
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 
Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

(ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ) 31.03.2015 31.12.2014 31.03.2015 31.12.2014
Ενεργητικό
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 2.772.589 2.804.975 2.772.589 2.804.975
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 3.221.417 3.512.817 3.221.417 3.512.817
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 225.960 225.960 323.960 323.960
Αποθέµατα 206.243 225.537 206.243 225.537
Απαιτήσεις από πελάτες 2.423.306 2.700.368 2.423.306 2.700.368
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 1.583.494 1.052.134 1.583.494 1.052.134
Σύνολο ενεργητικού 10.433.009 10.521.791 10.531.009 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 -3.955.680 -3.880.623 -3.857.680 -3.782.623
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών µητρικής (α) 4.225.320 4.300.377 4.323.320 4.398.377
∆ικαιώµατα µειοψηφίας (β) 0 0 0 0
Συνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ) = (α) + (β) 4.225.320 4.300.377 4.323.320 4.398.377
Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 753.120 790.894 753.120 790.894
Προβλέψεις / Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 980.983 1.029.932 980.983 1.029.932
Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 3.573.684 3.573.684 3.573.684 3.573.684
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 899.902 826.904 899.902 826.904
Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 6.207.688 6.221.414 6.207.688 6.221.414
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρώσεων (γ) + (δ) 10.433.009 10.521.791 10.531.009 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 διαδυκτίου 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 Μαϊου 2015

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

(ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ) 31.03.2015 31.03.2014 31.03.2015 31.03.2014
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 -75.056 -83.874 -75.056 12.126
Σύνολο καθαρής θέσης λήξης περιόδου (31.03.15 και 31.03.14 αντίστοιχα) 4.225.320 5.794.036 4.323.320 6.108.036

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ
Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

(ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ) 1.1-31.03.2015 1.1-31.03.2014 1.1-31.03.2015 1.1-31.03.2014
Κύκλος εργασιών 685.249 829.414 685.249 829.414
Μικτά κέρδη / (ζηµιές) 108.750 158.962 108.750 158.962
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και 
επενδυτικών αποτελεσµάτων -5.027 -19.438 -5.027 -19.439
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων από συνεχιζόµενες δραστηριότητες -95.123 -197.938 -95.123 -101.939
Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους από συνεχιζόµενες 
και διακοπείσες δραστηριότητες (α) -75.056 -83.874 -75.056 12.126
Κατανέµονται σε:
Ιδιοκτήτες µητρικής -75.056 -83.874 -75.056 12.126
Μετόχους Μειοψηφίας 0 0 - -
Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (β) 0 0 0 0
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα (α) + (β) -75.056 -83.874 -75.056 12.126
Κέρδη / (ζηµιές) πρό φόρων χρηµατοδοτικών επενδυτικών 
αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων 343.648 339.372 343.648 344.796
Κέρδη / (ζηµιές)  ανά µετοχή (σε ευρώ ανά µετοχή) -0,0083 -0,0093 -0,0083 0,0013

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

(ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ) 1.1.-31.03.2015 1.1.-31.03.2014 1.1-31.03.2015 1.1-31.03.2014
Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων -95.123 -197.939 -95.123 -101.939
Πλέον / µείον προσαρµογές για:
Αποσβέσεις 411.425 405.500 411.425 405.500
Προβλέψεις -373.500 96.000 -373.500 0
Αναγνωρισθέντα έσοδα κρατικών επιχορηγήσεων -62.750 -46.690 -62.750 -46.690
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 90.096 82.500 90.096 82.500
Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης 
ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων 19.295 -12.261 19.295 -12.261
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 630.412 -151.570 630.412 -151.570
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 70.930 -133.790 70.930 -133.790
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα -90.096 -82.500 -90.096 -82.500
Καταβληµένοι φόροι -3.645 0 -3.645 0
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 597.043 -40.750 597.043 -40.750
Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων -87.638 -113.237 -87.638 -113.237
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) -50.558 -116.737 -50.558 -116.737
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
∆εσµεύσεις για χορήγηση εγγυήσεων 0 -649.204 0 -649.204
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια -37.774 -47.926 -37.774 -47.926
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) -37.774 -697.130 -37.774 -697.130
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα 
και ισοδύναµα χρήσης (α) + (β) + (γ) 508.710 -854.617 508.711 -854.617
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης 780.981 1.227.612 780.981 1.227.612
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης 1.289.691 372.995 1.289.691 372.995

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. 23 τωνενδιάµεσων
οικονοµικών καταστάσεων. 3. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρείας και των θυγατρικών της παρατίθενται αναλυτικά
στην σηµείωση 19 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
31.03.15 31.03.14

i) για τις πάσης φύσεως επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές Ευρώ 0 0
ii) για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις Ευρώ 175.000 25.000

iii) λοιπές προβλέψεις  Ευρώ 0 0
Σύνολο 175.000 25.000

5. Ο αριθµός απασχολουµένου προσωπικού κατά την 31.03.2015 ήταν: Εταιρεία άτοµα 34, ενώ την 31.03.2014 άτοµα: 24. 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 
31.03.15 31.03.15

α)  Έσοδα 0 0
β)  Έξοδα 5.385 5.385
γ) Απαιτήσεις 149.636 149.636
δ) Υποχρεώσεις 0 0
ε) Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης 0 0

στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης 0 0
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης 0 0

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 ΤΟΥ ∆.Σ.
ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Α.∆.Τ. Ν 161703

Αθήνα, 28 Μαϊου 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 

Ε∆ΡΑ: ∆ήµος Αθηναίων - Αδριανείου 29 τκ 115 25
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ από 01 Ιανουαρίου 2015 έως 31 Μαρτίου 2015

(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 


