
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 
Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

(ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ) 30.06.2015 31.12.2014 30.06.2015 31.12.2014
Ενεργητικό
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 2.744.801 2.804.975 2.744.801 2.804.975
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 3.062.650 3.512.817 3.062.650 3.512.817
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 273.930 225.960 273.930 323.960
Αποθέµατα 196.209 225.537 196.209 225.537
Απαιτήσεις από πελάτες 2.439.632 2.700.368 2.439.632 2.700.368
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 1.612.974 1.052.134 1.612.974 1.052.134
Σύνολο ενεργητικού 10.330.195 10.521.791 10.330.195 10.619.791
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις
Μετοχικό Κεφάλαιο 8.181.000 8.181.000 8.181.000 8.181.000
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων -4.093.982 -3.880.623 -4.093.982 -3.782.623
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών µητρικής (α) 4.087.018 4.300.377 4.087.018 4.398.377
∆ικαιώµατα µειοψηφίας (β) 0 0 0 0
Συνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ) = (α) + (β) 4.087.018 4.300.377 4.087.018 4.398.377
Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 727.430 790.894 727.430 790.894
Προβλέψεις / Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 869.239 1.029.932 869.239 1.029.932
Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 3.573.684 3.573.684 3.573.684 3.573.684
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 1.072.824 826.904 1.072.824 826.904
Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 6.243.177 6.221.414 6.243.177 6.221.414
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρώσεων (γ) + (δ) 10.330.195 10.521.791 10.330.195 10.619.791

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 διαδικτύου της εταιρίας, όπου αναρτώνται οι οικονοµικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.

∆ιεύθυνση διαδικτύου Εταιρίας www.ilyda.com
Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων: 28 Αυγούστου 2015
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής Θεόδωρος Ν. Παπαηλιού Α.Μ.ΣΟΕΛ 16641
Ελεγκτική εταιρία Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί Λογιστές Α.Ε.
Τύπος έκθεσης επισκόπησης ελεγκτών Με σύµφωνη γνώµη

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

(ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ) 30.06.2015 30.06.2014 30.06.2015 30.06.2014
Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης περιόδου
(01.01.2015 και 01.01.2014 αντίστοιχα) 4.300.377 5.877.910 4.398.377 6.095.910
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα -213.358 -342.947 -311.358 -232.947
Σύνολο καθαρής θέσης λήξης περιόδου
(30.06.15 και 30.06.14 αντίστοιχα) 4.087.018 5.534.963 4.087.018 5.862.963

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ 
Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

(ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ) 01.01-30.06.2015 01.01-30.06.2014 01.04-30.06.2015 01.04-30.06.2014 01.01-30.06.2015 01.01-30.06.2014 01.04-30.06.2015 01.04-30.06.2014
Κύκλος εργασιών 1.211.082 1.456.224 525.833 626.810 1.211.082 1.456.224 525.833 626.810
Μικτά κέρδη / (ζηµιές) 214.477 293.235 105.727 134.273 214.477 293.235 105.727 134.273
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων -120.384 -103.562 -163.327 -84.124 -218.384 -103.562 -213.357 -84.124
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων από συνεχιζόµενες δραστηριότητες -301.269 -378.574 -206.146 -180.636 -399.269 -268.574 -304.146 -166.636
Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους από συνεχιζόµενες 
και διακοπείσες δραστηριότητες (α) -213.358 -342.947 -138.302 -259.073 -311.358 -232.947 -236.302 -245.073
Κατανέµονται σε:
Ιδιοκτήτες µητρικής -213.358 -342.947 -138.302 -259.073 -311.358 -232.947 -236.302 -245.073
Μετόχους Μειοψηφίας 0 0 0 0 0 0 0 0
Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (β) 0 0 0 0 0 0 0 0
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα (α) + (β) -213.358 -342.947 -138.302 -259.073 -311.358 -232.947 -236.302 -245.073

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων χρηµατοδοτικών επενδυτικών 
αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων 546.316 614.052 202.668 269.256 448.316 614.052 104.668 269.256
Κέρδη / (ζηµιές) ανά µετοχή (σε ευρώ ανά µετοχή) -0,0235 -0,0377 -0,0152 -0,0285 -0,0343 -0,0256 -0,0260 -0,0270

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

(ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ) 1.1.-30.06.2015 1.1.-30.06.2014 1.1-30.06.2015 1.1-30.06.2014
Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων -301.269 -378.574 -399.269 -268.574
Πλέον / µείον προσαρµογές για:
Αποσβέσεις 777.850 810.994 777.850 810.994
Προβλέψεις -418.970 110.000 -320.970 0
Αναγνωρισθέντα έσοδα κρατικών επιχορηγήσεων -111.150 -93.380 -111.150 -93.380
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 180.886 165.012 180.886 165.012
Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου 
κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων 29.329 -6.502 29.329 -6.502
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 495.253 -194.562 495.253 -194.562
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 250.759 -198.326 250.759 -198.326
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα -180.886 -165.012 -180.886 -165.012
Καταβληµένοι φόροι -8.552 0 -8.552 0
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 713.250 49.649 713.250 49.649
Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων -267.509 -182.682 -267.509 -182.682
Εισπράξεις από επιχορηγήσεις παγίων στοιχείων 37.080 0 37.080 0
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπρακτικών και λοιπών επενδύσεων 0 -3.500 0 -3.500
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) -230.429 -186.182 -230.429 -186.182
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
∆εσµεύσεις για χορήγηση εγγυήσεων 0 -49.204 0 -49.204
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια -63.464 5.046 -63.464 5.046
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) -63.464 -44.158 -63.464 -44.158
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα
και ισοδύναµα περιόδου (α) + (β) + (γ) 419.357 -180.691 419.357 -180.691

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης 780.981 1.227.612 780.981 1.227.612
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης 1.200.338 1.046.921 1.200.338 1.046.921

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, παρατίθενται αναλυτικά
στην σηµείωση 2 των ενδιάµεσων 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. 24 των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων
3. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρείας και των θυγατρικών της παρατίθενται αναλυτικά στην σηµείωση 18 των
Ενδιάµεσων 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
30.06.15 30.06.15

i) για τις πάσης φύσεως επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές Ευρώ 0 0
ii) για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις Ευρώ 175.000 175.000

iii) λοιπές προβλέψεις  Ευρώ 0 0
Σύνολο 175.000 175.000

5. Ο αριθµός του απασχολουµένου προσωπικού της Εταιρείας κατά την 30.06.2015 ήταν άτοµα 39, ενώ την 30.06.2014 ήταν άτοµα 33.

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 
30.06.15 30.06.15

α)  Έσοδα 6.500 6.500
β)  Έξοδα 163.998 163.998
γ) Απαιτήσεις 15.731 15.731
δ) Υποχρεώσεις 49.200 49.200
ε) Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης 12.098 12.098

στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης 197.088 197.088
ζ) Υποχρεώσεις προς  διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης 12.195 12.195

7. Στο τέλος της τρέχουσας χρήσης υπήρχαν 14.244 µετοχές που κατέχονται από την ίδια την Εταιρεία, κόστους κτήσης  5.915 ευρώ.
8. Έχουν τηρηθεί οι ίδιες λογιστικές αρχές που χρησιµοποιήθηκαν για τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων της χρήσης 2014.
9. Επί των πάγιων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας και του Οµίλου υφίστανται εµπράγµατες εξασφαλίσεις ποσού ευρώ 3,9 εκατοµ.

για εξασφάλιση δανειακών υποχρεώσεων. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  & ∆/NΩN ΣYMBOYΛOΣ 
ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Α.∆.Τ. Ν 161703

Αθήνα,  28 Αυγούστου  2015

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.
ΤΣΙΑΤΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Α.∆.Τ  Ι 078850

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

Ε∆ΡΑ: ∆ήµος Αθηναίων - Αδριανείου 29 τκ 115 25
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΠEPIO∆OY από 01 Ιανουαρίου 2015 έως 30 Ιουνίου 2015

(σύµφωνα µε την απόφαση 4/507/28.04.2009 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) 

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΝΤΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΡ. Α∆. 31297

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 


