
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ   31.03.2007 31.12.2006
Ενεργητικό
Πάγια στοιχεία ενεργητικού 6.861.573,52 7.080.035,92
Αποθέµατα 253.409,04 236.931,78
Απαιτήσεις από πελάτες 4.156.089,26 3.560.349,30
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 1.358.443,88 1.571.559,72
Σύνολο ενεργητικού 12.629.515,70 12.448.876,72
Παθητικό
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 725.243,14 361.579,63
Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις 450,04 52.048,78
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 1.684.075,70 2.160.624,80
Σύνολο υποχρεώσεων (α) 2.409.768,88 2.574.253,21
Μετοχικό Κεφάλαιο 7.200.000,00 7.200.000,00
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης µετόχων Εταιρίας 3.019.746,82 2.674.623,51
Σύνολο καθαρής θέσης µετόχων εταιρίας (β) 10.219.746,82 9.874.623,51
Σύνολο παθητικού (α) + (β) 12.629.515,70 12.448.876,72

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
∆ιεύθυνση έδρας : ∆ήµος Αθηναίων - Αδριανείου 29  τκ  115 25
Αριθµός µητρώου ανωνύµων εταιρειών: ΑΡ ΜΑΕ  26939/06/Β/92/7
Αρµόδια Νοµαρχία: Υπουργείο Ανάπτυξης ∆ιεύθυνση Ανωνύµων Εταιριων & Πίστεως
Ηµεροµηνία έγκρισης των τριµηνιαίων 
περιοδικών οικονοµικών καταστάσεων 
(από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία): 10-Mαϊ-07

∆ιεύθυνση διαδικτύου Εταιρίας: www.ilyda.com

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της ΙΛΥ∆Α ΑΕ. Συνιστούµε εποµένως στον  αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους
επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε την εταιρεία, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της όπου ανατρώνται οι περιοδικές οικονοµικές καταστάσεις  που προβλέπουν  τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς και η έκθεση
επισκόπισης του ορκωτού ελεγκτή λογιστή όποτε αυτή απαιτείται. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
A.∆.T. Ν 161703

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

ΝΤΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΡ. Α∆. 31297

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

ΠΑΠΑ∆ΟΚΩΣΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
Α.∆.Τ. Λ 970313

Αθήνα 10 Mαϊου 2007

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ
Ποσά εκφρασµένα σε  ευρώ 1.01-31.03.2007 1.01-31.03.2006
Κύκλος εργασιών 1.759.204,81 1.569.601,81
Μικτά κέρδη 798.212,09 768.542,04
Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων 755.070,11 725.078,29
Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων 463.052,48 458.680,39
Κέρδη προ φόρων 460.166,06 454.358,63
Μείον φόροι 115.042,76 143.716,75
Κέρδη µετά από φόρους 345.123,30 310.641,88
Κατανέµονται σε:
Μετόχους Εταιρίας 345.123,30 310.641,88
Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή – βασικά (σε ευρώ) 0,024 0,022

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ
Ποσά εκφρασµένα σε  ευρώ 31.03.2007 31.03.2006
Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης χρήσεως 
(01.01.2007 και 01.01.2006 αντίστοιχα) 9.874.623,52 9.246.936,49
Κέρδη περιόδου, µετά από φόρους 345.123,30 310.641,88
Σύνολο καθαρής θέσης λήξης χρήσεως 
(31.03.2007 και 31.03.2006 αντίστοιχα) 10.219.746,82 9.557.578,37

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 
Ποσά εκφρασµένα σε  ευρώ 1.01-31.03.2007 1.01-31.03.2006
Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων 460.166,06 454.358,63
Πλέον / µείον προσαρµογές για:
Αποσβέσεις 292.017,63 266.397,90
Αναγνωρισθέντα έσοδα κρατικών επιχορηγήσεων -26.500,00 -15.500,00
Αποτελέσµατα (έσοδα,έξοδα,κέρδη & ζηµιές) επενδυτικής δραστηριόρητας -140,19 -119,94
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 3.026,61 4.441,70
Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης 
ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων -16.477,26 -33.524,13
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων -710.322,73 -347.514,55
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) -574.294,18 -252.325,21
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα -3.026,61 -4.441,70
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) -575.550,67 71.772,70
Επενδυτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από πώληση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπρακτικών και λοιπών επενδύσεων 0,00 -7.600,00
Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων -73.555,22 -682.012,01
Τόκοι εισπραχθέντες 140,19 119,94
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) -73.415,03 -689.492,07
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια -51.598,74 0,00
Σύνολο εισροών /(εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) -51.598,74 0,00
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα περιόδου (α) + (β) + (γ) -700.564,44 -617.719,37
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 822.292,08 1.365.784,45
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 121.727,64 748.065,08

Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες :
1. Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και την χρήση του 2004.
2. ∆εν υφίστανται εµπράγµατα βάρη επί των παγίων στοιχείων της εταιρείας.
3. ∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών 
οργάνων που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική λειτουργία της εταιρείας
4. Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου ήταν 38 άτοµα 
(31.03.06 άτοµα 35 )
5. Τα ποσά των εσόδων και εξόδων της εταιρείας από 01.01 έως 31.03.2007 και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων

και υποχρεώσεων στις 31.03.2007 που έχουν προκύψει από συναλλαγές µε τα συνδεδεµένα προς 
αυτή µέρη, κατά την έννοια του ∆ΛΠ 24, έχουν ως εξής:  3311..0033..22000077 3311..0033..22000066

Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών 0,00 0,00
Αγορές αγαθών και υπηρεσιών 0,00 0,00
Απαιτήσεις 0,00 0,00
Υποχρεώσεις 0,00 0,00
Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών διοίκησης 52.500,00 49.200,00
Απαιτήσεις από  διευθυντικά στελέχη  και µέλη της διοίκησης 16.176,29 124.002,00
Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη  και µέλη της διοίκησης 0,00 0,00

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007  ΑΡ.ΜΑΕ 26939/06/Β/92/7
Σύµφωνα µε την Απόφαση 2/396/31.8.2006 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 


