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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2009
Ζημιές 2,1 εκ € κατέγραψε ο Όμιλος ΙΛΥΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ για το 2009
Η ΙΛΥΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της
Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ).
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Οι επιπτώσεις της διεθνούς χρηματοοικονομικής κρίσης και της παγκόσμιας ύφεσης που ακολούθησε και
έπληξε με ιδιαίτερη ένταση και την εγχώρια αγορά, σημάδεψαν τα αποτελέσματα της χρήσης 2009.
Η μεγάλη πτώση της ζήτησης, αποτέλεσμα αφενός μεν της αβεβαιότητας που επικρατεί στην εγχώρια αγορά
και αφετέρου της σημαντικής έλλειψης ρευστότητας, είχαν ως αποτέλεσμα τη μείωση του κύκλου εργασιών
του Ομίλου.
Η ζήτηση των προϊόντων της Εταιρείας κινήθηκε σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα λόγω της καθυστέρησης
εφαρμογής των προγραμμάτων ΕΣΠΑ αλλά και της πτώσης της δραστηριότητας του κλάδου της
πληροφορικής.
Παράλληλα η θυγατρική εταιρεία «Ι ΤΒΑ Telecom» που δραστηριοποιείται κυρίως στη μεταφορά
τηλεοπτικού σήματος σε ΗΠΑ και Καναδά, παρουσίασε σημάδια εξαιρετικά έντονης κρίσης που προέρχεται
από το διεθνές περιβάλλον και η οποία κρίση δεν εμφανίζει στο εγγύς μέλλον σημάδια αποκλιμάκωσης.
Η δραστηριότητα αυτή πραγματοποίησε για το 2009 σημαντικές ζημιές που ξεπερνούν το 50% των ζημιών του
Ομίλου που ξεπερνούν το 1 εκατ. €. Οι ζημιές αυτές, προέρχονται από τον εξαιρετικά μειωμένο κύκλο
εργασιών σε συνδυασμό με τις ανελαστικές, για την συγκεκριμένη δραστηριότητα, δαπάνες.
Τα πιο πάνω γεγονότα ήταν καθοριστικά για την διαμόρφωση των αποτελεσμάτων του 2009 για τον όμιλο
ΙΛΥΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ.
Συγκεκριμένα ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα € 4,5 εκ. έναντι € 7,3 εκ. το 2008.
Το ενοποιημένο μικτό κέρδος ανήλθε σε € 0,8 εκ. έναντι € 3,3 εκ.
Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και
αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε ζημιές € 0,6 εκ. έναντι κερδών € 2,5 εκ. το 2008.
Τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους υποχώρησαν σε ζημιές € 2,1 εκ. έναντι κερδών € 1,0 εκ. την
αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης.
Τέλος, οι ενοποιημένες λειτουργικές ροές ήταν αρνητικές κατά 0,2 εκ € για το 2009 έναντι θετικών 1,9 εκ €
για το 2008.
Τα ανωτέρω στοιχεία καταγράφουν σαφώς τις επιπτώσεις της παγκόσμιας ύφεσης που επηρέασε σχεδόν όλους
τους κλάδους της οικονομίας την χρήση 2009 και οι οποίες εν προκειμένω έπληξαν ιδιαίτερα την
δραστηριότητα της θυγατρικής εταιρείας.
Η ΙΛΥΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ , παρά την ύπαρξη των αρνητικών ως άνω αποτελεσμάτων, με βάση την ισχυρή
οργανωτική της δομή και την υγιή κεφαλαιακή της διάρθρωση πιστεύει στην ανάκαμψη της αγοράς κυρίως
μέσω του ΕΣΠΑ και για τον λόγο αυτό έχει καταθέσει προς έγκριση επενδυτικό σχέδιο ύψους 5 εκατ. € μέσω
του οποίου θα ανανεώσει τα προϊόντα της σε τεχνολογία (Web εφαρμογές και WPF περιβάλλον) και νέες
αγορές στις οποίες θα απευθυνθεί, με αιχμή το εξειδικευμένο και εκπαιδευμένο προσωπικό της.
Παράλληλα, η διοίκηση της εταιρείας βρίσκεται σε διαδικασία αναζήτησης λύσεων προκειμένου να
αξιολογήσει επαρκώς την πορεία της θυγατρικής εταιρείας και την ύπαρξη ή μη προοπτικών στην
δραστηριότητα αυτή και αναλόγως εν συνεχεία να λάβει τις κατάλληλες αποφάσεις, με βασικό στόχο την
προστασία, επικέντρωση και προαγωγή των κυρίων δραστηριοτήτων της Εταιρείας (core business), την
αποφυγή χρηματοδοτήσεως μη παραγωγικών δράσεων και τον περιορισμό της εκθέσεως της σε πιθανούς
κινδύνους (πιστωτικό, πελατών κλπ).
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Η εταιρεία , εντός του ως άνω πλαισίου θεωρεί ότι στην παρούσα αρνητική κρίση, η οποία πλήττει με αμείωτη
ένταση την εγχώρια αγορά υπάρχουν ευκαιρίες (πάντοτε εντός του εύρους των βασικών εταιρικών της
δραστηριοτήτων) τις οποίες ευκαιρίες προτίθεται να αξιοποιήσει, είτε μέσω εξαγορών είτε με γενικότερες
συνέργιες με σκοπό την δυναμική της ανάπτυξη και την ενίσχυση των αντιστάσεών της .
Τα μέχρι σήμερα στοιχεία του 2010, δικαιώνουν την παραπάνω εκτίμηση, καθώς προδιαγράφουν την
αναστροφή των αρνητικών αποτελεσμάτων της χρήσης 2009.
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