

 

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: 
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(α) οι συναλλαγές µεταξύ της Εταιρείας και κάθε συνδεδεµένου προσώπου που 

πραγµατοποιήθηκαν κατά το πρώτο εξάµηνο της τρέχουσας χρήσεως 2009 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 ∆ελτίο Χρήσεως 2008) οι οποίες θα µπορούσαν να έχουν 

ουσιαστικές συνέπειες για την χρηµατοοικονοµική θέση ή τις επιδόσεις της Εταιρείας 

κατά το πρώτο εξάµηνο της τρέχουσας χρήσεως 2009. 

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 (30.6.2009), (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. 

 Όµιλος Εταιρεία 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 
01.01-

30.06.09 
01.01-

30.06.09 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1   
Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών   
Σε θυγατρικές 0 68.036 
Σε λοιπά συνδεδεµένα µέρη 0 0 
Αγορές αγαθών και υπηρεσιών   
Από θυγατρικές 0 0 
Από λοιπά συνδεδεµένα µέρη 0 0 
Πωλήσεις παγίων   
Προς θυγατρικές 0 0 
Προς λοιπά συνδεδεµένα µέρη 0 0 
Απαιτήσεις    
Από θυγατρικές 0 544.935 
Από λοιπά συνδεδεµένα µέρη 0 0 
Υποχρεώσεις    
Σε θυγατρικές 0 0 
Σε λοιπά συνδεδεµένα µέρη 0 0 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2 Παροχές προς τη διοίκηση και στελέχη της εταιρίας   
A. Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της 
διοίκησης          126.000 126.000 
B. Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης                    38.354 38.354 
Γ. Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης           0 0 
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Σηµειώσεις:  

1. ∆εν έχουν χορηγηθεί δάνεια σε µέλη του ∆.Σ. ή σε λοιπά διευθυντικά στελέχη της 

Εταιρείας (και τις οικογένειές τους). 
2. 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: 
3. Πλην των ως άνω αµοιβών δεν υφίστανται άλλες συναλλαγές µεταξύ της Εταιρείας 

και των εν λόγω διευθυντικών στελεχών και µελών του ∆.Σ.  

4. Τα ποσά που αναφέρονται στις κατηγορίες Β και Γ του Πίνακα 2 αφορούν παροχή 

υπηρεσιών από µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.  

5. ∆εν υφίσταται οιαδήποτε συναλλαγή η οποία να έχει πραγµατοποιηθεί εκτός και 

πέραν των συνήθων όρων της αγοράς. 

ΕΝΟΤΗΤΑ ∆  

Εξέλιξη, επιδόσεις και θέση της Εταιρείας  

 

Στην παρούσα ενότητα περιλαµβάνεται µια ορθή και συνοπτική απεικόνιση της 

εξέλιξης, των επιδόσεων και της θέσης του Οµίλου και της Εταιρείας, εις τρόπον  

ώστε η απεικόνιση να παρουσιάζει µια ισορροπηµένη και ολοκληρωµένη ανάλυση 

της εξέλιξης, των επιδόσεων.   

 

1. Εξέλιξη της Εταιρείας : 

Η εξέλιξη των εξαµηνιαίων οικονοµικών µεγεθών του Οµίλου απεικονίζεται στους 

παρακάτω πίνακες: 

 

 
α' εξάµηνο 

2006 
α' εξάµηνο 

2007 
α' εξάµηνο 

2008 
α' εξάµηνο 

2009 
Κύκλος Εργασιών 3.308.078 3.499.795 3.579.298 3.261.049 
Μικτά Κέρδη 1.742.471 1.704.140 2.051.808 1.989.814 
Κέρδη προ φόρων 754.025 777.536 959.676 489.394 
Κέρδη µετά από 
φόρους 539.928 583.152 663.438 305.793 
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Σε επίπεδο ποσοστιαίας µεταβολής οι επιδόσεις του Οµίλου για τις ανωτέρω 

περιόδους απεικονίζονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

 α' εξάµηνο 2007 α' εξάµηνο 2008 α' εξάµηνο 2009 
Κύκλος Εργασιών 5,80% 2,27% -8,89%
Μικτά Κέρδη -2,20% 20,40% -3,02%
Κέρδη προ φόρων 3,12% 23,43% -49,00% 
Κέρδη µετά από φόρους 8,01% 13,77% -53,91% 

 

2. Επιδόσεις της Εταιρείας  

Κατωτέρω παρατίθενται ορισµένα ποσά και συναφείς αριθµοδείκτες αναφορικά µε 

την απόδοση του Οµίλου.  

 
α' εξάµηνο 

2006 
α' εξάµηνο 

2007 
α' εξάµηνο 

2008 
α' εξάµηνο 

2009 
Κέρδη προ φόρων 754.025 777.536 959.676 489.394 
Σύνολο Ενεργητικού 12.392.780 13.342.051 14.469.012 14.462.488 
Απόδοση Συνολικού 
Ενεργητικού  6,08% 5,83% 6,63% 3,38% 
     
Κέρδη µετά από φόρους 539.928 583.152 663.438 305.793 
Σύνολο Ενεργητικού 12.392.780 13.342.051 14.469.012 14.462.488 
Απόδοση Συνολικού 
Ενεργητικού  4,36% 4,37% 4,59% 2,11% 

 

3. Χρηµατοοικονοµικοί και µη βασικοί δείκτες επιδόσεων. 

Κατωτέρω παρατίθενται ορισµένοι χρηµατοοικονοµικοί και µη δείκτες που άπτονται 

των βασικών επιδόσεων της εταιρείας: 

 

 
α' εξάµηνο 

2006 
α' εξάµηνο 

2007 
α' εξάµηνο 

2008 
α' εξάµηνο 

2009 
Κυκλοφορούν 
Ενεργητικό 5.725.547 6.337.874 6.355.016 5.582.515
Βραχυπρόθεσµες 
Υποχρεώσεις 2.357.144 2.462.802 2.494.775 1.790.651
Γενική Ρευστότητα  2,43 2,57 2,55 3,12
     
Κέρδη προ φόρων 754.025 777.536 959.676 489.394
Ίδια Κεφάλαια 9.563.370 10.148.175 11.140.185 11.761.735
Απόδοση Ιδίων 
Κεφαλαίων  7,88% 7,66% 8,61% 4,16%
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ΕΝΟΤΗΤΑ Ε  

Στοιχεία και εκτιµήσεις για την εξέλιξη των δραστηριοτήτων της Εταιρείας 

κατά το Β’ εξάµηνο 2009  

 

Στην παρούσα Ενότητα και αναφορικά µε τις δραστηριότητες του Οµίλου κατά το 

δεύτερο εξάµηνο της τρέχουσας χρήσεως 2009, 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 2009. 
 

Β. Η µείωση κατά 8,89% του κύκλου εργασιών το α’ εξάµηνο του 2009 σε σχέση µε 

την αντίστοιχη περίοδο του 2008 εκτιµάται ότι είναι ο  βασικός δείκτης για την 

τελική διαµόρφωση του ετήσιου κύκλου εργασιών. 

 

 

 

Αθήνα, 31 Ιουλίου 2009  

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας 
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Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάµεσης Οικονοµικής Πληροφόρησης 

 
Προς τους Μετόχους  της  εταιρείας « ΙΛΥ∆Α Ανώνυµος Εµπορική Κατασκευαστική 

Εταιρεία Συστηµάτων Πληροφορικής και Παροχής Υπηρεσιών». 

 

Εισαγωγή 

Επισκοπήσαµε την συνηµµένη εταιρική και ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής 

θέσης της «ΙΛΥ∆Α Α.Ε.» της 30ης Ιουνίου 2009, τις σχετικές εταιρικές και 

ενοποιηµένες καταστάσεις συνολικών εσόδων, 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 ∆ιοίκηση της εταιρείας έχει 

την ευθύνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάµεσης συνοπτικής 

οικονοµικής πληροφόρησης, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 

Πληροφόρησης όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 

εφαρµόζονται στην ενδιάµεση οικονοµική πληροφόρηση («∆ΛΠ 34»). ∆ική µας 

ευθύνη είναι η έκφραση ενός συµπεράσµατος επί αυτής της ενδιάµεσης συνοπτικής 

οικονοµικής πληροφόρησης µε βάση την επισκόπησή µας. 

 

Εύρος της εργασίας επισκόπησης 

∆ιενεργήσαµε την επισκόπηση µας σύµφωνα µε το ∆ιεθνές 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 
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οποία θα είχαν επισηµανθεί σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια, η παρούσα δεν αποτελεί 

έκθεση ελέγχου. 

 

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 ∆ΛΠ 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, 31 Ιουλίου 2009 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

 

 

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ Ν. ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ 

Α. Μ. 16641 

Σ.Ο.Λ Α.Ε 
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Κατάσταση συνολικών εσόδων. 
  Όµιλος Εταιρεία 
Συνεχιζόµενες δραστηριότητες Σηµ 01.01 - 30.06.09 01.01 - 30.06.08 01.01 - 30.06.09 01.01 - 30.06.08 
Πωλήσεις  3.261.049 3.579.298 2.957.179 3.579.298 
Κόστος πωλήσεων  1.271.235 1.527.489 1.094.927 1.527.489 
Μικτό κέρδος  1.989.814 2.051.808 1.862.252 2.051.808 
      
Άλλα λειτουργικά έσοδα  43.596 66.177 43.596 66.177 
Έξοδα διάθεσης  309.150 181.598 196.665 181.598 
Έξοδα διοίκησης  493.097 229.741 294.997 229.741 
Έξοδα ερευνών και ανάπτυξης  670.826 557.017 688.326 557.017 
Άλλα λειτουργικά έξοδα  46.202 16.666 27.754 16.666 
Αποτέλεσµα προ φόρων χρηµ/κών και επενδυτικών 
αποτελεσµάτων  514.134 1.132.964 698.106 1.132.964 
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα  21 666 21 666 
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα  24.762 29.859 24.762 29.859 
Κέρδη (ζηµίες) προ φόρων   489.394 1.103.770 673.366 1.103.770 
Φόρος εισοδήµατος 13 181.892 296.238 181.892 296.238 
Κέρδη (ζηµιές) µετά από φόρους από συνεχιζόµενες 
δραστηριότητες       (α)  307.503 807.532 491.474 807.532 
∆ιακοπείσες δραστηριότητες      
Κέρδος (ζηµιά) περιόδου µετά από φόρους από διακοπείσες 
δραστηριότητες          (β)  0 -144.094 0 -144.094 
Κέρδος (ζηµιά) µετά από φόρους συνεχιζόµενες και διακοπείσες 
δραστηριότητες (α+β)  307.503 663.438 491.474 663.438 
Λοιπά συνολικά έσοδα      
Λοιπά συνολικά έσοδα  0 0 0 0 
Φόρος επί λοιπών συνολικών εσόδων  0 0 0 0 
Λοιπά συνολικά έσοδα µετά φόρων  0 0 0 0 
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσης  307.503 663.438 491.474 663.438 
Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή 14 0,017 0,037 0,027 0,037 
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Κατάσταση Οικονοµικής θέσης    
 

  Όµιλος Εταιρεία 
Ενεργητικό Σηµ. 30.06.09 31.12.08 30.06.09 31.12.08 
Ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία 4 5.079.107 5.110.548 5.079.107 5.110.548 
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 5 3.600.291 3.267.784 3.329.378 2.965.071 
Επενδύσεις σε θυγατρικές 6 0 0 272.752 322.752 
Χρηµ/κα στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση  185.140 185.140 185.140 185.140 
Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις  15.435 15.435 6.629 6.629 
Σύνολο µη κυκλοφορούντων στοιχείων 
ενεργητικού 8.879.974 8.578.907 8.873.007 8.590.140 
      
Αποθέµατα  267.596 374.209 265.346 374.209 
Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις 7 3.247.358 2.750.099 3.448.047 2.630.243 
Λοιπές απαιτήσεις  1.679.381 1.609.508 1.568.862 1.621.306 
Χρηµατικά διαθέσιµα και ισοδύναµα αυτών 8 388.179 762.335 334.326 696.322 
Σύνολο κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού 5.582.515 5.496.152 5.616.581 5.322.081 
Σύνολο  ενεργητικού  14.462.488 14.075.059 14.489.588 13.912.221 
      
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις      
Μετοχικό κεφάλαιο  7.200.000 7.200.000 7.200.000 7.200.000 
Αποθεµατικά αναπροσαρµογής  422.643 422.643 422.643 422.643 
Λοιπά αποθεµατικά  1.837.489 1.695.425 1.837.489 1.695.425 
Υπόλοιπο κερδών  εις νέο  2.301.603 2.200.545 2.491.427 2.204.688 
Σύνολο   11.761.735 11.518.613 11.951.559 11.522.756 
∆ικαιώµατα µειοψηφίας  0 0   
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  11.761.735 11.518.613 11.951.559 11.522.756 
      
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού  55.000 50.000 55.000 50.000 
Έσοδα εποµένων χρήσεων από 
επιχορηγήσεις 9 149.710 169.710 149.710 169.710 
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 12 690.393 599.513 690.393 599.513 
Λοιπές προβλέψεις  15.000 10.000 15.000 10.000 
Σύνολο µη τρεχουσών υποχρεώσεων   910.103 829.223 910.103 829.223 
      
Βραχυπρόθεσµα δάνεια 11 738.158 302.408 738.158 302.408 
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 10 966.482 1.420.559 803.758 1.255.388 
Φόρος εισοδήµατος  86.011 4.256 86.011 2.446 
Σύνολο τρεχουσών υποχρεώσεων  1.790.651 1.727.223 1.627.926 1.560.242 
      
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και 
υποχρεώσεων  14.462.488 14.075.059 14.489.588 13.912.221 
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Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων - Εταιρεία 
 

 Μετοχικό  Αποθεµατικά Τακτικό Λοιπά  Υπόλοιπο  
 Κεφάλαιο αναπ/ρµογής αποθεµατικό αποθεµατικά εις νέον Σύνολο 
       
Υπόλοιπα την 01.01.08 σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ 7.200.000 396.228 230.180 1.299.738 1.660.202 10.786.348 
Μεταβολές σε λογιστικές πολιτικές 0 0 0 0 0 0 
Αναπροσαρµοσµένο υπόλοιπο την 01.01.08 7.200.000 396.228 230.180 1.299.738 1.660.202 10.786.348 
Καθαρά αποτελέσµατα περιόδου 01.01-30.06.08 0 0 0 0 663.438 663.438 
Λοιπά συνολικά αποτελέσµατα       
∆ιάθεση κερδών 0 0 25.402 140.105 -165.507 0 
Μερίσµατα         -309.600 -309.600 
Λοιπά συνολικά αποτελέσµατα για το 2008 0 0 25.402 140.105 188.331 353.838 
Υπόλοιπο ιδίων κεφαλαίων την 30.06.08 7.200.000 396.228 255.582 1.439.843 1.848.533 11.140.186 

       
       
 Μετοχικό  Αποθεµατικά Τακτικό Λοιπά  Υπόλοιπο  
 Κεφάλαιο αναπ/ρµογής αποθεµατικό αποθεµατικά εις νέον Σύνολο 
       
Υπόλοιπα την 01.01.09 σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ 7.200.000 422.643 255.582 1.439.843 2.204.688 11.522.756 
Μεταβολές σε λογιστικές πολιτικές 0 0 0 0 0 0 
Αναπροσαρµοσµένο υπόλοιπο την 01.01.09 7.200.000 422.643 255.582 1.439.843 2.204.688 11.522.756 
Καθαρά αποτελέσµατα περιόδου 01.01-30.06.09 0 0 0 0 491.474 491.474 
Λοιπά συνολικά αποτελέσµατα      0 
∆ιάθεση κερδών 0 0 9.013 133.051 -142.064 0 
Μερίσµατα         -62.672 -62.672 
Λοιπά συνολικά αποτελέσµατα για το 2009 0 0 9.013 133.051 -204.736 -62.672 
Υπόλοιπο ιδίων κεφαλαίων την 30.06.09 7.200.000 422.643 264.596 1.572.894 2.491.426 11.951.558 
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Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων -  Όµιλος 

 
 Μετοχικό  Αποθεµατικά Τακτικό Λοιπά  Υπόλοιπο ∆ικαιώµατα  
 Κεφάλαιο αναπ/ρµογής αποθεµατικό αποθεµατικά εις νέον µειοψηφίας Σύνολο 
        
Υπόλοιπα την 01.01.08 σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ 7.200.000 396.228 230.180 1.299.738 1.660.202 0 10.786.348 
Μεταβολές σε λογιστικές πολιτικές 0 0 0 0 0 0 0 
Αναπροσαρµοσµένο υπόλοιπο την 01.01.08 7.200.000 396.228 230.180 1.299.738 1.660.202 0 10.786.348 
Καθαρά αποτελέσµατα περιόδου 01.01-30.06.08 0 0 0 0 663.438 0 663.438 
Λοιπά συνολικά αποτελέσµατα        
∆ιάθεση κερδών 0 0 25.402 140.105 -165.507 0 0 
Μερίσµατα         -309.600   -309.600 
Λοιπά συνολικά αποτελέσµατα για το 2008 0 0 25.402 140.105 497.931 0 353.838 
Υπόλοιπο ιδίων κεφαλαίων την 30.06.08 7.200.000 396.228 255.582 1.439.843 2.158.133 0 11.140.186 

        
 Μετοχικό  Αποθεµατικά Τακτικό Λοιπά  Υπόλοιπο ∆ικαιώµατα  
 Κεφάλαιο αναπ/ρµογής αποθεµατικό αποθεµατικά εις νέον µειοψηφίας Σύνολο 
        
Υπόλοιπα την 01.01.09 σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ 7.200.000 422.643 255.582 1.439.843 2.200.545 0 11.518.613 
Μεταβολές σε λογιστικές πολιτικές 0 0 0 0 0 0 0 
Αναπροσαρµοσµένο υπόλοιπο την 01.01.09 7.200.000 422.643 255.582 1.439.843 2.200.545 0 11.518.613 
Καθαρά αποτελέσµατα περιόδου 01.01-30.06.09 0 0 0 0 305.793 0 305.793 
Λοιπά συνολικά αποτελέσµατα       0 
∆ιάθεση κερδών 0 0 9.013 133.051 -142.064 0 0 
Μερίσµατα         -62.672   -62.672 
Λοιπά συνολικά αποτελέσµατα για το 2009 0 0 9.013 133.051 -204.736 0 -62.672 
Υπόλοιπο ιδίων κεφαλαίων την 30.06.09 7.200.000 422.643 264.596 1.572.894 2.301.602 0 11.761.734 
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Κατάσταση ταµιακών ροών 
 

 Όµιλος Εταιρεία 

Ποσά εκφρασµένα σε  €  
01.01-

30.06.09 
01.01-

30.06.08 
01.01-

30.06.09 
01.01-

30.06.08 
Λειτουργικές δραστηριότητες     

Κέρδη προ φόρων (συνεχιζόµενες δραστηριότητες) 489.394 959.676 673.366 959.676 
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 & ζηµιές) επενδυτικής 
δραστηριότητας -35.021 -35.516 -35.021 -35.516 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 24.762 29.859 24.762 29.859 
Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών 
κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές 
δραστηριότητες:     
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 τραπεζών) -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 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές 
δραστηριότητες (α) 178.883 508.207 206.942 508.207 
Επενδυτικές δραστηριότητες     

Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων -941.197 -788.322 -957.098 -788.322 
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άυλων παγίων 
στοιχείων 0 8.098 0 8.098 
Τόκοι εισπραχθέντες 21 666 21 666 
Μερίσµατα εισπραχθέντα 0 0 0 0 
Εισπράξεις από επιχορηγήσεις παγίων στοιχείων 15.000 404.550 15.000 404.550 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές 
δραστηριότητες (β) -926.176 -375.008 -942.076 -375.008 
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες     
Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 0 0 0 0 
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 435.750 630.000 435.750 630.000 
Εξοφλήσεις δανείων 0 -331.629 0 -331.629 

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις 0 0 0 0 
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 ταµειακά διαθέσιµα και 
ισοδύναµα περιόδου (α) + (β) + (γ) -374.155 431.570 -361.997 431.570 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 762.335 307.398 696.322 307.398 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 388.179 738.968 334.326 738.968 
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Επιλεγµένες σηµειώσεις επί των ενδιάµεσων 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 «ΙΛΥ∆Α 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 «ΙΛΥ∆Α ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.», ενώ η διάρκειά 

της έχει ορισθεί σε 99 έτη. Η έδρα της Εταιρείας είναι στο ∆ήµο Αθηναίων, οδός 

Αδριανείου 29, σε ιδιόκτητο κτήριο στο οποίο στεγάζεται το σύνολο των λειτουργιών της 

εταιρείας.  

 

Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της εταιρίας καλύπτουν την εταιρία και τις 

θυγατρικές της (Ο Όµιλος). Θυγατρικές είναι επιχειρήσεις πάνω στις οποίες ασκείται 

έλεγχος από την µητρική. Οι θυγατρικές ενοποιούνται πλήρως (ολική ενοποίηση) από την 

ηµεροµηνία που αποκτάται ο έλεγχος σε αυτές και παύουν να ενοποιούνται από την 

ηµεροµηνία που παύει να υφίσταται ο έλεγχος. 

 

∆οµή του Οµίλου 

 

Εταιρεία  Έδρα ∆ραστηριότητα Ποσοστό 
Ιλυδα Πληροφορική Αθήνα Ανάπτυξη λογισµικού Μητρική 
I TBA Αθήνα Ανάπτυξη λογισµικού 100% 

 
 
Οι Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις της περιόδου 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 

2009, εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας την 31η  Ιουλίου 2009. 
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2. Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων. 

Οι παρούσες ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της «ΙΛΥ∆Α ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.»,  

µε ηµεροµηνία 30 Ιουνίου, καλύπτουν την περίοδο, από 1η Ιανουαρίου έως την 30η 

Ιουνίου της χρήσης 2009 και έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 34 «Ενδιάµεσες 

Οικονοµικές Καταστάσεις».  

 

Στη τρέχουσα περίοδο εφαρµόσθηκε το αναθεωρηµένο ∆.Λ.Π. 1, αναδροµικά από την 1η 

Ιανουαρίου 2008, το οποίο δεν είχε καµµία επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις, 

δεδοµένου ότι διαφοροποίησε µόνο τους τίτλους αυτών. 

 

Οι λογιστικές αρχές και οι µέθοδοι υπολογισµών πού χρησιµοποιήθηκαν για την 

προετοιµασία και την παρουσίαση των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων είναι 

σύµφωνες µε αυτές που χρησιµοποιήθηκαν για την σύνταξη των ετήσιων οικονοµικών 

καταστάσεων, του Οµίλου και της εταιρίας, της χρήσης που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 

2008. Οι συνηµµένες ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις πρέπει να εξετάζονται σε 

συνδυασµό µε τις ετήσιες ελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις της 31ης ∆εκεµβρίου 2008, 

που είναι διαθέσιµες στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρίας www.ilyda.com. 

 

Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί στα πλαίσια του ιστορικού 

κόστους  Η κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ απαιτεί την 

χρήση αναλυτικών λογιστικών εκτιµήσεων και κρίσεων στη διαδικασία εφαρµογής των 

λογιστικών αρχών, που επηρεάζουν τα υπόλοιπα των περιουσιακών στοιχείων και 

υποχρεώσεων, τη γνωστοποίηση ενδεχοµένων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την 

ηµεροµηνία των οικονοµικών καταστάσεων καθώς και τα παρουσιαζόµενα ποσά εσόδων 

και εξόδων κατά τις υπό εξέταση περιόδους. Παρά το γεγονός ότι οι εκτιµήσεις βασίζονται 

στην καλύτερη δυνατή γνώση της ∆ιοίκησης του Οµίλου, τα πραγµατικά αποτελέσµατα 

ενδέχεται τελικά να διαφέρουν από τις εκτιµήσεις αυτές. 
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3. Πληροφόρηση κατά τοµέα 

Στη τρέχουσα περίοδο ο όµιλος εξέτασε τις προϋποθέσεις εφαρµογής του ∆.Π.Χ.Α. 8 

«Λειτουργικοί Τοµείς», µε ισχύ για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά 

την 01.01.2009 και κατέληξε στο συµπέρασµα ότι αυτές δεν συντρέχουν. Συγκεκριµένα 

δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις (β) και (γ) της παραγράφου 5 του Προτύπου, στις οποίες 

προβλέπεται ότι λειτουργικός τοµέας είναι ένα συστατικό της επιχείρησης του οποίου τα 

λειτουργικά αποτελέσµατα εξετάζονται τακτικά από τον «Επικεφαλής Λήψης 

Επιχειρηµατικών Αποφάσεων» που στη περίπτωση του οµίλου είναι το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο της µητρικής εταιρίας, προκειµένου να ληφθούν αποφάσεις σχετικά µε την 

κατανοµή των πόρων σε αυτόν και να εκτιµηθεί η αποδοτικότητά του και για τον οποίο 

υπάρχουν διαθέσιµες χωριστές χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες. Συνεπώς οι 

δραστηριότητες του οµίλου παρουσιάζονται ως ένας τοµέας. 

 

Το σύνολο σχεδόν του κύκλου εργασιών του οµίλου αφορά χονδρικές πωλήσεις και δεν 

υπάρχει εποχικότητα στα είδη που εµπορεύεται ο όµιλος. Επιπλέον κανείς πελάτης του 

οµίλου ή της εταιρίας δεν απορροφά πάνω από το 10% των εσόδων. 
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4. Ενσώµατα πάγια 
 

Οι µεταβολές των ενσώµατων παγίων έχουν ως εξής. 
Εταιρεία - Όµιλος Γήπεδα Κτίρια Μεταφ/κά Λοιπά    
Αξία κτήσεως οικόπεδα εγκατ/σεις µέσα Έπιπλα Ακιν/σεις Σύνολο 
Απογραφή 01.01.2008 523.000 3.675.062 165.431 1.552.602 0 5.916.094 
Προσθήκες περιόδου 0 239.995 0 195.411 0 435.406 
Αναπροσαρµογές 0 0 0 0 0 0 
Πωλήσεις / διαγραφές 0 0 0 -11.150 0 -11.150 
Μεταφορές 0 0 0 0 0 0 
Υπόλοιπο 31.12.2008 523.000 3.915.057 165.431 1.736.862 0 6.340.350 
       
Συσσωρευµένες 
αποσβέσεις       
Απογραφή 01.01.2008 0 190.418 93.795 645.201 0 929.415 
Αποσβέσεις περιόδου 0 93.387 16.519 193.532 0 303.439 
Πωλήσεις / διαγραφές 0 0 0 -3.052 0 -3.052 
Μεταφορές 0 0 0 0 0 0 
Υπόλοιπο 31.12.2008 0 283.806 110.315 835.682 0 1.229.803 
       
Αναπόσβεστη αξία       
Κατά την 01.01.2008 523.000 3.484.644 71.636 907.400 0 4.986.679 
Κατά την 31.12.2008 523.000 3.631.251 55.116 901.180 0 5.110.548 
       
Αξία κτήσεως        
Απογραφή 01.01.2009 523.000 3.915.057 165.431 1.736.862 0 6.340.350 
Προσθήκες περιόδου 0 0 0 119.383 0 119.383 
Αναπροσαρµογές 0 0 0 0 0 0 
Πωλήσεις / διαγραφές 0 -21.092 0 0 0 -21.092 
Μεταφορές 0 0 0 0 0 0 
Υπόλοιπο 30.06.2009 523.000 3.893.965 165.431 1.856.246 0 6.438.641 
       
Συσσωρευµένες 
αποσβέσεις       
Απογραφή 01.01.2009 0 283.806 110.315 835.682 0 1.229.803 
Αποσβέσεις περιόδου 0 18.749 7.234 103.749 0 129.732 
Πωλήσεις / διαγραφές 0 0 0 0 0 0 
Μεταφορές 0 0 0 0 0 0 
Υπόλοιπο 30.06.2009 0 302.555 117.549 939.431 0 1.359.534 
       
Αναπόσβεστη αξία       
Κατά την 01.01.2009 523.000 3.631.251 55.116 901.180 0 5.110.548 
Κατά την 30.06.2009 523.000 3.591.410 47.882 916.815 0 5.079.107 

 

Σηµειώνεται ότι επί των ακινήτων της εταιρείας υπάρχουν εµπράγµατα βάρη (προσηµείωση 

υποθήκης) το ύψος των οποίων την 30.06.2009 ανήρχοντο στο ποσό των 2 εκατ. ευρώ 

περίπου.  
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5. Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

Οι µεταβολές των άυλων περιουσιακών στοιχείων έχουν ως εξής. 
 Εταιρεία   Οµιλος 
  Λογισµικά    Λογισµικά  
Κόστος κτήσεως ∆ικαιώµατα προγράµµατα Σύνολο  ∆ικαιώµατα προγράµµατα Σύνολο 
Απογραφή 01.01.2009 0 5.619.733 5.619.733  0 5.937.740 5.937.740 
Προσθήκες περιόδου 0 828.990 828.990  0 828.990 828.990 
Πωλήσεις / διαγραφές  0 0   0 0 
Υπόλοιπο 30.06.2009 0 6.448.723 6.448.723  0 6.766.730 6.766.730 
        
Συσσωρευµένες 
αποσβέσεις        
Απογραφή 01.01.2009 0 2.654.662 2.654.662  0 2.669.956 2.669.956 
Προσθήκες περιόδου 0 464.682 464.682  0 496.483 496.483 
Πωλήσεις / διαγραφές 0 0 0  0 0 0 
Υπόλοιπο 30.06.2009 0 3.119.344 3.119.344  0 3.166.439 3.166.439 
        
Αναπόσβεστη αξία        
Κατά την 01.01.2009 0 2.965.071 2.965.071  0 3.267.784 3.267.784 
Κατά την 30.06.2009 0 3.329.378 3.329.378  0 3.600.291 3.600.291 
        

  Λογισµικά    Λογισµικά  
Κόστος κτήσεως ∆ικαιώµατα προγράµµατα Σύνολο  ∆ικαιώµατα προγράµµατα Σύνολο 
Απογραφή 01.01.2008 84.000 6.674.048 6.758.048  84.000 6.674.048 6.758.048 
Προσθήκες περιόδου 0 1.436.096 1.436.096  0 1.754.103 1.754.103 
∆ιαγραφές αποµειώσεις 0 -1.991.429 -1.991.429  0 -1.991.429 -1.991.429 
Απόσχιση κλάδου -84.000 -498.982 -582.982  -84.000 -498.982 -582.982 
Υπόλοιπο 31.12.2008 0 5.619.733 5.619.733  0 5.937.740 5.937.740 
        
Συσσωρευµένες 
αποσβέσεις   Σύνολο    Σύνολο 
Απογραφή 01.01.2008 37.800 3.946.830 3.984.630  37.800 3.946.830 3.984.630 
Προσθήκες περιόδου 14.000 843.887 857.887  14.000 859.181 873.181 
∆ιαγραφές αποµειώσεις 0 -1.922.880 -1.922.880  0 -1.922.880 -1.922.880 
Απόσχιση κλάδου -51.800 -213.175 -264.975  -51.800 -213.175 -264.975 
Υπόλοιπο 31.12.2008 0 2.654.662 2.654.662  0 2.669.956 2.669.956 
        
Αναπόσβεστη αξία        
Κατά την 01.01.2008 46.200 2.727.218 2.773.418  46.200 2.727.218 2.773.418 
Κατά την 31.12.2008 0 2.965.071 2.965.071  0 3.267.784 3.267.784 
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6. Επενδύσεις σε θυγατρικές 
 
Την 2 Οκτωβρίου 2008 η εταιρία απέκτησε το 100% των µετοχών της εταιρίας «Ι ΤΒΑ 
Telecom Παροχής Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών ΑΕ (πρώην Logi Active AE) που 
λειτουργεί στην Αθήνα (Πραξιτέλους 29 ΤΚ 10.560). Η συγκεκριµένη αγορά 
πραγµατοποιήθηκε µε σκοπό την εισφορά σε αυτή  (απόσχιση)  του κλάδου «∆ιασύνδεση 
αποµακρυσµένων πληροφοριακών συστηµάτων και λοιπών µέσων µέσω της αξιοποίησης 
των τηλεπικοινωνιών». Η εισφορά και απορρόφηση του κλάδου έγινε σύµφωνα µε τις 
διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/93 και του κ.ν. 2190/1920, και ως ηµεροµηνία του 
ισολογισµού µετασχηµατισµού ορίστηκε η 31η Οκτωβρίου 2008. Η απόσχιση αυτή 
ολοκληρώθηκε την 31η ∆εκεµβρίου 2008 
 
Η αξία κτήσης της θυγατρικής διαµορφώθηκε ως εξής: 

 
 Εταιρεία 
Υπόλοιπο έναρξης  01.01.2009 322.753 
Πρόβλεψη αποµείωσης -60.000 
Υπόλοιπο 30.06.2009 262.753 

 

7. Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις 
Τα υπόλοιπα των πελατών και λοιπών εµπορικών απαιτήσεων αναλύονται ως εξής: 

 

 Όµιλος Εταιρεία 
 30.06.09 31.12.08 30.06.09 31.12.08 
Πελάτες 2.962.041 2.497.397 3.162.730 2.377.540 
Επιταγές εισπρακτέες 329.300 254.901 329.300 254.901 
Γραµµάτια εισπρακτέα 10.056 26.842 10.056 26.842 
Προβλέψεις αποµείωσης -54.040 -29.040 -54.040 -29.040 
Σύνολο 3.247.358 2.750.100 3.448.047 2.630.243 

 

8. Ταµειακά διαθέσιµα 
Τα υπόλοιπα των ταµιακών διαθεσίµων αναλύονται ως εξής: 

 

 Όµιλος Εταιρεία 
 30.06.09 31.12.08 30.06.09 31.12.08 
Ταµείο 115.295 69.162 69.676 23.541 
Καταθέσεις όψεως 272.885 693.173 264.650 672.782 
 388.179 762.335 334.326 696.322 
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9. Έσοδα εποµένων χρήσεων από επιχορηγήσεις 
 

Η κίνηση του λογαριασµού επιχορηγήσεων έχει ως ακολούθως 

 

 Όµιλος Εταιρεία 
 30.06.09 31.12.08 30.06.09 31.12.08 
Υπόλοιπο έναρξης 169.710 401.730 169.710 401.730 
Νέες επιχορηγήσεις 15.000 0 15.000 0 
Τακτοποιήσεις 0 -42 0 -42 
Αποσβέσεις 35.000 231.977 35.000 231.977 
Υπόλοιπο τέλους 149.710 169.710 149.710 169.710 

 

10. Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 
 

Το υπόλοιπο του ανωτέρου λογαριασµού αναλύεται ως εξής: 

 Όµιλος Εταιρεία 
 31.12.08 31.12.08 30.06.09 31.12.08 
Προµηθευτές 295.923 343.152 147.764 222.054 
Μερίσµατα πληρωτέα 7.099 7.040 7.099 7.040 
Οφειλόµενες αµοιβές 1.303 2.250 1.303 2.250 
Λοιπές υποχρεώσεις 249.706 127.354 249.706 195.824 
Επιταγές πληρωτέες 271.437 501.045 269.244 501.045 
Προκαταβολές πελατών 57.819 176.571 57.819 99.180 
Υποχρεώσεις για λοιπούς φόρους τέλη 28.925 130.608 38.080 129.743 
Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικούς οργανισµούς 34.275 72.424 32.743 72.424 
Μεταβατικοί λογαριασµοί 19.995 60.116 0 25.828 
Σύνολα 966.482 1.420.559 803.758 1.255.388 
 

11. ∆ανεισµός 
Το υπόλοιπο του ανωτέρου λογαριασµού αναλύεται ως εξής: 

 Όµιλος Εταιρεία 
Μακροπρόθεσµος δανεισµός 30.06.09 31.12.08 30.06.09 31.12.08 
Τραπεζικός  δανεισµός 0 0 0 0 
Υποχρεώσεις χρηµατοοικονοµικής 
µίσθωσης 0 0 0 0 
Οµολογιακά δάνεια 0 0 0 0 
Σύνολο µακροπροθέσµων δανείων 0 0 0 0 
     
Βραχυπρόθεσµος δανεισµός     
Υποχρεώσεις χρηµατοοικονοµικής 
µίσθωσης 0 0 0 0 
Τραπεζικός δανεισµός 738.158 302.408 738.158 302.408 
Σύνολο βραχυπροθέσµων δανείων 738.158 302.408 738.158 302.408 
     
Σύνολο δανείων 738.158 302.408 738.158 302.408 
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12. Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις  

 

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις  αναλύονται ως εξής: 
 
 

 Όµιλος Εταιρεία 
 30.06.09 31.12.08 30.06.09 31.12.08 
Υπόλοιπο έναρξης 599.513 455.527 599.513 455.527 
Μεταβολές στα αποτελέσµατα χρήσης 90.881 170.402 90.881 170.402 
Μεταβολές στην καθαρή θέση  -26.415 0 -26.415 
Υπόλοιπο λήξης 690.393 599.513 690.393 599.513 

 
 

13. Φόρος εισοδήµατος 

Ο φόρος εισοδήµατος αναλύεται ως εξής 
 

 
 Όµιλος Εταιρεία 
 30.06.09 30.06.08 30.06.09 30.06.08 
Τρέχων φόρος περιόδου 86.011 287.599 86.011 287.599 
Αναβαλλόµενος φόρος 90.881 -43.355 90.881 -43.355 
∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου 1.710 39.494 0 39.494 
Προβλέψεις για διαφορές φόρων  5.000 12.500 5.000 12.500 
Σύνολο 183.602 296.238 181.892 296.238 

 
 
 

14.  Κέρδη ανά µετοχή 
 

Τα κέρδη ανά µετοχή αναλύονται ως εξής: 
 

 Όµιλος Εταιρεία 
 30.06.09 30.06.08 30.06.09 30.06.08 
Κερδη περιόδου µετά από φόρους 305.793 663.438 491.474 663.438 
Σταθµισµένος µέσος όρος µετοχών 18.000.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000 
Κερδη ανά µετοχή 0,017 0,037 0,027 0,037 

 
 

15. ∆ιακοπείσες δραστηριότητες 
 
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 «I TBA 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 
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οργάνων των εταιρειών η 31η Οκτωβρίου 2008. Η διαδικασία απόσχισης του εν λόγω 
κλάδου ολοκληρώθηκε στις 31.12.2008 µε την λήψη των εκ του νόµου αναγκαίων 
εγκρίσεων και τις σχετικές καταχωρήσεις στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών. Σηµειώνεται 
ότι ως  ηµεροµηνία Ισολογισµού Μετασχηµατισµού είχε ορισθεί η 31η Οκτωβρίου 2008  
Ως εκ τούτου, το αποτέλεσµά του τµήµατος, της προηγούµενης περιόδου, παρουσιάζεται 
σύµφωνα µε τις πρόνοιες του ∆ΠΧΠ 5 «Στοιχεία µη κυκλοφορούντος ενεργητικού προς 
πώληση και διακοπείσες δραστηριότητες» ως διακοπείσα δραστηριότητα.  
 
Στη συνέχεια παρατίθεται ανάλυση του αποτελέσµατος από µη συνεχιζόµενες 
δραστηριότητες. 
 

 
 Εταιρεία 
 30.06.09 30.06.08 
Έσοδα (κύκλος εργασιών) 0 275.224 
Έξοδα (κόστος πωλήσεων) 0 419.318 
Κέρδη προ φόρων 0 -144.094 
Αναλογούν φόρος εισοδήµατος 0 0 
Κέρδος (ζηµία) κλάδου «υπό απόσχιση» 0 -144.094 

 

16. Ενδεχόµενες Απαιτήσεις – Υποχρεώσεις 

 
Πληροφορίες σχετικά µε ενδεχόµενες υποχρεώσεις 

 

Ο όµιλος στα πλαίσια της ανάπτυξής του 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 

ΚΑΝΑ∆Α. Στα πλαίσια της ανωτέρω συνεργασίας η µητρική 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.  

 

 

Πληροφορίες σχετικά µε ενδεχόµενες απαιτήσεις 

 

∆εν υπάρχουν ενδεχόµενες απαιτήσεις που να χρήζουν αναφοράς στις οικονοµικές 

καταστάσεις της εταιρίας. 

. 
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17. 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 12ης Μαΐου 2009, αποφάσισε την 

διανοµή συνολικού µερίσµατος ύψους 62.672,00 Ευρώ, και δη την διανοµή µερίσµατος 

ύψους 0,0043522 Ευρώ ανά µετοχή της Εταιρείας, από το οποίο ποσό βάσει του ν. 

3697/2008 (ΦΕΚ Α 194/2008) παρακρατείται ο αναλογούν στο µέρισµα φόρος ποσοστού 

10% και συνεπώς το συνολικό καταβαλλόµενο ποσό του µερίσµατος ανά µετοχή θ' ανέλθει 

σε 0,00391698 Ευρώ.  

18. Απασχολούµενο προσωπικό. 
 
Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού της εταιρείας και του Οµίλου κατά την 

30.06.2009 ανέρχεται σε 41 άτοµα ενώ  την 30.06.2008 ανερχόταν σε 43 άτοµα. 

 

19. Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 
 

Σηµειώνεται ότι οι φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας (χρήση 2008) και της  

θυγατρικής της εταιρείας «I TBA Telecom Παροχής Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών ΑΕ» 

(χρήσεις 2007 και 2008) δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές, µε συνέπεια να 

υπάρχει το ενδεχόµενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που 

θα εξετασθούν και οριστικοποιηθούν. Το ποσό της πρόβλεψης που έχει σχηµατίσει η 

Εταιρεία,  σε σχέση µε το θέµα αυτό, ανέρχεται σε € 15.000.  
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20. Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µε την Εταιρεία µέρη 

 
Οι συναλλαγές της εταιρίας µε τα συνδεδεµένα µέρη κατά την έννοια του ∆ΛΠ 24  έχουν 

ως εξής. 

 

 Όµιλος Εταιρεία 
 30.06.09 30.06.08 30.06.09 30.06.08 
Πωλήσεις σε θυγατρικές εταιρείες 0 0 68.036 0 
Αγορές από θυγατρικές εταιρείες 0 0 0 0 
Απαιτήσεις 0 0 544.935 0 
Υποχρεώσεις 0 0 0 0 
Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών 
στελεχών και µελών διοίκησης 126.000 120.000 126.000 120.000 
Απαιτήσεις από  διευθυντικά στελέχη  
και µέλη  της διοίκησης 38.354 61.987 38.354 61.987 
Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη  
και µέλη  της διοίκησης 0 3.962 0 3.962 

 

∆εν έχουν χορηγηθεί δάνεια σε µέλη του ∆.Σ. ή σε λοιπά διευθυντικά στελέχη της 

Εταιρείας (και τις οικογένειές τους). 

 

21. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία σύνταξης του ισολογισµού. 

 

∆εν έχει συµβεί κάποιο γεγονός το οποίο µπορεί να επηρεάσει την οικονοµική διάρθρωση 

ή την επιχειρηµατική πορεία του Οµίλου από τις 30.06.2009 µέχρι και την ηµεροµηνία 

έγκρισης των οικονοµικών καταστάσεων της παρούσης περιόδου. 
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