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

(ποσά εκφρασµένα σε ευρώ) 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012
Ενεργητικό
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 3.981.332 4.164.548 3.981.332 4.164.548
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 4.050.486 4.762.032 4.050.486 4.762.032
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 276.934 491.934 494.934 664.934
Αποθέµατα 179.862 201.355 179.862 201.355
Απαιτήσεις από πελάτες 2.793.721 3.020.766 2.793.721 3.020.766
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 1.965.167 1.483.501 1.965.167 1.483.501
Σύνολο ενεργητικού 13.247.502 14.124.136 13.465.502 14.297.136
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις
Μετοχικό Κεφάλαιο 7.920.000 7.920.000 7.920.000 7.920.000
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων -2.042.091 -733.689 -1.824.091 -560.689
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών µητρικής (α) 5.877.909 7.186.311 6.095.909 7.359.311
∆ικαιώµατα µειοψηφίας (β) 0 0 0 0
Συνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ) = (α) + (β) 5.877.909 7.186.311 6.095.909 7.359.311
Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 1.700.964 1.645.945 1.700.964 1.645.945
Προβλέψεις / Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 1.727.606 884.315 1.727.606 884.315
Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 2.731.639 2.604.234 2.731.639 2.604.234
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 1.209.384 1.803.331 1.209.384 1.803.331
Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 7.369.593 6.937.825 7.369.593 6.937.825
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρώσεων (γ) + (δ) 13.247.502 14.124.136 13.465.502 14.297.136

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 ΑΕ και του Οµίλου της. Συνιστούµε εποµένως στον αναγνώστη,
πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε την εταιρία, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδυκτίου της εταιρίας, όπου αναρτώνται οι οικονοµικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Αρµόδια Υπηρεσία - Νοµαρχία Υπουργείο Οικονοµίας Ανταγωνιστικότητας  και Ναυτιλίας, 
Γενική Γραµµατεία Εµπορίου, ∆ιεύθυνση Ανωνύµων Εταιριων & Πίστεως

∆ιεύθυνση διαδικτύου Εταιρίας www.ilyda.com
Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος,εκτελεστικό µέλος Βασίλειος Ανυφαντάκης
Αντιπρόεδρος µη εκτελεστικό µέλος Γεώργιος Τσιατούρας 
Ανεξάρτητα µη Εκτελεστικά µέλη Κούτσικος Φίλιππος

Αθανάσιος Αναστασιάδης 
Απόστολος Παπαδάκης

Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων: 28 Μαρτίου 2014
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής Σεραφείµ ∆. Μακρής Α.Μ.ΣΟΕΛ 16311
Ελεγκτική εταιρία Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί Λογιστές Α.Ε.
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών Με σύµφωνη γνώµη

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Ετήσια ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα)
Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

(ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ) 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012
Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης χρήσεως 
(01.01.2013 και 01.01.2012 αντίστοιχα) 7.186.311 8.916.842 7.359.311 8.916.842
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα -1.308.402 -1.730.531 -1.263.402 -1.557.531
Σύνολο καθαρής θέσης λήξης χρήσεως 
(31.12.13 και 31.12.12 αντίστοιχα) 5.877.909 7.186.311 6.095.909 7.359.311

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

(ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ) 1.1-31.12.2013 1.1-31.12.2012 1.1-31.12.2013 1.1-31.12.2012
Κύκλος εργασιών 3.639.398 3.933.987 3.639.398 3.933.987
Μικτά κέρδη / (ζηµιές) 709.533 1.042.360 709.533 1.042.360
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων -847.721 -1.135.319 -847.721 -1.135.319
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων από συνεχιζόµενες δραστηριότητες -1.221.112 -1.596.976 -1.176.112 -1.423.976
Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους από συνεχιζόµενες 
και διακοπείσες δραστηριότητες (α) -1.308.402 -1.730.531 -1.263.402 -1.557.531
Κατανέµονται σε:
Ιδιοκτήτες µητρικής -1.308.402 -1.730.531 -1.263.402 -1.557.531
Μετόχους Μειοψηφίας 0 0 0 0
Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (β) 0 0 0 0
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα (α) + (β) -1.308.402 -1.730.531 -1.263.402 -1.557.531
Κέρδη / (ζηµιές) πρό φόρων χρηµατοδοτικών επενδυτικών αποτελεσµάτων 
και συνολικών αποσβέσεων 351.146 578.345 351.146 578.345
Κέρδη / (ζηµιές)  ανά µετοχή (σε ευρώ ανά µετοχή) -0,1454 -0,1923 -0,1404 -0,1731

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

(ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ) 1.1.-31.12.2013 1.1.-31.12.2012 1.1-31.12.2013 1.1-31.12.2012
Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων -1.221.112 -1.596.976 -1.176.112 -1.423.976
Πλέον / µείον προσαρµογές για:
Αποσβέσεις 1.621.999 1.764.401 1.621.999 1.764.401
Προβλέψεις 986.962 797.800 941.962 624.800
Αναγνωρισθέντα έσοδα κρατικών επιχορηγήσεων -423.131 -50.737 -423.131 -50.737
Αποτελέσµατα επενδυτικής δραστηριότητας -27 -1.226 -27 -1.226
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 328.418 289.883 328.418 289.883
Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης 
ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων 21.493 13.496 21.493 13.496
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 57.309 -85.586 57.309 -85.586
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) -683.911 282.111 -683.911 282.111
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα -328.418 -289.883 -328.418 -289.883
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 359.582 1.123.283 359.582 1.123.283
Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων -727.237 -1.079.160 -727.237 -1.079.160
Εισπράξεις από επιχορηγήσεις παγίων στοιχείων 1.257.135 0 1.257.135 0
Τόκοι εισπραχθέντες 27 1.226 27 1.226
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) 529.925 -1.077.934 529.925 -1.077.934
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 182.424 -176.330 182.424 -176.330
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) 182.424 -176.330 182.424 -176.330
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα 
και ισοδύναµα χρήσης (α) + (β) + (γ) 1.071.930 -130.981 1.071.930 -130.981

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης 155.682 286.662 155.682 286.661
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης 1.227.613 155.682 1.227.613 155.682

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 31.12.2013, παρατίθενται αναλυτικά στην σηµείωση 2 των Οικονοµικών Καταστάσεων.
2. ∆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. Περισσότερες πληροφορίες
παρατίθενται στην σηµ. 31 των οικονοµικών καταστάσεων. 3. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρείας και των θυγατρικών
της παρατίθενται αναλυτικά στην σηµείωση 20 των Οικονοµικών Καταστάσεων. 4. Τα ποσά των σωρευτικών προβλέψεων που έχουν
σχηµατισθεί από την Εταιρεία και τον Όµιλο για κάθε µια από τις ακόλουθες περιπτώσεις έχουν ως ακολούθως :

Όµιλος Εταιρεία
31.12.13 31.12.13

i) για τις πάσης φύσεως επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές Ευρώ 0 0
ii) για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις Ευρώ 25.000 25.000

iii) λοιπές προβλέψεις  Ευρώ 0 0
Σύνολο 25.000 25.000

5. Ο αριθµός απασχολουµένου προσωπικού κατά την 31.12.2013 ήταν: Όµιλος άτοµα 28, Εταιρεία άτοµα 28, ενώ την 31.12.2012
ήταν: Όµιλος άτοµα 27, Εταιρεία άτοµα 27. 6. Τα ποσά των πάσης φύσεως συναλλαγών (εισροές, εκροές) σωρευτικά από την

έναρξη της οικονοµικής χρήσης καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της  Εταιρείας  και του Οµίλου στη
λήξη της τρέχουσας χρήσης, που έχουν προκύψει από συναλλαγές της µε τα συνδεδεµένα, κατά την έννοια του ∆ΛΠ 24, προς
αυτή  µέρη,  έχουν ως εξής: 

Όµιλος Εταιρεία 
31.12.13 31.12.13

α)  Έσοδα 133.176 133.176
β) Έξοδα 142.320 142.320
γ) Απαιτήσεις 981.317 981.317
δ) Υποχρεώσεις 0 0
ε) Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης 15.520 15.520

στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης 14.635 14.635
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης 10.810 10.810

7. Στο τέλος της τρέχουσας χρήσης υπήρχαν 13.868 µετοχές που κατέχονται από την ίδια την Εταιρεία, κόστους κτήσης  5.915 €.
8. Έχουν τηρηθεί οι ίδιες λογιστικές αρχές που χρησιµοποιήθηκαν για τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων της χρήσης
2012. 9. Επί των πάγιων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας και του Οµίλου υφίστανται εµπράγµατες εξασφαλίσεις ποσού  3.885
χιλ. € για εξασφάλιση δανειακών υποχρεώσεων. 

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

ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Α.∆.Τ. Ν 161703

Αθήνα, 28 Μαρτίου 2014

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

ΤΣΙΑΤΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Α.∆.Τ. Ι 078850

ΑΑΝΝΩΩΝΝΥΥΜΜΟΟΣΣ ΕΕΜΜΠΠΟΟΡΡΙΙΚΚΗΗ ΚΚΑΑΙΙ ΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΚΚΕΕΥΥΑΑΣΣΤΤΙΙΚΚΗΗ ΕΕΤΤΑΑΙΙΡΡΕΕΙΙΑΑ ΣΣΥΥΣΣΤΤΗΗΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ ΠΠΛΛΗΗΡΡΟΟΦΦΟΟΡΡΙΙΚΚΗΗΣΣ ΚΚΑΑΙΙ ΠΠΑΑΡΡΟΟΧΧΗΗΣΣ ΥΥΠΠΗΗΡΡΕΕΣΣΙΙΩΩΝΝ 
ΓΕΜΗ: 83563402000 - ΑΡ.ΜΗΤΡ.ΑΕ: 26939/06/Β/92/7

Ε∆ΡΑ: ∆ήµος Αθηναίων - Αδριανείου 29 τκ 115 25
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ από 01 Ιανουαρίου 2013 έως 31 ∆εκεµβρίου 2013

(δηµοσιευόµενα βάσει του ν.2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και µη, κατά τα ∆ΛΠ)

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΝΤΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΑΡ. Α∆. 31297

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 


