
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ   31.03.2008 31.12.2007
Ενεργητικό
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια 4.969.606 4.986.679
Αυλα περιουσιακά στοιχεία 2.934.019 2.773.418
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 164.169 164.169
Αποθέµατα 335.309 315.053
Απαιτήσεις από πελάτες 3.847.024 3.730.445
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 2.244.602 1.823.624
Σύνολο ενεργητικού 14.494.728 13.793.388
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις
Μετοχικό Κεφάλαιο 7.200.000 7.200.000
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης 3.999.791 3.586.348
Σύνολο καθαρής θέσης 11.199.791 10.786.348
Προβλέψεις /λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 804.153 922.257
Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 731.629 201.629
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 1.759.155 1.883.153
Σύνολο υποχρεώσεων 3.294.937 3.007.040
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων 14.494.728 13.793.388

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): 13-Mαϊ-08

∆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 ΙΛΥ∆Α ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ. 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.
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Αθήνα 13 Mαϊου 2008

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ
Ποσά εκφρασµένα σε  ευρώ 1.01-31.03.2008 1.01-31.03.2007
Κύκλος εργασιών 2.023.511 1.759.205
Μικτά κέρδη/ (ζηµιές) 988.581 798.212
Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων 620.075 463.052
Κέρδη προ φόρων 605.583 460.166
Κέρδη µετά από φόρους 413.442 345.123
Κατανέµονται σε:
Μετόχους εταιρίας 413.442 345.123
Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή – βασικά (σε ευρώ) 0,029 0,024
Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων 923.562 755.070

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ
Ποσά εκφρασµένα σε  ευρώ 31.03.2008 31.03.2007
Καθαρή θέση έναρξης περιόδου 
(01.01.2008 και 01.01.2007 αντίστοιχα) 10.786.348 9.874.624
Κέρδη περιόδου, µετά από φόρους 413.442 345.123
Σύνολο καθαρής θέσης λήξης περιόδου  
(31.03.2008 και 31.03.2007αντίστοιχα) 11.199.791 10.219.747

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 
Ποσά εκφρασµένα σε  ευρώ 1.01-31.03.2008 1.01-31.03.2007
Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων (συνεχιζόµενες δραστηριότητες) 605.583 460.166
Πλέον / µείον προσαρµογές για:
Αποσβέσεις 303.488 292.018
Προβλέψεις -10.000 0
Αποτελέσµατα (έσοδα,έξοδα,κέρδη & ζηµιές) επενδυτικής δραστηριόρητας -45.037 -26.640
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 14.529 3.027
Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης 
ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων -20.255 -16.477
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 155.198 -710.323
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) -368.285 -574.294
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα -14.529 -3.027
Καταβεβληµένοι φόροι -10.958 0
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 609.733 -575.551
Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων -447.014 -73.555
Τόκοι εισπραχθέντες 37 140
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) -446.977 -73.415
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 530.000 0
Εξοφλήσεις δανείων 0 -51.599
Σύνολο εισροών /(εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) 530.000 -51.599
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα περιόδου (α) + (β) + (γ) 692.756 -700.564
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 307.398 822.292
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 1.000.153 121.728

Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες :
1. Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και την χρήση του 2006.
2. Σηµειώνεται ότι επί των ακινήτων της εταιρείας υπάρχουν εµπράγµατα βάρη το ύψος των οποίων την 

31.03.08 ανερχόταν στο ποσό των 2 εκατ. ευρώ.
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 31.03.08 ανέρχεται σε 43 άτοµα ενώ την 

31.03.07 ανερχόταν σε 38 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:  31.03.2008 31.03.2007
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 60.000 52.500
Απαιτήσεις από  διευθυντικά στελέχη  και µέλη  της διοίκησης 122.007 16.176
Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη  και µέλη  της διοίκησης 0 0

7. Οι παγιοποιήσεις του α τριµήνου 2008 ανήλθαν σε 447 χιλ. ευρώ.
8. Το ποσό των προβλέψεων που έχει διενεργηθεί για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις ανήρχετο σε 22,5 χιλ ευρώ.

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2008 έως 31 Μαρτίου 2008  
Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 


