
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ   30.09.2008 31.12.2007
Ενεργητικό
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια 5.054.195 4.986.679
Αυλα περιουσιακά στοιχεία 2.811.773 2.773.418
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 191.769 164.169
Αποθέµατα 337.414 315.053
Απαιτήσεις από πελάτες 4.413.035 3.730.445
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 1.713.894 1.823.623
Σύνολο ενεργητικού 14.522.078 13.793.388
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις
Μετοχικό Κεφάλαιο 7.200.000 7.200.000
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης 4.332.891 3.586.348
Σύνολο καθαρής θέσης 11.532.891 10.786.348
Προβλέψεις /λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 825.234 922.257
Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 450.000 201.629
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 1.713.954 1.883.153
Σύνολο υποχρεώσεων 2.989.187 3.007.040
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων 14.522.078 13.793.388

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
∆ιεύθυνση έδρας εταιρείας : ∆ήµος Αθηναίων - Αδριανείου 29  τκ  115 25
Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο των περιοδικών
οικονοµικών καταστάσεων: 29 Οκτωβρίου 2008
∆ιεύθυνση διαδικτύου Εταιρίας www.ilyda.com

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της εταιρείας ΙΛΥ∆Α
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. Συνιστούµε εποµένως στον αναγνώστη πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε τον εκδότη,να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου του
εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονοµικές καταστάσεις 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 29 Οκτωβρίου 2008

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ
Ποσά εκφρασµένα σε  ευρώ 1.01-30.09.2008 1.01-30.09.2007
Κύκλος εργασιών 5.703.899 5.221.400
Μικτά κέρδη 3.042.429 2.733.963
Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών επενδυτικών 
αποτελεσµάτων και αποσβέσεων 2.418.378 2.226.697
Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων 1.544.849 1.311.920
Κέρδη προ φόρων 1.502.827 1.298.143
Μείον φόροι 446.684 315.286
Κέρδη µετά από φόρους 1.056.143 982.858
Κατανέµονται σε:
Μετόχους Εταιρίας 1.056.143 982.858
Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή – βασικά (σε Ευρώ) 0,073 0,068

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ
Ποσά εκφρασµένα σε  ευρώ 30.09.2008 30.09.2007
Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης  
(01.01.2008 και 01.01.2007 αντίστοιχα) 10.786.348 9.874.624
Κέρδη περιόδου, µετά από φόρους 1.056.143 982.858
∆ιανεµηθέντα µερίσµατα -309.600 -309.600
Λοιπές µεταβολές 0 0
Σύνολο καθαρής θέσης λήξης 
(30.09.2008 και 30.09.2007 αντίστοιχα) 11.532.891 10.547.881

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 
Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ 1.01-30.09.2008 1.01-30.09.2007
Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων (συνεχιζόµενες δραστηριότητες) 1.502.827 1.298.143
Πλέον / µείον προσαρµογές για:
Αποσβέσεις 873.529 914.777
Προβλέψεις 4.000 1.250
Αναγνωρισθέντα έσοδα κρατικών επιχορηγήσεων -65.000 -37.000
Αποτελέσµατα (έσοδα,έξοδα,κέρδη & ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας -65.989 -299
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 43.011 14.076
Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου 
κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων -22.360 -90.714
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων -1.234.445 -1.755.365
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) -419.104 -421.288
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα -43.011 -14.076
Καταβεβληµένοι φόροι -167.935 -215.940
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 405.523 -306.435
Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων -27.600 0
Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων -987.497 -554.401
Είσπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άυλων παγίων στοιχείων 8.098 0
Τόκοι εισπραχθέντες 989 299
Εισπράξεις από επιχορηγήσεις παγίων στοιχείων 599.173 0
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) -406.837 -554.102
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 780.000 500.841
Εξοφλήσεις δανείων -531.629 -52.049
Μερίσµατα πληρωθέντα -309.468 -302.700
Σύνολο εισροών /(εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) -61.097 146.092
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα 
και ισοδύναµα περιόδου (α) + (β) + (γ) -62.412 -714.445
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 307.398 822.292
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 244.986 107.847

Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες :
1. Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και την χρήση 2007.
2. Επί των ακινήτων της εταιρείας υπάρχουν εµπράγµατα βάρη το ύψος των οποίων την 30.09.08 ανερχόταν στο ποσό 

των Ευρώ 2 εκατ.
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 κατά την 30.09.08 ανέρχεται σε 40 άτοµα ενώ  την 30.09.07 

ανερχόταν σε 43 άτοµα
5. Έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές των οικονοµικών καταστάσεων της 31ης ∆εκεµβρίου 2007.
6. Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου καθώς και τα υπόλοιπα 

των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων της  Εταιρίας στη λήξη της τρέχουσας περιόδου, που έχουν προκύψει από 
συναλλαγές της µε τα συνδεδεµένα, κατά την έννοια του ∆ΛΠ 24, προς αυτή µέρη έχουν ως εξής:  

30.09.2008 30.09.2007
Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών 0 0
Αγορές αγαθών και υπηρεσιών 0 0
Απαιτήσεις 0 0
Υποχρεώσεις 0 0
Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών διοίκησης 193.800 180.000
Απαιτήσεις από  διευθυντικά στελέχη  και µέλη  της διοίκησης 78.833 0
Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη  και µέλη  της διοίκησης 0 64.021

7. Στο τέλος της τρέχουσας περιόδου δεν υπήρχαν µετοχές της εταιρείας που να κατέχονται είτε από την ίδια είτε από 
θυγατρικές και συγγενείς της επιχειρήσεις.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ
Ποσά εκφρασµένα σε  ευρώ 1.07-30.09.2008 1.07-30.09.2007
Κύκλος εργασιών 1.849.377 1.721.605
Μικτά κέρδη 1.134.715 1.029.824
Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών επενδυτικών 
αποτελεσµάτων και αποσβέσεων 839.014 849.458
Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων 555.979 528.360
Κέρδη προ φόρων 543.151 520.607
Μείον φόροι 150.445 120.901
Κέρδη µετά από φόρους 392.705 399.706
Κατανέµονται σε:
Μετόχους Εταιρίας 392.705 399.706
Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή – βασικά (σε Ευρώ) 0,027 0,028

ΑΑΝΝΩΩΝΝΥΥΜΜΟΟΣΣ ΕΕΜΜΠΠΟΟΡΡΙΙΚΚΗΗ ΚΚΑΑΙΙ ΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΚΚΕΕΥΥΑΑΣΣΤΤΙΙΚΚΗΗ ΕΕΤΤΑΑΙΙΡΡΕΕΙΙΑΑ ΣΣΥΥΣΣΤΤΗΗΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ ΠΠΛΛΗΗΡΡΟΟΦΦΟΟΡΡΙΙΚΚΗΗΣΣ ΚΚΑΑΙΙ ΠΠΑΑΡΡΟΟΧΧΗΗΣΣ ΥΥΠΠΗΗΡΡΕΕΣΣΙΙΩΩΝΝ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2008 έως 30 Σεπτεµβρίου 2008
(Σύµφωνα µε την απόφαση 6/448/11.10.2007 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)  


