
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

(ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ) 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2007
Ενεργητικό
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια 5.110.548 4.986.679 5.110.548 4.986.679
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 3.267.784 2.773.418 2.965.071 2.773.418
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 200.576 164.169 514.522 164.169
Αποθέµατα 374.209 315.053 374.209 315.053
Απαιτήσεις από πελάτες 2.750.099 3.730.445 2.630.243 3.730.445
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 2.371.843 1.823.623 2.317.628 1.823.623
Σύνολο ενεργητικού 14.075.059 13.793.388 13.912.221 13.793.388

Καθαρή θέση και υποχρεώσεις
Μετοχικό Κεφάλαιο 7.200.000 7.200.000 7.200.000 7.200.000
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης µετόχων Εταιρίας 4.318.613 3.586.348 4.322.756 3.586.348
Σύνολο καθαρής θέσης µετόχων εταιρίας (α) 11.518.613 10.786.348 11.522.756 10.786.348
∆ικαιώµατα µειοψηφίας (β) 0 0
Συνολο Καθαρής Θέσης (γ) = (α) + (β) 11.518.613 10.786.348 11.522.756 10.786.348
Προβλέψεις / Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 829.223 922.257 829.223 922.257
Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 302.408 201.629 302.408 201.629
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 1.424.815 1.883.153 1.257.834 1.883.153
Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 2.556.446 3.007.040 2.389.465 3.007.040
Σύνολο καθαρής θεσης και υποχρώσεων (γ) + (δ) 14.075.059 13.793.388 13.912.221 13.793.388

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες 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.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Αρµόδια Υπηρεσία - Νοµαρχία: Υπουργείο Ανάπτυξης,Γενική Γραµµατεία Εµπορίου, 
∆ιεύθυνση Ανωνύµων Εταιριων & Πίστεως

∆ιεύθυνση διαδικτύου Εταιρίας: www.ilyda.com
Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου: Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος Βασίλειος Ανυφαντάκης

Αντιπρόεδρος Κωνσταντίνος Κοπανιτσάνος
Ανεξάρτητα µη Εκτελεστικά µέλη Κυριαζής Χριστάκης  
Αθανάσιος Αναστασιάδης, Ιωάννης Ζαφείρης

Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο των 
ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων: 26 Μαρτίου 09
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής: Θεόδωρος Ν Παπαηλιού Α.Μ.ΣΟΕΛ 16641
Ελεγκτική εταιρία: Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί Λογιστές Α.Ε.
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: Με σύµφωνη γνώµη

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ
Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

(ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ) 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2007
Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης χρήσεως 
(01.01.2008 και 01.01.2007 αντίστοιχα) 10.786.348 9.874.624 10.786.348 9.874.624
Κέρδη/(ζηµιές) της χρήσεως, µετά από φόρους 1.015.450 1.221.325 1.019.593 1.221.325

11.801.798 11.095.948 11.805.941 11.095.948

∆ιανεµηθέντα µερίσµατα -309.600 -309.600 -309.600 -309.600
Καθαρό εισόδηµα καταχωρηµένο απ’ευθείας στην 
καθαρή θέση από αλλαγή συντελεστού
αναβαλλόµενης φορολογίας 26.415 0 26.415 0
Σύνολο καθαρής θέσης λήξης χρήσεως 
(31.12.08 και 31.12.07 αντίστοιχα) 11.518.613 10.786.348 11.522.756 10.786.348

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

(ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ) 1.1-31.12.2008 1.1-31.12.2007 1.1-31.12.2008 1.1-31.12.2007
Κύκλος εργασιών 7.322.673 6.578.520 6.594.407 6.396.138
Μικτά κέρδη / (ζηµιές) 3.345.078 3.311.928 3.623.693 3.292.275
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων 1.407.286 1.610.392 1.690.746 1.590.739
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων από συνεχιζόµενες δραστηριότητες 1.341.725 1.584.297 1.632.927 1.564.643
Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους από συνεχιζόµενες και 
διακοπείσες δραστηριότητες 1.015.450 1.221.325 1.019.593 1.221.325
Κέρδη / (ζηµιές) πρό φόρων χρηµατοδοτικών επενδυτικών 
αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων 2.351.924 2.466.290 2.620.090 2.446.636
Κατανέµονται σε:
Μετόχους Εταιρίας 1.015.450 1.221.325 1.019.593 1.221.325
Μετόχους µειοψηφίας 0 0
Κέρδη / (ζηµιές)  ανά µετοχή (σε ευρώ ανά µετοχή) 0,071 0,085 0,071 0,085
Προτεινόµενο µέρισµα ανά µετοχή 0,004 0,022

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 
Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

(ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ) 1.1.-31.12.2008 1.1.-31.12.2007 1.1-31.12.2008 1.1-31.12.2007
Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων 1.341.725 1.584.297 1.344.739 1.584.297
Πλέον / µείον προσαρµογές για:
Αποσβέσεις 1.176.615 1.088.729 1.161.322 1.088.729
Προβλέψεις -5.000 46.498 -5.000 46.498
Αναγνωρισθέντα έσοδα κρατικών επιχορηγήσεων -231.977 -232.831 -231.977 -232.831
Αποτελέσµατα επενδυτικής δραστηριότητας -1.405 -2.904 -1.405 -2.904
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 66.967 28.999 59.224 28.999
Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης 
ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων -59.156 -78.121 -59.156 -78.121
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 287.846 -468.771 395.905 -468.771
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) -375.996 -19.007 -541.167 -19.007
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα -66.967 -28.999 -59.224 -28.999
Καταβληµένοι φόροι -238.216 -342.809 -238.897 -342.809
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 1.894.435 1.575.080 1.824.362 1.575.080
Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων -1.802.948 -1.932.959 -1.747.693 -1.932.959
Εισπράξεις από επιχορηγήσεις παγίων στοιχείων 599.173 0 599.173 0
Είσπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άυλων παγίων 7.151 0 7.151 0
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπρακτικών και λοιπών επενδύσεων -36.406 0 -87.600 0
(Κέρδη) / ζηµιές από πώληση παγίων 947 0 947 0
Τόκοι εισπραχθέντες 1.405 2.904 1.405 2.904
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) -1.230.677 -1.930.055 -1.226.617 -1.930.055
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 100.779 149.581 100.779 149.581
Μερίσµατα πληρωτέα -309.600 -309.500 -309.600 -309.500
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) -208.821 -159.919 -208.821 -159.919
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και 
ισοδύναµα περιόδου (α) + (β) + (γ) 454.937 -514.894 388.924 -514.894

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 307.398 822.292 307.398 822.292
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 762.335 307.398 696.322 307.398

1. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της εταιρείας και του εταιρειών του οµίλου αναφέρονται αναλυτικά στην σηµείωση 28 των
οικονοµικών καταστάσεων. 2. Επί των ακινήτων της εταιρείας υπάρχουν εµπράγµατα βάρη το ύψος των οποίων την 31.12.08
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 και των θυγατρικών
της. 4. Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού κατά την 31.12.08 ανέρχεται σε 41 άτοµα για την εταιρεία και τον όµιλο ενώ
την 31.12.07 ανερχόταν σε 42 άτοµα. 5. Έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές των οικονοµικών καταστάσεων της 31ης
∆εκεµβρίου 2007. 6. Στη λήξη της τρέχουσας χρήσης δεν υπήρχαν µετοχές της εταιρείας που να κατέχονται είτε από την ίδια είτε
από θυγατρικές και συγγενείς της επιχειρήσεις. 7. Οι εταιρείες του Οµίλου µε τις αντίστοιχες διευθύνσεις τους τα ποσοστά
συµµετοχής καθώς και η µέθοδος ενσωµάτωσης στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις παρατίθενται στην σηµείωση 9 των
οικονοµικών καταστάσεων. 8. Οι λοιπές προβλέψεις που σωρευτικά έχουν σχηµατισθεί την 31.12.2008 ανέρχονται για την
εταιρεία και τον όµιλο  στο ποσό των ευρώ 10.000 και αφορούν ενδεχόµενες διαφορές φορολογικού ελέγχου. 9. Ενοποιηµένες
οικονοµικές καταστάσεις συντάσσονται για πρώτη φορά δεδοµένης της απόκτησης του 100% των µετοχών της εταιρίας «Ι ΤΒΑ
Telecom Παροχής Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών ΑΕ (πρώην Logi Active AE) την 2.10.2008. 10. Στην έκτακτη Γενική Συνέλευση
της 29 Νοεµβρίου 2008 εγκρίθηκε η απόσχιση του τµήµατος (∆ιασύνδεση αποµακρυσµένων πληροφοριακών συστηµάτων και
λοιπών µέσων µέσω της αξιοποίησης των τηλεπικοινωνιών) και η εισφορά του στην κατά 100% θυγατρική εταιρεία µε επωνυµία
«I TBA Telecom Παροχής Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών ΑΕ» σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 2166/1993. Η ηµεροµηνία του
ισολογισµού µετασχηµατισµού είχε ορισθεί σύµφωνα µε τις αποφάσεις των αρµοδίων οργάνων των εταιρειών η 31η Οκτωβρίου

2008. Ως εκ τούτου, το αποτέλεσµά του τµήµατος παρουσιάζεται σύµφωνα µε τις πρόνοιες του ∆ΠΧΠ 5 «Στοιχεία µη
κυκλοφορούντος ενεργητικού προς πώληση και διακοπείσες δραστηριότητες» ως διακοπείσα δραστηριότητα στις οικονοµικές
καταστάσεις στις 31 ∆εκεµβρίου 2008. Περισσότερα αναφέρονται στην σηµ. 26 των οικονοµικών καταστάσεων. Tο γεγονός αυτό
δεν επέφερε µεταβολή άνω  του 25% στον κύκλο εργασιών, στα αποτελέσµατα µετά από φόρους, στα  δικαιώµατα µειοψηφίας
και στην καθαρή θέση των µετόχων της εταιρείας. 11. Τα ποσά των πάσης φύσεως συναλλαγών (έσοδα - έξοδα ) σωρευτικά από
την έναρξη της οικονοµικής χρήσης καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων της  Εταιρίας και του Οµίλου
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: Όµιλος Εταιρεία

31.12.08 31.12.08
Εσοδα 0 0
Έξοδα 0 0
Απαιτήσεις 0 173.507
Υποχρεώσεις 0 0
Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών διοίκησης 253.253 253.253
Απαιτήσεις από  διευθυντικά στελέχη  και µέλη  της διοίκησης 48.033 48.033
Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη  και µέλη  της διοίκησης 0 0

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  & ∆/NΩN ΣYMBOYΛOΣ ΤΟΥ ∆.Σ.
ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Α.∆.Τ. Ν 161703

Αθήνα, 26 Μαρτίου 2009

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.
ΚΟΠΑΝΙΤΣΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

Α.∆.Τ. Σ 566398

ΑΑΝΝΩΩΝΝΥΥΜΜΟΟΣΣ ΕΕΜΜΠΠΟΟΡΡΙΙΚΚΗΗ ΚΚΑΑΙΙ ΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΚΚΕΕΥΥΑΑΣΣΤΤΙΙΚΚΗΗ ΕΕΤΤΑΑΙΙΡΡΕΕΙΙΑΑ ΣΣΥΥΣΣΤΤΗΗΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ ΠΠΛΛΗΗΡΡΟΟΦΦΟΟΡΡΙΙΚΚΗΗΣΣ ΚΚΑΑΙΙ ΠΠΑΑΡΡΟΟΧΧΗΗΣΣ ΥΥΠΠΗΗΡΡΕΕΣΣΙΙΩΩΝΝ 
ΑΡ.ΜΗΤΡ.ΑΕ: 26939/06/Β/92/7

Ε∆ΡΑ: ∆ήµος Αθηναίων - Αδριανείου 29 τκ 115 25
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ από 01 Ιανουαρίου 2008 έως 31 ∆εκεµβρίου 2008

(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 


