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ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  

για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2022  

 

Σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 3556/2007 και τις κατ’ εξουσιοδότηση αυτού 

εκτελεστικές  

Αποφάσεις του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγορά 

 
 
 
 
 
 
Βεβαιώνεται ότι η παρούσα Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση της περιόδου 01.01.2022-
30.06.2022 είναι εκείνη που εγκρίθηκε ομόφωνα από το Διοικητικό Συμβούλιο της 
«ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» κατά την συνεδρίαση αυτού της 29ης 
Σεπτεμβρίου 2022 και είναι αναρτημένη στο διαδίκτυο στην νόμιμα καταχωρημένη 
ηλεκτρονική διεύθυνση www.ilyda.com, όπου και θα παραμείνει στην διάθεση του 
επενδυτικού κοινού για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δέκα (10) ετών από την 
ημερομηνία της συντάξεως και δημοσιοποιήσεώς της. 
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Δηλώσεις Εκπροσώπων του Διοικητικού Συμβουλίου 

(σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 3556/2007, όπως ισχύει) 

 

 

Στις κατωτέρω δηλώσεις, οι οποίες λαμβάνουν χώρα σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του ν. 

3556/2007, όπως ισχύει σήμερα, προβαίνουν οι εκπρόσωποι του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και ειδικότερα τα ακόλουθα φυσικά πρόσωπα: 

 

1. Βασίλειος Ανυφαντάκης του Αποστόλου, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Αγίας 
Βαρβάρας αριθ. 4, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων 
Σύμβουλος. 
 

2. Γεώργιος Τσιατούρας του Βασιλείου, κάτοικος Αγίας Παρασκευής Αττικής, οδός Αιγαίου 
Πελάγους αριθ. 39, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.  
 

3. Παναγιώτης  Μάλλιος του Αναστασίου και της Σοφίας , κάτοικος  Κορωπίου Αττικής, οδός 

Κυριάκου αριθ. 6  Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.       
 
                                                                   

 
Οι κάτωθι υπογράφοντες, υπό την ως άνω ιδιότητά μας, σύμφωνα με τα υπό του νόμου 

οριζόμενα (άρθρο 5 παρ. 2 του ν. 3556/2007), αλλά και ειδικώς προς τούτο ορισθέντες από το 

Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «ΙΛΥΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.» (καλουμένης 

εφεξής για λόγους συντομίας ως «Εταιρεία» ή «ΙΛΥΔΑ»), κατά τη συνεδρίαση αυτού που έλαβε 

χώρα την 29η Σεπτεμβρίου 2022, σύμφωνα με τα υπό του νόμου επιτασσόμενα, δηλώνουμε και 

βεβαιώνουμε με την παρούσα ότι, εξ όσων γνωρίζουμε: 

 

(α) οι εξαμηνιαίες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας της περιόδου 01.01.2022-

30.06.2022, οι οποίες καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα, 

απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή 

θέση και τα αποτελέσματα χρήσεως της Εταιρείας, και     
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(β) η εξαμηνιαία Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας απεικονίζει κατά τρόπο 

αληθή τα σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά το πρώτο εξάμηνο της οικονομικής 

χρήσης 2022 (01.01.2022-30.06.2022), την επίδρασή τους στις εξαμηνιαίες χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις, συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής των κυριότερων κινδύνων και 

αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει, τις σημαντικές συναλλαγές που καταρτίσθηκαν μεταξύ της 

Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν προσώπων (όπως αυτά ορίζονται στο ΔΛΠ 24), 

καθώς και την εξέλιξη, τις επιδόσεις και την θέση της Εταιρείας.  

 

Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου 2022 

 

Βασίλειος Ανυφαντάκης 

Α.Δ.Τ.  ΑΜ 645364 

Γεώργιος Τσιατούρας 

Α.Δ.Τ.  Ι 078850                                      

Μάλλιος  Παναγιώτης 

Α.Δ.Τ.  ΑΝ 668171 
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Εξαμηνιαια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου 

για την περίοδο από 01.01.2022 - 30.06.2022 
 
ΠΡΟΟΙΜΙΟ   
 
Η παρούσα Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία 
ακολουθεί (εφεξής καλουμένη για λόγους συντομίας ως «Έκθεση»), αφορά στη χρονική 
περίοδο του πρώτου (Α’) εξαμήνου της τρέχουσας χρήσεως 2022 (01.01-30.06.2022).  
 
Η παρούσα συντάχθηκε και είναι εναρμονισμένη  με τις διατάξεις του νόμου 3556/2007 
(ΦΕΚ 91Α΄/30.04.2007) και δη το άρθρο 5 αυτού, καθώς και τις επ’ αυτού εκδοθείσες 
εκτελεστικές αποφάσεις του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με αριθμούς 
8/754/14.04.2016, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση της από την με αριθμό 
12Α/889/31.08.2020 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, και 
1/434/03.07.2007. 
 
Η παρούσα Έκθεση εμπεριέχει κατά τρόπο εύληπτο, ουσιαστικό και περιεκτικό όλες τις 
σημαντικές επιμέρους θεματικές ενότητες, οι οποίες είναι απαραίτητες, με βάση το ως 
άνω ισχύον κανονιστικό πλαίσιο και απεικονίζει κατά τρόπο αληθή και ακριβή όλες τις 
σχετικές αναγκαίες κατά νόμο πληροφορίες, προκειμένου να εξαχθεί μια ουσιαστική και 
εμπεριστατωμένη ενημέρωση για την δραστηριότητα κατά την εν λόγω χρονική περίοδο 
(Α΄ εξάμηνο χρήσεως 2022) της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΙΛΥΔΑ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» (καλουμένης εφεξής για λόγους 
συντομίας ως «Εταιρεία» ή «ΙΛΥΔΑ»).  
Η Εταιρεία δεν καταρτίζει πλέον ενοποιημένες παρά μόνο εταιρικές χρηματοοικονομικές 
καταστάσεις, δεδομένου ότι η θυγατρική της εταιρεία με τον τον διακριτικό τίτλο 
«CARDISOFT A.E.», στην οποία η Εταιρεία συμμετείχε με ποσοστό 100%, λύθηκε και 
τέθηκε σε καθεστώς εκκαθαρίσεως, η οποία ολοκληρώθηκε εντός της χρήσεως  2020.  
Η Έκθεση περιέχει το σύνολο της αναγκαίας πληροφόρησης με αντικειμενικό και 
επαρκή τρόπο και με γνώμονα την ουσιαστική και όχι τυπική ενημέρωση επί των 
θεμάτων που περιέχονται σε αυτήν.   

Η παρούσα Έκθεση συνοδεύει τις εξαμηνιαίες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και 
περιλαμβάνεται αυτούσια μαζί με τα λοιπά απαιτούμενα από το νόμο στοιχεία και 
δηλώσεις στην Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση που αφορά στο πρώτο (Α΄) εξάμηνο της 
τρέχουσας χρήσεως 2022 (01.01-30.06.2022). 

Οι επιμέρους θεματικές Ενότητες της παρούσας Εκθέσεως, οι οποίες έχουν τεθεί επί 
σκοπώ ευχερέστερης ανάγνωσης και παρακολούθησης αυτής καθώς και το 
περιεχόμενο αυτών έχουν ειδικότερον ως ακολούθως:   
 
ΕΝΟΤΗΤΑ Α΄  
Σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα στην διάρκεια του Α΄ εξαμήνου του 2022 
 
Τα σημαντικά γεγονότα τα οποία έλαβαν χώρα κατά την διάρκεια του Α΄ εξαμήνου του 
2022 καθώς και η τυχόν επίδρασή τους στις εξαμηνιαίες χρηματοοικονομικές 
καταστάσεις, είναι τα ακόλουθα:  
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1. Νέες επενδύσεις προτάσεις “Meg myData” Ηλεκτρονική Διαβίβαση Δεδομένων 
στην ΑΑΔΕ 
Βάσει της κείμενης νομοθεσίας καθίσταται υποχρεωτική η ηλεκτρονική διαβίβαση 
δεδομένων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) με σκοπό την on-line 
απεικόνιση του ετήσιου λογιστικού και φορολογικού αποτελέσματος της κάθε 
επιχείρησης καθώς και λοιπών υποχρεώσεών της (απόδοση ΦΠΑ, παρακρατούμενων 
φόρων, λοιπών τελών). 

Η υποβολή θα γίνεται είτε σε πραγματικό χρόνο δηλαδή την στιγμή της έκδοσης των 
παραστατικών, είτε με επιλογή μέχρι την 20η ημέρα του επόμενου μήνα. 

  Η ΙΛΥΔΑ έχει εναρμονίσει πλήρως το λογισμικό της βάσει της κείμενης νομοθεσίας, 
μέσω της υλοποίησης του driver επικοινωνίας με την ΑΑΔΕ “Meg myData” για: 

 Την αυτοματοποιημένη ή μαζική αποστολή των παραστατικών που εκδίδει η 

επιχείρηση καθώς και των λοιπών εσόδων αυτής (εισπραττόμενα ενοίκια, κλπ). 

 Την αυτοματοποιημένη αποστολή χαρακτηρισμών εσόδων που αφορούν τα 

παραστατικά εσόδων. 

 Την αυτοματοποίηση επισήμανσης ασυνεπειών ή αποτυχιών διαβίβασης, καθώς και 

εκκρεμοτήτων όπως ο χαρακτηρισμός μίας συναλλαγής. 

 Την αποστολή ακύρωσης παραστατικών. 

 Την λήψη όσων παραστατικών έχουν εκδοθεί για την επιχείρηση και έχουν 

διαβιβαστεί από τους εκδότες στην ΑΑΔΕ και αυτοματοποιημένη αντιστοίχηση με τα 

καταχωρημένα στο πρόγραμμα παραστατικά αγορών-δαπανών. 

 Αυτοματοποιημένη αποστολή χαρακτηρισμών εξόδων στην ΑΑΔΕ. 

 Την εύκολη καταχώρηση χαρακτηρισμού εξόδων για τις εξαιρετικές περιπτώσεις 

που θα απαιτηθεί. 

 Την αποστολή και χαρακτηρισμό λοιπών δαπανών που δεν έχουν διαβιβαστεί από 

τους εκδότες τους και η επιχείρηση υποχρεούται να διαβιβάσει στην πλατφόρμα του 

myData. 

 Την απεικόνιση των συναλλαγών της επιχείρησης με βάση την τυποποίηση των 

ηλεκτρονικών βιβλίων της ΑΑΔΕ. 

Μέσω της εν λόγω εναρμόνισης  και της ενασχόλησής της με τον συγκεκριμένο  τομέα  

η ΙΛΥΔΑ στοχεύει στην ουσιαστική ενίσχυση  του κύκλου εργασιών της    

 

2. Διαγραφή δανείου 478 χιλ € 

 

Στο 2016, η Διοίκηση της Εταιρείας από κοινού με την Εθνική Τράπεζα, είχαν 

υπογράψει «Πρόσθετη Πράξη Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμης Οφειλής» σύμφωνα με την 

οποία το ύψος των δανειακών υποχρεώσεων, ρυθμίζονταν. Με τη ρύθμιση αυτή, 

καθορίζονταν μεταξύ άλλων, το επιτόκιο της οφειλής σε ευνοϊκά για την Εταιρεία 

επίπεδα, καθώς και η δυνατότητα για καταβολή ποσού € 420 χιλ (διαγραφή 

υποχρέωσης), επιτυγχάνοντας πρόσθετο όφελος ποσού € 302 χιλ. προκειμένου να 
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προεξοφληθεί η τελευταία δόση ποσού € 722 χιλ. Ο διακανονισμός πραγματοποιήθηκε 

στο πρώτο εξάμηνο του 2022 και αφορούσε  σε συνολική οφειλή 1,8 εκ € της Εταιρείας, 

η οποία εξοφλήθηκε πλήρως και ολοσχερώς και μάλιστα σε χρόνο πολύ ενωρίτερον του 

αρχικώς συμφωνηθέντος. Συνέπεια δε της εν λόγω πρόωρης αποπληρωμής η Εταιρεία 

πέτυχε σημαντική απομείωση  της συνολικής ως άνω οφειλής της ύψους 478,85  

χιλιάδων Ευρώ περίπου, γεγονός που έχει αντίστοιχη ισόποση θετική επίδραση στα 

αποτελέσματα και τα ίδια κεφάλαια της  εταιρείας.   

 

 

 
3. Επιπτώσεις πανδημίας COVID – 19, μέτρα αντιμετώπισης και 

προγραμματισμός 
 

Το έτος 2022 αποτελεί μία χρονιά, στην οποία η εξάπλωση του Covid-19 φαίνεται να 
περιορίζεται αν και οι φόβοι για τον αντίκτυπο στην παγκόσμια ανάπτυξη δημιουργούν 
ανησυχίες αναφορικά με τις διεθνείς αγορές. 
    
Με τα έως τώρα δεδομένα δε φαίνεται η ύπαρξη κάποιας παρακώλυσης στη 
δραστηριότητα της εταιρείας , μπορεί, όμως, να υπάρξει ένα μικρό ενδεχόμενο η 
επίδοσή της και η οικονομική της κατάσταση να επηρεαστεί, ωστόσο ο κίνδυνος αυτός 
δεν εκτιμάται ως ουσιώδης. Παρά την ύπαρξη αβεβαιότητας για την παγκόσμια 
οικονομική ανάκαμψη το 2022, παραμένουμε αισιόδοξοι εξαιτίας της οικονομικής 
πορείας και των αποτελεσμάτων που επιτυγχάνει η Εταιρεία. 
 
   

Μέσα σε αυτό το έντονα ρευστό και αβέβαιο περιβάλλον, οι κύριες προτεραιότητες της 
Εταιρείας συνίσταντο στην διασφάλιση της υγείας του προσωπικού και των συνεργατών 
της, στην εξασφάλιση της ομαλής και απρόσκοπτης λειτουργίας της, καθώς και στην 
επίτευξη της μεγίστης δυνατής ρευστότητας, προκειμένου να ξεπεραστεί με επιτυχία η 
δυσμενής υγειονομική συγκυρία και να χαραχθεί η πορεία της επόμενης μέρας, μέσω 
της εκμετάλλευσης τυχόν ευκαιριών που θα παρουσιαστούν.  
Η Διοίκηση της Εταιρείας, επιδεικνύοντας αυξημένη εγρήγορση και ετοιμότητα, 
παρακολουθούσε στενά και συστηματικά τις εξελίξεις, εξέταζε με προσοχή τα δεδομένα 
και διαμόρφωνε αναλόγως τη στρατηγική της, προχωρώντας σε προσαρμογές όπου 
αυτό κρινόταν απαραίτητο.  
Η Εταιρεία έχει προβεί σε διάφορες δράσεις αντιμετώπισης της πρωτοφανούς 
υγειονομικής κρίσης με πρωταρχικό στόχο τη διαφύλαξη της υγείας και της ασφάλειας 
τόσο των εργαζομένων αυτής όσο και όλων των ενδιαφερόμενων μερών, καθώς και τη 
διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των δραστηριοτήτων της.  
Οι δράσεις που υιοθετήθηκαν περιελάμβαναν, μεταξύ άλλων, και τα ακόλουθα:  

 Υιοθέτηση έγκαιρου και επιτυχούς μοντέλου εργασίας εξ αποστάσεως (τηλεργασία) 
όπου αυτό ήταν εφικτό, απομακρυσμένη υποστήριξη πληροφοριακών συστημάτων, 
τροποποίηση προγραμμάτων βάρδιας.  

 Αξιοποίηση ψηφιακής τεχνολογίας και αναβάθμιση υποδομών τηλεργασίας.  

 Σύνταξη πολιτικής για την πρόληψη εμφάνισης κρουσμάτων, παροχή αναλυτικών 
οδηγιών πρόληψης, σχεδιασμός και εφαρμογή διαδικασιών χειρισμού και 
αντιμετώπισης ύποπτων περιστατικών ή/και κρουσμάτων.  
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 Συνεχής ενημέρωση του συνόλου των εργαζόμενων και διαρκής υγειονομική 
υποστήριξη (δίκτυο γιατρών, γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης).  

 Διάθεση κατάλληλων μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ).  
Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρεία συνεχίζει να παρακολουθεί στενά όλες τις εξελίξεις και 
μελετά σε συστηματική βάση όλους τους παράγοντες κινδύνου, οι οποίοι ενδέχεται να 
επηρεάσουν τη χρηματοοικονομική θέση, τις δραστηριότητες και τα αποτελέσματά της, 
με σκοπό την έγκαιρη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την εξασφάλιση της ακώλυτης 
λειτουργίας και της απρόσκοπτης επιχειρησιακής συνέχειας αυτής.  
 
 
ΕΝΟΤΗΤΑ B΄ 
Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες  
 

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται σε ένα έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον που 

χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη αρκετών μικρομεσαίων σχημάτων και ελάχιστων 

φορέων με ισχυρή κεφαλαιακή διάρθρωση. Η εξειδικευμένη τεχνογνωσία της, σε 

συνδυασμό με την  στοχευμένη μελέτη, ανάπτυξη και εμπορία νέων προϊόντων και την 

αναβάθμιση, βελτίωση και εξέλιξη των ήδη υφισταμένων, με έμφαση στην ποιότητα και 

την δυνατότητα άμεσης ικανοποίησης της ζήτησης αλλά και των μεταβαλλόμενων 

αναγκών των τελικών πελατών, καθώς και η δημιουργία ισχυρών υποδομών και η 

διείσδυση σε νέες αγορές, βοηθούν την Εταιρεία να παραμένει διαρκώς ανταγωνιστική 

και να προωθεί την ανάπτυξή της. Οι συνήθεις χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι στους 

οποίους εκτίθεται η Εταιρεία είναι: 

 

1. Πιστωτικός κίνδυνος 

Η Εταιρεία δεν έχει σημαντική συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου σε κάποιο από τα 

συμβαλλόμενα µε αυτήν μέρη, κυρίως λόγω της μεγάλης διασποράς του πελατολογίου 

της. Σημειώνεται ότι δεν υπάρχει πελάτης που να συμμετέχει µε ποσοστό πάνω από 

5% στον κύκλο εργασιών, γεγονός που μειώνει σημαντικά την πιθανότητα πιστωτικού 

κινδύνου. Πάντως με βάση τις κρατούσες συνθήκες της αγοράς (έλλειψη ρευστότητας, 

οικονομική αβεβαιότητα και γενικότερη ύφεση συνεπεία της πανδημικής κρίσης), ο 

συγκεκριμένος κίνδυνος αξιολογείται ως αρκετά σημαντικός, καθώς ενδεχόμενη 

αδυναμία ορισμένων εκ των πελατών της Εταιρείας ν’ ανταποκριθούν εμπροθέσμως και 

προσηκόντως στις υποχρεώσεις τους δύναται να έχει δυσμενείς επιπτώσεις στα 

οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας. Σε κάθε περίπτωση η Διοίκηση της Εταιρείας 

παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τις επιδόσεις και την οικονομική απόδοση των πελατών 

της και αξιολογεί τα εκάστοτε αναγκαία προς λήψη μέτρα ανά πελάτη, προκειμένου να 

ενεργεί, στο μέτρο και στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό, προληπτικά και άμεσα, µε 

στόχο την αποφυγή δημιουργίας σημαντικής έκτασης επισφαλειών. Σε κάθε περίπτωση 

πάντως, ενόψει της μη πλήρους αποκατάστασης της συναλλακτικής ομαλότητας και των 

σημαντικών διαταραχών που δημιούργησε η πρωτοφανής υγειονομική κρίση λόγω της 

ευρύτατης διασποράς του κορωνοϊού, ο συγκεκριμένος κίνδυνος αξιολογείται ως αρκετά 

σημαντικός και ικανός να επηρεάσει σε ένα βαθμό την κερδοφορία της Εταιρείας. 
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2. Κίνδυνος ρευστότητας 

Γενικότερα, η παρακολούθηση του κινδύνου ρευστότητας επικεντρώνεται στη 

συστηματική παρακολούθηση και αποτελεσματική διαχείριση των ταμειακών εισροών 

και εκροών σε μόνιμη βάση, ώστε η Εταιρεία να έχει τη δυνατότητα να ανταποκρίνεται 

απρόσκοπτα και με συνέπεια στις ταμειακές της υποχρεώσεις. Σημαντικό γεγονός, το 

οποίο επηρέασε τη ρευστότητα της Εταιρείας, ήταν η επωφελής συμφωνία με την 

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος αναφορικά με τη ρύθμιση των δανειακών της 

υποχρεώσεων προς αυτή, η οποία υλοποιήθηκε εντός του α’ εξαμήνου του 2022. 

Λαμβανομένων, ωστόσο, υπόψιν των σημαντικών ανησυχιών αναφορικά με την πορεία 

τόσο της ελληνικής όσο και της παγκόσμιας οικονομίας, λόγω των δυσμενών 

επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού Covid-19 (αναστολή οικονομικής 

δραστηριότητας για ικανό χρονικό διάστημα, υπολειτουργία των επιχειρήσεων μετά την 

άρση των περιοριστικών μέτρων, παγκόσμια ύφεση κλπ), δεν μπορεί να αποκλεισθεί το 

ενδεχόμενο ο εν λόγω κίνδυνος να επηρεάσει, σε ελεγχόμενο πάντως βαθμό, την 

ρευστότητα της Εταιρείας.  
 

 
3. Κίνδυνος τεχνολογικών εξελίξεων  

Οι τεχνολογικές εξελίξεις συνεπάγονται την ανάγκη συνεχούς ενημέρωσης και 

ανανέωσης των παραγομένων εκ μέρους της Εταιρείας προϊόντων και παρεχομένων 

υπηρεσιών, και ως εκ τούτου δύνανται να επηρεάσουν την ανταγωνιστικότητα των 

εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της πληροφορικής. Σημαντικές 

διαφοροποιήσεις στην υφιστάμενη τεχνολογία ενδέχεται να απαιτήσουν σημαντικές 

επενδύσεις στο μέλλον.  

Σε κάθε περίπτωση η Διοίκηση της Εταιρείας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, 

προκειμένου να είναι επαρκώς καλυμμένη έναντι του κινδύνου της μειωμένης 

τεχνολογικής εξέλιξης με τους ακόλουθους τρόπους:  

 αναπτύσσοντας προϊόντα σε ευρέως διαδεδομένες διεθνώς πλατφόρμες που έχουν 

σημαντικό χρόνο ζωής και απαιτούν σημαντικούς πόρους για την αλλαγή τους από την 

πελατειακή της βάση,  

 λαμβάνοντας μέρος σε προγράμματα, με στόχο την γνωριμία και την ενημέρωση 

αναφορικά με τις πλέον καινοτόμες τεχνολογίες για την πιθανή ένταξή τους στη 

διαδικασία ανάπτυξης των προϊόντων της, 

 εφαρμόζοντας προγράμματα συνεχούς εκπαίδευσης, κατάρτισης και επιμόρφωσης 

του προσωπικού της σε τεχνολογικά ζητήματα σε συνεργασία µε διεθνώς 

αναγνωρισμένους φορείς, εξειδικευμένους σε κλάδους υψηλής τεχνολογίας. 

Ενόψει των ως άνω συστηματικών, μεθοδικών και στοχευμένων προσπαθειών της 

Εταιρείας ο συγκεκριμένος κίνδυνος αξιολογείται ως ελεγχόμενος και διαχειρίσιμος. 
 
4. Κίνδυνος επιτοκίου 
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Ο κίνδυνος επιτοκίου θεωρείται ως σχετικά ελεγχόμενος, καθόσον το σύνολο του 

μακροπρόθεσμου δανεισμού αφορά σε δάνεια από εγχώρια τραπεζοπιστωτικά 

ιδρύματα, με προσυμφωνημένο επιτόκιο καθόλη τη διάρκειά τους. Η πολιτική της 

Διοίκησης της Εταιρείας συνίσταται αφενός μεν στη διενέργεια διορθωτικών 

επεμβάσεων, όπου και όποτε αυτό απαιτείται, αφετέρου δε στην αποφυγή έκθεσης σε 

περαιτέρω δανειοδότηση, στο βαθμό που αυτό είναι επιτρεπτό από την εν γένει 

επιχειρηματική δραστηριότητα, προκειμένου ο λόγω κίνδυνος να είναι ελεγχόμενος και 

μη δυνάμενος να επηρεάσει ουσιωδώς την δραστηριότητα της Εταιρείας.  
 
5. Συναλλαγματικός κίνδυνος  

Η έκθεση σε συναλλαγματικούς κινδύνους δεν αξιολογείται ως σημαντική για την 

Εταιρεία αφενός μεν διότι η συντριπτική πλειοψηφία των συναλλαγών της διενεργείται 

σε Ευρώ, αφετέρου δε διότι δεν υπάρχουν δανειακές υποχρεώσεις σε έτερο πλην του 

Ευρώ νόμισμα. Η Διοίκηση της Εταιρείας παρακολουθεί διαρκώς και σε συστηματική 

βάση τους συναλλαγματικούς κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν και αξιολογεί την 

ανάγκη λήψης σχετικών μέτρων, πλην όμως κατά την παρούσα χρονική στιγμή ο εν 

λόγω κίνδυνος θεωρείται σε κάθε περίπτωση ως απολύτως διαχειρίσιμος και δεν 

δύναται να επηρεάσει ουσιωδώς τα αποτελέσματα της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της 

τρέχουσας  χρήσεως. 
 
6. Κίνδυνος ενίσχυσης του ανταγωνισμού από εισαγόμενες επιχειρήσεις 

Ο συγκεκριμένος κίνδυνος είναι πάντοτε υπαρκτός και υπολογίσιμος στον τομέα στον 

οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, ιδίως δε αν συνεκτιμηθεί το γεγονός ότι τα εμπόδια 

(φραγμοί) εισόδου δεν είναι τόσο ισχυρά, δεδομένου ότι η πλειονότητα των τεχνικών 

όρων που χρησιμοποιούνται για την υλοποίηση και ολοκλήρωση πληροφοριακών 

συστημάτων και την παραμετροποίηση προϊόντων λογισμικού είναι ευρέως 

διαδεδομένη, γεγονός το οποίο επιτρέπει σε αλλοδαπές εταιρείες να διεισδύουν με 

σχετική ευκολία στην αγορά, εκμεταλλευόμενες ιδίως τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που 

διαθέτουν, κυρίως σε επίπεδο μεγεθών και διαθέσιμων πόρων.  

Η Διοίκηση της Εταιρείας αντιμετωπίζει τον συγκεκριμένο κίνδυνο μέσω της έμφασης 

στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη ποιοτικών προϊόντων, της συστηματικής και 

στοχευμένης βελτίωσης, αναβάθμισης και προσαρμοστικότητας των προϊόντων που 

ήδη εμπορεύεται, της αντιπροσώπευσης ισχυρών και παγκόσμια γνωστών οίκων και 

της δημιουργίας προσωποποιημένων σχέσεων διαρκείας και εμπιστοσύνης με την 

πελατειακή της βάση. Εν τούτοις, ο συγκεκριμένος κίνδυνος συνιστά διαχρονικά 

υπαρκτό και εν δυνάμει κίνδυνο και αντιμετωπίζεται από την Διοίκηση της Εταιρείας με 

τη δέουσα προσοχή, για τον λόγο αυτό αποδίδεται πάντοτε ιδιαίτερη έμφαση στην 

ποιοτική και προϊοντική διαφοροποίηση της Εταιρείας και στην παροχή προς τους 

πελάτες αυτής προσωποποιημένων υπηρεσιών και λύσεων υψηλού επιπέδου, γεγονός 

που την καθιστά πιο ανθεκτική στην αντιμετώπιση του συγκεκριμένου κινδύνου.  
 
 
7.Κίνδυνοι από τις πολεμικές συρράξεις στην Ουκρανία 
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Την 24η Φεβρουαρίου 2022 πραγματοποιήθηκε ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, η 

οποία κατά το χρόνο σύνταξης της παρούσας εξακολουθεί να βρίσκεται σε πλήρη 

εξέλιξη. Μολονότι η Εταιρεία ουδεμία επιχειρηματική έκθεση έχει στις εμπλεκόμενες σε 

σύρραξη χώρες και ως εκ τούτου ουδεμία ουσιώδης επίδραση (άμεση ή έμμεση) 

υφίσταται στις δραστηριότητες, τις επιδόσεις και τα αποτελέσματα αυτής, εν τούτοις η 

ανησυχία που επικρατεί στη διεθνή κοινότητα εξαιτίας των μεγάλων ανατιμήσεων στις 

τιμές της ενέργειας, των πρώτων υλών και των τροφίμων είναι ιδιαίτερα έντονη.  

Ο ρυθμός της ταχείας και δυναμικής ανάκαμψης από την πανδημική κρίση που είχε 

αρχίσει να διαμορφώνεται κατά το τελευταίο τρίμηνο της κλειόμενης χρήσεως 2021 

αποδυναμώθηκε από την πολυδιάστατη επίδραση της εισβολής των ρωσικών 

στρατευμάτων στην επικράτεια της Ουκρανίας. Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία 

μετέβαλε βίαια τον ενεργειακό χάρτη της Ευρώπης καθιστώντας αδύνατη την έστω και 

σταδιακή επιστροφή στην ασθενή προπανδημική πληθωριστική δυναμική. Η άνοδος 

των τιμών της ενέργειας, σε συνδυασμό με την εξάρτηση της χώρας μας από τις 

εισαγωγές, έχει αρνητικό αντίκτυπο, τόσο στο κόστος παραγωγής και την κερδοφορία 

των επιχειρήσεων, όσο και στο διαθέσιμο εισόδημα και την αγοραστική δύναμη των 

καταναλωτών. Οι κεντρικές τράπεζες και τα κυβερνητικά επιτελεία βρίσκονται ενώπιον 

μιας εκρηκτικής συγκυρίας ενεργειακής κρίσης, υψηλού και διαρκώς επιταχυνόμενου 

πληθωρισμού και ενός παρατεταμένου εμφράγματος στην παγκόσμια εφοδιαστική 

αλυσίδα. Οι επιχειρήσεις αναμένεται βραχυπρόθεσμα να αντιμετωπίσουν βραδύτερη 

οικονομική ανάπτυξη από την αναμενόμενη, καθώς η ενεργειακή εξάρτηση της Ελλάδας 

παραμένει υψηλή.  

Μολονότι το μέγεθος και η διάρκεια των επιπτώσεων εξαρτώνται από τη διάρκεια και 

την εξέλιξη του πολέμου, τον αντίκτυπο των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στη Ρωσία, 

τα πιθανά περαιτέρω μέτρα και τον τρόπο αντίδρασης της δημοσιονομικής και 

νομισματικής πολιτικής, η Διοίκηση της Εταιρείας παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τις 

εξελίξεις, προκειμένου να διασφαλίσει την απρόσκοπτη επιχειρηματική συνέχεια και την 

ακώλυτη λειτουργία της.  

 
 
 
 
 
 

8. Κίνδυνοι από την κλιματική αλλαγή 

Με τον όρο «κλιματική αλλαγή» νοείται η αλλαγή του παγκόσμιου κλίματος που 

οφείλεται στις ανθρώπινες δραστηριότητες και προκαλείται κυρίως από την αύξηση της 

συγκέντρωσης αερίων θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα.  

Στο πλαίσιο των προκλήσεων που δημιουργεί το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής η 

Εταιρεία ενδέχεται να αντιμετωπίσει: 

 φυσικούς κινδύνους ή φυσικές μεταβολές, οι οποίες εκτιμώνται ως σημαντικές για τη 

λειτουργία των εγκαταστάσεων αυτής,  
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 κινδύνους μετάβασης, οι οποίοι αφορούν σε μέτρα προσαρμογής και μετριασμού του 

φαινομένου της κλιματικής αλλαγής, 

 κίνδυνους φήμης, οι οποίοι συνδέονται με τη μεταβολή των αντιλήψεων των 

κοινωνικών εταίρων, σχετικά με τη συμβολή της Εταιρείας σε μια οικονομία 

χαμηλότερων ρύπων. 

Για την αντιμετώπιση των κινδύνων από την κλιματική αλλαγή, η Εταιρεία εφαρμόζει 

πολιτική, η οποία εστιάζει στα κατωτέρω: 

 εκτίμηση των επιπτώσεων των δραστηριοτήτων της Εταιρείας στο περιβάλλον, 

αξιολόγηση των πιθανών κινδύνων και λήψη των απαραίτητων προληπτικών μέτρων, 

 συνεχής παρακολούθηση της ενεργειακής κατανάλωσης και προσπάθεια για τη 

μείωσή της, 

 ενημέρωση, εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση του προσωπικού σε θέματα 

προστασίας του περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας,  

 έναρξη διαδικασίας αντικατάστασης ενεργοβόρου εξοπλισμού με νέο, χαμηλότερων 

ενεργειακών απαιτήσεων,  

 σύνταξη σχεδίου έκτακτης ανάγκης για τη διαχείριση και την αντιμετώπιση ακραίων 

φυσικών/καιρικών φαινομένων στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας. 
 

9. Κίνδυνοι σχετικοί με την ασφάλεια στην εργασία 

Η προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων και των συνεργατών της 

Εταιρείας, αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για την Διοίκηση αυτής, η οποία 

παρακολουθεί και ελέγχει συστηματικά όλους τους κινδύνους που ενδέχεται να 

ανακύψουν από την δραστηριότητα αυτής, λαμβάνει όλα τα αναγκαία προληπτικά μέτρα 

για την αποφυγή ατυχημάτων και εφαρμόζει εκπαιδευτικά προγράμματα για τη διαρκή 

επιμόρφωση των εργαζομένων σε θέματα ασφάλειας και υγιεινής της εργασίας. Ενόψει 

των λαμβανομένων μέτρων και πολιτικών αυτών, δεν υφίστανται ιδιαίτεροι κίνδυνοι 

αναφορικά με την ασφάλεια των εργαζομένων στην Εταιρεία.  

 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ΄ 
Σημαντικές συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη  
 

Στην παρούσα Ενότητα περιλαμβάνονται οι σημαντικότερες συναλλαγές που 

πραγματοποιήθηκαν κατά την περίοδο αναφοράς (01.01.2022-30.06.2022) μεταξύ της 

Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν μερών, όπως αυτά ορίζονται στο Διεθνές 

Λογιστικό Πρότυπο 24. 

Ειδικότερα στην εν λόγω Ενότητα περιλαμβάνονται: 

(α) οι συναλλαγές μεταξύ της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν μερών που 

πραγματοποιήθηκαν κατά την διάρκεια του πρώτου (Α΄) εξαμήνου της τρέχουσας 

χρήσεως (01.01.2022-30.06.2022) και οι οποίες επηρέασαν ουσιαστικά την 

χρηματοοικονομική θέση ή τις επιδόσεις της Εταιρείας κατά την εν λόγω περίοδο και  

(β) οι τυχόν μεταβολές των συναλλαγών μεταξύ της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με 

αυτήν μερών που περιγράφονται στην τελευταία Ετήσια Έκθεση, οι οποίες θα 
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μπορούσαν να έχουν ουσιαστικές συνέπειες για τη χρηματοοικονομική θέση ή τις 

επιδόσεις της Εταιρείας κατά την περίοδο 01.01.2022-30.06.2022. 

 

 

Σημειώνουμε ότι η αναφορά στις ως άνω συναλλαγές, η οποία ακολουθεί, περιλαμβάνει 

τα ακόλουθα στοιχεία: 

(α) το ποσό αυτών των συναλλαγών, 

(β) το ανεξόφλητο υπόλοιπό τους στο τέλος της περιόδου αναφοράς (30.06.2021), 

(γ) την φύση της σχέσεως του συνδεδεμένου μέρους µε την Εταιρεία και 

(δ) τυχόν πληροφοριακά στοιχεία για τις συναλλαγές, τα οποία είναι απαραίτητα 

για την κατανόηση της οικονομικής θέσης της Εταιρείας, μόνον όμως εφόσον οι 

συναλλαγές αυτές είναι ουσιώδεις και δεν έχουν πραγματοποιηθεί υπό τους 

συνήθεις όρους της αγοράς. 

 

 

 
 

 
 
 
Διευκρινίζεται ότι το ποσό των 150 χιλ. ευρώ που περιλαμβάνονταν  στις «Απαιτήσεις 
από διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης » στη χρήση 2021, αφορούσε δοθείσα  
προκαταβολή για αγορά ακινήτου βάση προσυμφώνου αγοραπωλησίας ακινήτου με 
αντισυμβαλλόμενους πωλητές του ακινήτου πρόσωπα εμπιπτόμενα του άρθρου 99 του 
ν 4548/2018 έχοντας ειδική έγκριση από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων 
της 27.10.2017,  έναντι συνολικού τιμήματος 500 χιλ. ευρώ. 
 
Η Εταιρεία με την από 01.07.2022 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των 
μετόχων προέβη σε έγκριση και επικύρωση της κατάργηση και λύση του καταρτισθέντος 
συμφωνητικού. H διαδικασία της λύσης του συμβολαιογραφικού συμφωνητικού 
βρίσκεται σε εξέλιξη και δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι την ημερομηνία σύνταξης της 
παρούσας έκθεσης. 

30.06.22 30.06.21

Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών

Σε θυγατρική 0 0

Σε λοιπά συνδεδεμένα μέρη 0 0

Αγορές αγαθών και υπηρεσιών

Από θυγατρική 0 0

Από λοιπά συνδεδεμένα μέρη 0 0

Απαιτήσεις

Από θυγατρική 0 0

Από λοιπά συνδεδεμένα μέρη 113.415 23.415

Υποχρεώσεις

Σε θυγατρική 0 0

Σε λοιπά συνδεδεμένα μέρη 535 9.102

Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών 

διοίκησης 0 0

Απαιτήσεις από  διευθυντικά στελέχη  και μέλη  της διοίκησης 0 150.000

Υποχρεώσεις σε διευθυντικά στελέχη  και μέλη  της διοίκησης 0 0
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Οι καταστροφικές πυρκαγίες που έπληξαν τον Αύγουστο του 2021 την Ανατολική  
Αττική έπληξαν την περιοχή στην οποία βρίσκεται το ακίνητο, υποβάθμισαν σημαντικά 
το φυσικό περιβάλλον και την απώλεια ενδιαφέροντος οικονομικής ανάπτυξης  της 
ευρύτερης περιοχής με συνέπεια την οικονομική απαξείωση του ακινήτου. 
 
Αποτέλεσμα των ανωτέρω γεγονότων είναι η επιστροφή της δοθείσας προκαταβολής 
του πρώτους μήνες του 2022. 
   

 

Σημειώσεις:  
1. Δεν έχουν χορηγηθεί δάνεια ή πιστωτικές εν γένει διευκολύνσεις σε μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου ή σε λοιπά διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας και τις οικογένειες 
αυτών.   
2. Δεν υφίσταται οποιαδήποτε συναλλαγή, η οποία να έχει πραγματοποιηθεί εκτός και 
πέραν των συνήθων όρων της αγοράς.    
3. Δεν υφίσταται οποιαδήποτε συναλλαγή, η αξία της οποίας υπερβαίνει ποσοστό 10% 
της αξίας των στοιχείων του ενεργητικού της Εταιρείας, όπως αποτυπώνεται στις 
τελευταίες δημοσιευμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της.   
4. Οι εν λόγω συναλλαγές δεν περιέχουν κανένα εξαιρετικό ή εξατομικευμένο γνώρισμα, 
το οποίο θα καθιστούσε επιβεβλημένη την περαιτέρω και ανά συνδεδεμένο μέρος 
ειδικότερη ανάλυση αυτών.  
5. Δεν υφίσταται οιαδήποτε συναλλαγή, η οποία να αξιολογείται ως σημαντική, κατά την 
έννοια της με αριθμό 45/2011 Εγκυκλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.    
 
 
ΕΝΟΤΗΤΑ Δ΄ 
Αναλυτικές πληροφορίες, κατά το άρθρο 4 παρ. 7 του ν. 3556/2007, όπως ισχύει 
σήμερα, και σχετική επεξηγηματική Έκθεση  
 
Η παρούσα Ενότητα παρατίθεται επιπλέον του ελαχίστου περιεχομένου που ορίζει το 
άρθρο 5 του ν. 3556/2007 για λόγους πληρέστερης και επαρκέστερης ενημέρωσης του 
επενδυτικού κοινού.  
 
 
 
 
 
1. Διάρθρωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας   
 
Το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε τρία εκατομμύρια 
επτακόσιες μία χιλιάδες επτακόσια πενήντα εννέα Ευρώ και σαράντα λεπτά 
(3.701.759,40 €) και διαιρείται σε οκτώ εκατομμύρια διακόσιες είκοσι έξι χιλιάδες εκατόν 
τριάντα δύο (8.226.132) κοινές, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας σαράντα πέντε 
λεπτών του Ευρώ (0,45 €) εκάστης. 
 
Όλες οι μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών και 
διαπραγματεύονται στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.  
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Από κάθε μετοχή απορρέουν τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που ορίζονται από το 
νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας.  
 
Η κυριότητα της μετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως την πλήρη και ανεπιφύλακτη 
αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρείας και των αποφάσεων που έχουν ληφθεί 
σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό, από τα αρμόδια εταιρικά όργανα.  
 
Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μίας (1) ψήφου. 
 
2. Περιορισμοί ως προς την μεταβίβαση μετοχών της Εταιρείας 
Δεν υφίστανται περιορισμοί αναφορικά με την μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρείας.  
Οι μετοχές της Εταιρείας (κοινές, ονομαστικές) είναι σε άυλη μορφή, ελεύθερα 
διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών και μεταβιβάζονται όπως ορίζει ο 
νόμος. 
Με βάση την απόφαση της 9/7/2021 Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων παρέχεται 
εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την θέσπιση 
προγράμματος διάθεσης μετόχων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Διευθυντές και 
προσωπικό της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών με την μορφή 
δικαιώματος προαίρεσης (option) απόκτησης μετόχων, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 113 παρ. 4 του ν. 4548/2018. Έως σήμερα δεν έχει ληφθεί άμεσα σχετική 
απόφαση για παροχή δικαιώματος προαίρεσης (option). 
 
3. Σημαντικές άμεσες ή έμμεσες συμμετοχές  
Η εταιρεία δεν έχει πλέον καμία σημαντική συμμετοχή (άμεση ή έμμεση) σε θυγατρικές ή 
συγγενείς εταιρείες. 
Περαιτέρω, οι σημαντικές άμεσες ή έμμεσες συμμετοχές στο μετοχικό κεφάλαιο και 
δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας, κατά την έννοια των διατάξεων των άρθρων 9 έως 11 
του ν. 3556/2007 είναι οι ακόλουθες:  
(α) Βασίλειος Ανυφαντάκης: 4.138.605 μετοχές και δικαιώματα ψήφου (ποσοστό 
50,368%) 
(β) Μαρία Παπαδοκωστάκη: 572.259 μετοχές και δικαιώματα ψήφου (ποσοστό 
6,964%).  
 
4. Μετοχές παρέχουσες ειδικά δικαιώματα ελέγχου   
Δεν υφίστανται μετοχές, οι οποίες παρέχουν ειδικά δικαιώματα ελέγχου.  
 
5. Περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου 
Δεν υφίστανται γνωστοί στην Εταιρεία περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου σε κατόχους 
μετοχών της Εταιρείας.  
 
6. Συμφωνίες μετόχων της Εταιρείας   
Δεν έχουν περιέλθει εις γνώση της Εταιρείας τυχόν συμφωνίες μεταξύ μετόχων, οι 
οποίες συνεπάγονται περιορισμούς στην μεταβίβαση μετοχών ή/και περιορισμούς στην 
άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου. 
 
7. Κανόνες διορισμού και αντικατάστασης μελών Δ.Σ. και τροποποίησης 
Καταστατικού που διαφοροποιούνται από τα προβλεπόμενα στο ν. 4548/2018  
Αναφορικά με τον διορισμό και την αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 
της Εταιρείας, καθώς και τα σχετικά με την τροποποίηση του Καταστατικού αυτής, δεν 
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υφίστανται κανόνες οι οποίοι διαφοροποιούνται από τα προβλεπόμενα στο ν. 
4548/2018, όπως ισχύει σήμερα. 
 
8. Αρμοδιότητα του Δ.Σ. ή ορισμένων μελών του για την έκδοση νέων μετοχών ή 
την αγορά ιδίων μετοχών της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 49  του ν. 
4548/2018  
Δεν υφίσταται παγία ειδική αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου ή ορισμένων μελών 
αυτού για έκδοση νέων μετοχών ή αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 49 του 
ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Η σχετική αρμοδιότητα και εξουσία παρέχεται προς το 
Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας δυνάμει σχετικής αποφάσεως της Γενικής 
Συνελεύσεως των μετόχων αυτής.  
 
9. Σημαντικές συμφωνίες που τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε 
περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της Εταιρείας κατόπιν δημόσιας πρότασης    
Δεν υφίσταται οιαδήποτε σημαντική συμφωνία συναφθείσα από την Εταιρεία, η οποία 
να τίθεται σε ισχύ, τροποποιείται ή λήγει σε περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της 
Εταιρείας κατόπιν δημόσιας πρότασης.  
 
10. Σημαντικές συμφωνίες με μέλη του Δ.Σ. ή το προσωπικό της Εταιρείας 
Δεν υφίσταται οιαδήποτε συμφωνία μεταξύ της Εταιρείας και μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου αυτής ή του προσωπικού, η οποία  προβλέπει αποζημίωση σε περίπτωση 
παραίτησης ή απόλυσης χωρίς βάσιμο λόγο ή τερματισμού της θητείας ή της 
απασχόλησής τους εξαιτίας οιασδήποτε δημόσιας πρότασης.     
 
11. Ίδιες μετοχές  
Η Εταιρεία δεν έχει στην κατοχή της ίδιες μετοχές, ούτε έχει ληφθεί οιαδήποτε απόφαση 
από αρμόδιο εταιρικό όργανο για την απόκτηση ιδίων μετοχών εκ μέρους της.  
 

 
ΕΝΟΤΗΤΑ Ε΄  
Πληροφορίες για εργασιακά και περιβαλλοντικά θέματα - Βιώσιμη ανάπτυξη 
 
1. Εργασιακά θέματα  
Η Εταιρεία κατά το πρώτο (Α΄) εξάμηνο της χρήσεως 2022 απασχόλησε κατά μέσο όρο 
42 άτομα έναντι 38 ατόμων κατά την 31.12.2021. 
Πρέπει να σημειωθεί ότι οι σχέσεις της Εταιρείας με το προσωπικό της είναι πολύ καλές 
και δεν παρουσιάζονται εργασιακά προβλήματα ή λοιπά προς επίλυση θέματα, καθώς 
μία εκ των βασικών προτεραιοτήτων της Διοίκησης της Εταιρείας είναι η διατήρηση και η 
ενίσχυση του κλίματος εργασιακής ειρήνης και η διαρκής αναβάθμιση και βελτίωση των 
συνθηκών εργασίας.  
Η Εταιρεία φροντίζει καθημερινά για την λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων και την 
υιοθέτηση κατάλληλων πρακτικών και διαδικασιών, προκειμένου να συμμορφώνεται 
πλήρως και απολύτως με τις ισχύουσες διατάξεις της εργατικής και ασφαλιστικής 
νομοθεσίας. 
Παράλληλα αμέσως μετά την εκδήλωση της πανδημίας του κορωνοϊού η Διοίκηση της 
Εταιρείας φρόντισε άμεσα για την ενίσχυση και αύξηση της ασφάλειας του συνόλου του 
προσωπικού αυτής και ιδίως των εργαζομένων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, με 
την εφαρμογή όλων των αναγκαίων μέτρων σύμφωνα με τις αρχές, οδηγίες και 
συστάσεις των αρμοδίων φορέων, τις οποίες τηρεί στο ακέραιο.  
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(α) Πολιτική διαφοροποίησης και ίσων ευκαιριών 
Η Διοίκηση δεν κάνει διακρίσεις αναφορικά με τις προσλήψεις, αποδοχές και  
προαγωγές βάσει φύλου, φυλής, θρησκείας, χρώματος, εθνικότητας, θρησκευτικών 
πεποιθήσεων, ηλικίας, οικογενειακής κατάστασης, σεξουαλικών προτιμήσεων, τυχόν 
συμμετοχής σε συνδικαλιστικά όργανα ή οιωνδήποτε άλλων χαρακτηριστικών. 
Οι μόνοι παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη είναι η εμπειρία, η προσωπικότητα, η 
κατάρτιση, η εξειδίκευση, η αποδοτικότητα και οι εν γένει ικανότητες του ατόμου, ενώ 
παροτρύνει και συνιστά σε όλους τους εργαζομένους αυτής να σέβονται τη 
διαφορετικότητα κάθε υπαλλήλου, προμηθευτή και πελάτη της Εταιρείας και να μην 
αποδέχονται οποιαδήποτε συμπεριφορά που προσβάλει την αξιοπρέπεια του ατόμου ή 
ενδέχεται να δημιουργεί διακρίσεις οποιασδήποτε μορφής. 
 
(β) Σεβασμός των δικαιωμάτων των εργαζομένων  
Η Διοίκηση της Εταιρείας εφαρμόζει απαρέγκλιτα την ισχύουσα εργατική νομοθεσία και 
σέβεται τις σχετικές διατάξεις και προβλέψεις για την παιδική εργασία, τα ανθρώπινα 
δικαιώματα καθώς και τη δυνατότητα  συμμετοχής των εργαζομένων σε συνδικαλιστικά 
όργανα.  
 
(γ) Υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία    
Η προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων αποτελεί ύψιστη 
προτεραιότητα για την Διοίκηση της Εταιρείας, η οποία παρακολουθεί και ελέγχει 
συστηματικά όλους τους κινδύνους που ενδέχεται να ανακύψουν από την 
δραστηριότητα αυτής και λαμβάνει όλα τα αναγκαία προληπτικά μέτρα για την αποφυγή 
ατυχημάτων, ενώ στα άμεσα σχέδια της συγκαταλέγεται η παρακολούθηση 
εκπαιδευτικών σεμιναρίων εκ μέρους των εργαζομένων σε θέματα υγιεινής και 
ασφάλειας της εργασίας, πυροπροστασίας και διενέργειας ασκήσεων ετοιμότητας με 
σκοπό την πρόληψη και αντιμετώπιση έκτακτων γεγονότων. Περαιτέρω, η Διοίκηση της 
Εταιρείας μεριμνά για την λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων και την υιοθέτηση 
πρακτικών, προκειμένου να συμμορφώνεται πλήρως με τις ισχύουσες διατάξεις της 
εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας και να δημιουργεί συνθήκες ανάπτυξης και 
προαγωγής για όλους τους εργαζομένους της.      
 
(δ) Εκπαίδευση και ανάπτυξη των εργαζομένων  
Η Εταιρεία παρέχει ένα περιβάλλον εργασίας που χαρακτηρίζεται από σταθερότητα, 
ώστε όλοι οι εργαζόμενοι να παρακινούνται να είναι παραγωγικοί και 
προσανατολισμένοι στην επίτευξη του βέλτιστου αποτελέσματος, να αναλαμβάνουν 
πρωτοβουλίες επ’ ωφελεία του εταιρικού συμφέροντος και να διαχειρίζονται την 
προσωπική τους εξέλιξη με ζήλο και ακεραιότητα. Η Διοίκηση της Εταιρείας διακρίνει τις 
ικανότητες των εργαζομένων και τους τοποθετεί σε θέσεις όπου θα συνεισφέρουν στο 
μέγιστο βαθμό και θα έχουν τη δυνατότητα να διακριθούν, αξιοποιώντας στο έπακρο τις 
γνώσεις, την εμπειρία και τις δεξιότητές τους. Μία από τις θεμελιώδεις αρχές που 
διέπουν την λειτουργία της Εταιρείας είναι η διαρκής επιμόρφωση του προσωπικού και 
η ενίσχυση της εταιρικής συνείδησης σε όλα τα επίπεδα των λειτουργιών και των 
δραστηριοτήτων της.    
 
2. Περιβαλλοντικά θέματα - Βιώσιμη ανάπτυξη 
Η Εταιρεία, αναγνωρίζοντας την ανάγκη για συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής της 
επίδοσης με βάση τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης, στοχεύει σε μία ισορροπημένη 
οικονομική ανάπτυξη σε αρμονία πάντοτε με το φυσικό περιβάλλον και ασκεί τις 



ΙΛΥΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ            
 

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση περιόδου 1
η
 Ιανουαρίου έως 30

η
 Ιουνίου 2022 18 

δραστηριότητές της με τρόπο που εξασφαλίζει την προστασία του περιβάλλοντος, των 
εργαζομένων, της τοπικής κοινωνίας και του κοινού.  
Οι βασικοί άξονες της δράσης της Εταιρείας για την διασφάλιση της προστασίας του 
περιβάλλοντος στηρίζονται στις ακόλουθες αρχές:  
 εξοικονόμηση ενέργειας και φυσικών πόρων, με αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών,  
 αποτελεσματική διαχείριση των παραγομένων στερεών αποβλήτων (πχ. εφαρμογή 
προγραμμάτων  ανακύκλωσης, παράδοση του εξοπλισμού, όταν καταστεί απαξιωμένος, 
σε πιστοποιημένους φορείς για την περαιτέρω διαχείριση αυτού κλπ),  
 συμμόρφωση με νομοθετικές απαιτήσεις και επιταγές που αφορούν σε 
περιβαλλοντικά ζητήματα (πχ. αποφυγή χρήσης επικίνδυνων ουσιών ή/και επιβλαβών 
υλικών),    
 εφαρμόζει την δια βίου εκπαίδευση και ενημέρωση του προσωπικού της σε θέματα 
περιβάλλοντος, 
 εδραιώνει την έννοια της οικολογικής ευαισθησίας σε όλη την πυραμίδα των 
εργαζομένων στην Εταιρεία.  
 
ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ΄  
Εξέλιξη, επιδόσεις και θέση της Εταιρείας – Χρηματοοικονομικοί και μη βασικοί 
δείκτες επιδόσεων 
 
Στην παρούσα Ενότητα περιλαμβάνεται μια συνοπτική απεικόνιση της εξέλιξης, των 
επιδόσεων, των δραστηριοτήτων και της θέσης της Εταιρείας.  
Η απεικόνιση αυτή λαμβάνει χώρα με τέτοιο τρόπο, ώστε να παρέχεται μια 
ισορροπημένη και περιεκτική ανάλυση σχετικά με τις ανωτέρω κατηγορίες θεμάτων, η 
οποία αντιστοιχεί στο μέγεθος και στο εύρος των δραστηριοτήτων της Εταιρείας. 
Επίσης, πλην της ως άνω απεικονίσεως, παρατίθενται και ορισμένοι δείκτες, τους 
οποίους το Διοικητικό Συμβούλιο αξιολογεί ως χρήσιμους για την πληρέστερη 
κατανόηση των ανωτέρω θεμάτων.  
 
 
Στη συνέχεια για την πληρέστερη και αποτελεσματικότερη πληροφόρηση επί των 
πεπραγμένων του α εξαμήνου του 2022, παρατίθενται ορισμένοι δείκτες, οι οποίοι 
αφορούν την εξέλιξη των οικονομικών μεγεθών. 

 
 

 
Σε επίπεδο ποσοστιαίας μεταβολής, οι επιδόσεις για τις ανωτέρω χρήσεις, 
απεικονίζονται στον παρακάτω πίνακα: 
                                     

30.06.22 30.06.21 30.06.20 30.06.19

Σύνολο ενεργητικού 7.852.612 8.791.433 7.748.302 7.916.128

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 6.393.592 4.897.954 3.971.874 3.972.944

Κύκλος εργασιών 2.086.013 2.016.846 1.726.968 1.358.931

Μικτά κέρδη 969.535 857.528 622.050 572.755

Κέρδη (ζημίες) προ φόρων 1.090.602 354.925 204.140 151.337

Κέρδη (ζημίες) μετά από  

φόρους
1.199.976 238.067 161.010 100.307

Εταιρεία
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ΕΝΟΤΗΤΑ Ζ΄ 
Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης  
 
Ως Εναλλακτικός Δείκτης Μέτρησης Απόδοσης (ΕΔΜΑ) νοείται ένας 
χρηματοοικονομικός δείκτης μέτρησης της ιστορικής ή μελλοντικής χρηματοοικονομικής 
απόδοσης, της οικονομικής θέσης ή των ταμειακών ροών, ο οποίος ωστόσο δεν 
ορίζεται ή προβλέπεται στο ισχύον πλαίσιο χρηματοοικονομικής πληροφόρησης 
(ΔΠΧΑ).   
Οι Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης δε θα πρέπει να θεωρηθεί ότι 
υποκαθιστούν άλλα μεγέθη που έχουν υπολογισθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στα 
Δ.Π.Χ.Α. 
 
Η Εταιρεία χρησιμοποιεί σε περιορισμένο βαθμό Εναλλακτικούς Δείκτες Μέτρησης 
Απόδοσης (ΕΔΜΑ) κατά τη δημοσίευση των οικονομικών της επιδόσεων με στόχο την 
καλύτερη κατανόηση των λειτουργικών αποτελεσμάτων και της χρηματοοικονομικής της 
θέσης. Η Εταιρεία έχει ως γενική αρχή η παρουσίαση των εν λόγω δεικτών μέτρησης να 
είναι σαφής, ώστε οι δείκτες να είναι κατάλληλοι και χρήσιμοι για τη λήψη αποφάσεων 
εκ μέρους των χρηστών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 
 
Η Εταιρεία κατά την παρούσα οικονομική περίοδο (01.01.2022-30.06.2022) και τη 
συγκριτική αυτής δεν έχει κάνει χρήση Προσαρμοσμένων ΕΔΜΑ (δηλαδή προσαρμογές 
σε κονδύλια των καταστάσεων συνολικών εσόδων, των καταστάσεων οικονομικής 
θέσης ή των καταστάσεων ταμειακών ροών), καθώς δεν έχουν πραγματοποιηθεί 
έκτακτα γεγονότα (όπως για παράδειγμα λειτουργικές αναδιαρθρώσεις ή μη 
επαναλαμβανόμενα έσοδα ή έξοδα) που να σχετίζονται με την κύρια δραστηριότητά της 
και που επιφέρουν σημαντική επίδραση στο σχηματισμό των εν λόγω δεικτών.  
 
Α. Καθαρός Δανεισμός (Καθαρή Ρευστότητα):  
 
Αποτελεί Ε∆ΜΑ που χρησιμοποιείται για να εκτιμηθεί η κεφαλαιακή διάρθρωση της 
Εταιρείας. Υπολογίζεται ως η διαφορά μεταξύ συνολικού δανεισμού (μακροπρόθεσμου 
και βραχυπρόθεσμου) και του συνόλου των διαθεσίμων. 
 

30.06.22 30.06.21 30.06.20 30.06.19

Σύνολο ενεργητικού -11% 13% -2% -4%

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 31% 23% 0% 9%

Κύκλος εργασιών 3% 17% 27% 8%

Μικτά κέρδη 13% 38% 9% 93%

Κέρδη (ζημίες) πρό φόρων 207% 74% 35% -154%

Κέρδη (ζημίες) μετά από  

φόρους
404% 48% 61% -143%
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Β. Αποτελέσματα πριν από Τόκους, Φόρους, Αποσβέσεις και Απομειώσεις – 
EBITDA 
 
Αποτελεί τον πλέον χρησιμοποιούμενο δείκτη παρουσίασης της λειτουργικής 
αποδοτικότητας, γιατί λαμβάνει υπόψη µόνο τα έξοδα εκείνα που είναι απαραίτητα για 
να λειτουργήσει η Εταιρεία. Υπολογίζεται ως το άθροισμα των λειτουργικών 
αποτελεσμάτων (Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων) 
των αποσβέσεων και των απομειώσεων.  
 
Το περιθώριο EBITDA (%) υπολογίζεται ως το πηλίκο του EBITDA µε το σύνολο του 
Κύκλου Εργασιών: 
 
 

 
 

 
 

  

30.06.2022 31.12.2021

Μακροπρόθεσμα δάνεια 0 1.734.656

Μακροπρόθεσμα δάνεια πληρωτέα την επόμενη χρήση 0 120.000

Βραχυπρόθεσμα δάνεια 0 0

Σύνολο 0 1.854.656

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 492.064 1.320.897

Καθαρός δανεισμός εταιρείας -492.064 533.759

Εταιρεία

30.06.2022 30.06.2021

Αποτελέσματα εκμετάλευσης προ φόρων χρημ/κών

και επενδυτικών αποτελεσμάτων 630.865 387.617

Σύνολο αποσβέσεων 409.745 559.517

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων -141.103 -155.537

EBITDA                                           (Α) 899.507 791.597

Κύκλος εργασιών                           (Β) 2.086.013 2.016.846

Περιθώριο EBITDA                (Α) / (Β) 43% 39%

Εταιρεία
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ΕΝΟΤΗΤΑ Η΄ 
Προβλεπόμενη πορεία και εξέλιξη της Εταιρείας κατά το Β΄ εξάμηνο της χρήσεως 
2022 
 
Οι προοπτικές, τα αποτελέσματα και η πορεία  της Εταιρείας κατά το δεύτερο (Β΄) 
εξάμηνο της τρέχουσας εταιρικής χρήσεως 2022 τελούν σε άμεση συνάρτηση με την 
κατάσταση που επικρατεί αφενός μεν στη διεθνή, αφετέρου δε στην εγχώρια οικονομία 
και αγορά.  
Παρά τη συγκρατημένη αισιοδοξία που επικρατεί, δεν πρέπει να λησμονείται ότι η 
οικονομική ανάπτυξη είναι συνυφασμένη με την αποτελεσματικότητα των 
προγραμμάτων εμβολιασμού, τις πολιτικές που εφαρμόζονται ανά χώρα σε 
δημοσιονομικό και νομισματικό πεδίο, την παρατηρούμενη άνοδο των τιμών των 
πρώτων υλών και την ενίσχυση των πληθωριστικών τάσεων.      
Σε κάθε περίπτωση η Διοίκηση της Εταιρείας επικεντρώνει τις προσπάθειές της αφενός 
μεν στη διατήρηση και περαιτέρω ενδυνάμωση της θέσης της στην αγορά εντός της 
οποίας δραστηριοποιείται, αφετέρου δε στην προσπάθεια διείσδυσης  σε νέες αγορές, 
ικανές όπως απορροφήσουν τυχόν απώλειες,  στη σύναψη νέων συμφωνιών και στην 
ανάπτυξη επωφελών συνεργασιών, καθώς και στην αξιοποίηση όλων των 
παρεχόμενων εκ μέρους της Πολιτείας εργαλείων, προκειμένου να αντιμετωπίσει με τον 
πλέον αποτελεσματικό τρόπο τις δυσμενείς συνέπειες της πρωτοφανούς υγειονομικής 
κρίσης που έπληξε την παγκόσμια οικονομία και να εξέλθει με τις λιγότερες δυνατές 
απώλειες από την αντίξοη οικονομική συνθήκη που έχει διαμορφωθεί.  
Η Διοίκηση της Εταιρείας θεωρεί ότι με τα νέα προϊόντα λογισμικού που αναπτύσσει και 
τις εξειδικευμένες υπηρεσίες που παρέχει, την περαιτέρω διείσδυσή της στον ευρύτερο 
δημόσιο τομέα, ο οποίος γνωρίζει σημαντική ψηφιακή μεταρρύθμιση και με την 
αξιοποίηση των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης που θα διοχετευθούν στην αγορά, 
θα επιτευχθεί η περαιτέρω αύξηση και ενίσχυση των οικονομικών μεγεθών της και η 
βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων και του συνόλου των δεικτών αυτής.   
 
ΕΝΟΤΗΤΑ Θ΄ 
Λοιπές πληροφορίες 
 
1. Δεν υφίστανται άλλα σημαντικά γεγονότα, τα οποία να έλαβαν χώρα μετά την λήξη 
της περιόδου αναφοράς (01.01.2022-30.06.2022), μέχρι και την ημερομηνία σύνταξης 
και έγκρισης της παρούσας Έκθεσης, τα οποία να χρήζουν ιδιαίτερης μνείας και 
αναφοράς στην παρούσα ή να έχουν σημαντική επίπτωση στις χρηματοοικονομικές 
καταστάσεις της Εταιρείας, πλην των κατωτέρω: 
Ι. Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας  
Την 1η Ιουλίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00, πραγματοποιήθηκε στα γραφεία 
της έδρας της Εταιρείας (Δήμος Αθηναίων Αττικής, οδός Αδριανείου αριθ. 29), η ετήσια 
Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στην οποία παρέστησαν, αυτοπροσώπως 
ή δι’ αντιπροσώπου, μέτοχοι εκπροσωπούντες 5.714.811 κοινές, ονομαστικές μετοχές 
και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 69,547% επί συνόλου 8.226.132 
μετοχών και ισαρίθμων δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.  
Κατά την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας εγκρίθηκαν 
ομόφωνα και παμψηφεί τα ακόλουθα:  
(α) οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσεως 2021 
(01.01.2021-31.12.2021) καθώς και η ετήσια Οικονομική Έκθεση για την εν λόγω 
χρήση,  
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(β) η ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και η Έκθεση των 
Ελεγκτών για τις ετήσιες Xρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσεως 2021 
(01.01.2021-31.12.2021),   
(γ) η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 
2021 (01.01.2021-31.12.2021), 
(δ) η διάθεση (διανομή) αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσεως 2021 (01.01.2021-
31.12.2021 και ειδικότερα η μη διανομή (καταβολή) οιουδήποτε μερίσματος,   
(ε) η συνολική διαχείριση και η απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών της 
Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και την διαχείριση της 
εταιρικής χρήσεως 2021 (01.01.2021-31.12.2021), καθώς και τις ετήσιες 
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως,   
(στ) η εκλογή της Ελεγκτικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 
ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ» για την 
διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου των ετήσιων και εξαμηνιαίων 
Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για την εταιρική χρήση 2022 (01.01.2022-
31.12.2022) και ειδικότερα του κ. Σεραφείμ Μακρή του Δημητρίου (ΑΜ ΣΟΕΛ 16311) ως 
Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή και του κ. Μιχαήλ Κοτζαμάνη του Ελευθερίου (ΑΜ 
ΣΟΕΛ 24151) ως Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή καθώς και για τη 
χορήγηση του σχετικού φορολογικού πιστοποιητικού,  
(ζ) οι καταβληθείσες αμοιβές και αποζημιώσεις προς τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες από αυτά υπηρεσίες κατά την χρήση 2021 
(01.01.2021-31.12.2021),   
(η) η Έκθεση Αποδοχών της χρήσεως 2021 (01.01.2021-31.12.2021), η οποία 
συνετάγη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 του ν. 4548/2018  και περιέχει 
ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών των μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου (εκτελεστικών και μη), 
(θ) οι αμοιβές, αποζημιώσεις και λοιπές εν γένει παροχές, οι οποίες θα καταβληθούν 
προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εταιρική χρήση 2022 (01.01.2022-
31.12.2022), οι οποίες συνάδουν με τις αρχές και τους κανόνες της εγκεκριμένης και 
ισχύουσας Πολιτικής Αποδοχών και παρασχέθηκε η σχετική άδεια για προκαταβολή των 
εν λόγω αμοιβών στα ως άνω πρόσωπα για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη 
ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 109 του ν. 
4548/2018, όπως ισχύει, 
(ι) κατάργηση και λύση του καταρτισθέντος μεταξύ της εταιρείας και προσώπων του 
άρθρου 99 του ν 4548/2018 συμβολαιογραφικό προσύμφωνο αγοράς ακινήτου , 
εγκρίθηκε και επικυρώθηκε αφενός μεν η κατάρτιση αφετέρου δε το πλήρες 
περιεχόμενο του προσυμφώνου πωλήσεως ακινήτου κείμενο στην Δημοτική Ενότητα 
Αφιδνών στο Δήμο Ωρωπού της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, 
Περιφέρειας Αττικής, λόγο του ότι οι καταστροφικές πυρκαγίες που έπληξαν  τον 
Αύγουστο του 2021  έπληξαν την περιοχή υποβάθμισαν σημαντικά το φυσικό 
περιβάλλον και την απώλεια ενδιαφέροντος οικονομικής ανάπτυξης  της ευρύτερης 
περιοχής . 
(ια) απόδοση της ιδιότητας του ανεξαρτήτου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού 
Συμβουλίου στο κ. Παναγιώτη Μάλλιο του Αναστασίου σε αντικατάσταση του 
παραιτηθέντος κ. Φιλίππου Κούτσικου του Αδαμαντίου σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 82 παρ. 1 του ν. 4548/2018 και των άρθρων 5 παρ. 2 και 9 παρ. 4 του ν. 
4706/2020  για το χρονικό διάστημα μέχρι της λήξης της θητείας του υφισταμένου 
Διοικητικού συμβουλίου ήτοι  09.07.2026.  
Η επιλογή του κ. Μάλιου  πληροί αφενός μεν τα κριτήρια ατομικής και συλλογικής 
καταλληλότητας, σύμφωνα με τις προβλέψεις της ισχύουσας και εγκεκριμένης Πολιτικής 
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Καταλληλότητας που έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει η Εταιρεία αφετέρου δε τις 
προϋποθέσεις ανεξαρτησίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 
4706/2020, καθώς και ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπό του το κώλυμα της διάταξης του 
άρθρου 3 παρ. 4 του ν. 4706/2020, και οιοδήποτε άλλο κώλυμα ή ασυμβίβαστο που 
τίθεται από τις διατάξεις του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου περί εταιρικής 
διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένου του εφαρμοζομένου από την Εταιρεία 
Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Κανονισμού Λειτουργίας αυτής. 
    
 
(ιβ) την παροχή -  χορήγηση  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 98 παρ.1 του ν 
4548/2018 της σχετικής  αδείας – εγκρίσεως προς  τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
και τους Διευθυντές της Εταιρείας όπως ισχύει, προκειμένου να συμμετέχουν στη 
διεύθυνση άλλων εταιρειών (υφιστάμενων ή/και μελλοντικών) που επιδιώκουν όμοιους 
συναφείς ή περεμφερείς σκοπούς  και να διενεργούν  πράξεις, οι οποίες υπάγονται 
στους επιδιωκόμενους εκ μέρους της Εταιρείας σκοπούς. 
 
Η ανωτέρω έγκριση καθίσταται αναγκαία μάλιστα είναι ιδιαίτερα επίκαιρη, ενόψει 
των δραστηριοτήτων της Εταιρείας αγορές, γεγονός που συνεπάγεται αναπόφευκτα την 
ανάγκη συμμετοχής των μελών Διοικητικού Συμβουλίου και των Διευθυντών της 
Εταιρείας και σε νέα εταιρικά σχήματα, συναφούς, παρεμφερούς ή συμπληρωματικού 
αντικειμένου. 
 
 

(ιγ) Επίσης στην Γενική Συνέλευση υποβλήθηκε και παρουσιάστηκε η προβλεπόμενη 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ.5. του ν 4706/2020 Έκθεση των 
ανεξαρτήτων εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αναφορικά με την 
εταιρική χρήση  2021  
 
 

ΙΙ. Ανασυγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη συνεδρίαση αυτού της 6ης Οκτωβρίου 
2021 έκανε ομοφώνως δεκτή την παραίτηση του κ. Φίλιππου Κούτσικου του 
Αδαμαντίου από τη θέση του Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους και εξέλεξε, μετά 
από σχετική αξιολόγηση, η οποία πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις προβλέψεις και 
ρυθμίσεις της ισχύουσας Πολιτικής Καταλληλότητας, τον κ. Παναγιώτη Μάλλιο του 
Αναστασίου, ως  αντικαταστάτη και για το υπόλοιπο της θητείας αυτού, ήτοι μέχρι την 9η 
Ιουλίου 2026. 
Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της 1ης Ιουλίου του 2022 έλαβε απόφαση αποδόσεως 
της ιδιότητας του Ανεξαρτήτου Μη εκτελεστικού μέλους στον κ. Μάλλιο 
 
Κατόπιν τούτων το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως 
ακολούθως: 
1)  Βασίλειος Ανυφαντάκης του Αποστόλου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 
και Διευθύνων Σύμβουλος (εκτελεστικό μέλος). 
2)  Γεώργιος Τσιατούρας του Βασιλείου, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 
(μη εκτελεστικό μέλος). 
3) Παναγιώτη Μάλλιο του Αναστασίου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 
(ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος). 
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4) Αθανάσιος Αναστασιάδης του Αθανασίου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 
(ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος). 
5) Αναστασία Χατζητζανή του Νικολάου,   Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 
(μη εκτελεστικό μέλος). 
  
 
 
 
 
ΙΙΙ. Εκλογή Προέδρου Επιτροπής Ελέγχου – Συγκρότηση σε σώμα  
 

H νέα τριμελής Ανεξάρτητη Μεικτή Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας, η οποία εξελέγη 
από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 9ης Ιουλίου 2021, συνήλθε 
σε ειδική συνεδρίαση την 15η Ιουλίου 2021 με μοναδικό θέμα ημερησίας διατάξεως την 
εκλογή Προέδρου και τη συγκρότηση αυτής σε σώμα. Κατά την ως άνω συνεδρίαση ως 
Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου εξελέγη ομόφωνα, κατόπιν ψηφοφορίας, ο κ. 
Κωνσταντίνος Βαρσάμης του Μιχαήλ, Οικονομικός Σύμβουλος, Mη Μέλος του 
Διοικητικού Συμβουλίου (τρίτο πρόσωπο). 
Κατόπιν τούτων, η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως: 
1) Κωνσταντίνος Βαρσάμης του Μιχαήλ, Οικονομικός Σύμβουλος, Mη Μέλος του 
Διοικητικού Συμβουλίου (τρίτο πρόσωπο), Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου. 
2) Αθανάσιος Αναστασιάδης του Αθανασίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του 
Διοικητικού Συμβουλίου, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου. 
3) Γεώργιος Τσιατούρας του Βασιλείου, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού 
Συμβουλίου, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου. 
 

 
 
IV. Σύσταση Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων – Εκλογή 
Προέδρου και συγκρότηση αυτής σε σώμα 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στο πλαίσιο της άμεσης, ουσιαστικής και 
αποτελεσματικής συμμόρφωσης με τις επιταγές και τις εν γένει ρυθμίσεις των άρθρων 
10-12 του ν. 4706/2020 (ΦΕΚ Α΄ 136/17.07.20201), προέβη κατά τη συνεδρίαση αυτού 
της 16ης Ιουλίου 2021 στη σύσταση ενιαίας Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης 
Υποψηφιοτήτων, η οποία αποτελείται από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου, δύο (2) εκ των οποίων είναι ανεξάρτητα, καθώς και στον ορισμό των 
μελών αυτής.  
Ειδικότερα ως μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων 
ορίσθηκαν οι κ.κ.:  
1) Φίλιππος Κούτσικος του Αδαμαντίου, Ανεξάρτητο Mη Εκτελεστικό Μέλος του 
Διοικητικού Συμβουλίου. 
2) Αθανάσιος Αναστασιάδης του Αθανασίου, Ανεξάρτητο Mη Εκτελεστικό Μέλος του 
Διοικητικού Συμβουλίου.  
3) Αναστασία Χατζητζανή του Νικολάου, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού 
Συμβουλίου. 
Η θητεία της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων ορίσθηκε 
συμπίπτουσα με τη θητεία του εκλεγέντος από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 
των μετόχων της 9ης Ιουλίου 2021 Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι πενταετής, λήγουσα την 
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9η Ιουλίου 2026, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει 
να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση. 
Η συσταθείσα κατά τα ανωτέρω Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων 
συνήλθε την 16η Ιουλίου 2021 σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερησίας 
διατάξεως την εκλογή Προέδρου και τη συγκρότηση αυτής σε σώμα. Κατά την ως άνω 
συνεδρίαση ως Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων 
εξελέγη ομόφωνα, κατόπιν ψηφοφορίας, ο κ. Φίλιππος Κούτσικος του Αδαμαντίου, 
Ανεξάρτητο Mη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.  
Κατόπιν τούτων, η Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων συγκροτήθηκε 
σε σώμα ως ακολούθως:  
1) Φίλιππος Κούτσικος του Αδαμαντίου, Ανεξάρτητο Mη Εκτελεστικό Μέλος του 
Διοικητικού Συμβουλίου, Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης 
Υποψηφιοτήτων. 
2) Αθανάσιος Αναστασιάδης του Αθανασίου, Ανεξάρτητο Mη Εκτελεστικό Μέλος του 
Διοικητικού Συμβουλίου, Μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης 
Υποψηφιοτήτων. 
3) Αναστασία Χατζητζανή του Νικολάου, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού 
Συμβουλίου, Μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων. 
 
 
2. Αναφορικά με την προβλεπόμενη εξέλιξη της Εταιρείας σχετική ανάλυση παρατίθεται 
στην Ενότητα Η΄ της παρούσας Έκθεσης.  
 
3. Η Εταιρεία διαθέτει Ειδική Διεύθυνση Έρευνας και Ανάπτυξης, η οποία μέσω της 
διαρκούς μελέτης και παρακολούθησης της αγοράς, αποβλέπει στην ανάπτυξη νέων 
προϊόντων, στην αναβάθμιση και εξέλιξη των ήδη υφισταμένων και στην αναζήτηση 
νέων επωφελών συνεργασιών, με σκοπό την πληρέστερη κάλυψη των διαρκώς 
μεταβαλλόμενων αναγκών της αγοράς και την προσαρμογή στις σύγχρονες απαιτήσεις 
των πελατών. 
 
4. Η Εταιρεία δεν κατέχει ίδιες μετοχές ούτε ελήφθη κατά τη διάρκεια της περιόδου 
αναφοράς (01.01.2022-30.06.2022) οιαδήποτε σχετική απόφαση περί αγοράς ιδίων 
μετοχών.  

Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου 2022 
Το Διοικητικό Συμβούλιο 

 
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος 

Βασίλειος Ανυφαντάκης  
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Έκθεση Επισκόπησης Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

 

Προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας «ΙΛΥΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

 

 

Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 

 

Εισαγωγή 

 

Έχουμε επισκοπήσει τη συνημμένη συνοπτική κατάσταση οικονομικής θέσης της Εταιρείας «ΙΛΥΔΑ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της 30
ης

 Ιουνίου 2022 και τις σχετικές συνοπτικές 

καταστάσεις αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών εισοδημάτων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και 

ταμειακών ροών της εξάμηνης περιόδου που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και τις επιλεγμένες 

επεξηγηματικές σημειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική 

πληροφόρηση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης του 

Ν.3556/2007.  

 

Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής 

χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρμόζονται στην 

Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά (Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο “ΔΛΠ 34”). Η δική μας ευθύνη 

είναι να εκφράσουμε συμπέρασμα επί της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης με βάση 

την επισκόπησή μας. 

 

Εύρος Επισκόπησης 

 

Διενεργήσαμε την επισκόπησή μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Αναθέσεων Επισκόπησης 

(ΔΠΑΕ) 2410 “Επισκόπηση ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που διενεργείται από τον 

ανεξάρτητο ελεγκτή της οντότητας”. Η επισκόπηση της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής 

πληροφόρησης συνίσταται στην υποβολή διερευνητικών ερωτημάτων κυρίως σε πρόσωπα που είναι 

υπεύθυνα για χρηματοοικονομικά και λογιστικά θέματα και στην εφαρμογή αναλυτικών και άλλων 

διαδικασιών επισκόπησης. Η επισκόπηση έχει ουσιωδώς μικρότερο εύρος από τον έλεγχο, ο οποίος 

διενεργείται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου που έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική 

Νομοθεσία και συνεπώς, δεν μας δίδει τη δυνατότητα να αποκτήσουμε τη διασφάλιση ότι έχουν 

περιέλθει στην αντίληψή μας όλα τα σημαντικά θέματα που θα μπορούσαν να εντοπιστούν σε έναν 

έλεγχο. Κατά συνέπεια δεν εκφράζουμε γνώμη ελέγχου. 

 

Συμπέρασμα 
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Με βάση την επισκόπησή μας, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε που θα μας έκανε να 

πιστεύουμε ότι η συνημμένη ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση δεν έχει 

καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το ΔΛΠ 34. 

 

Έκθεση επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 

 

Η επισκόπησή μας δεν εντόπισε ουσιώδη ασυνέπεια ή σφάλμα στις δηλώσεις των μελών του 

Διοικητικού Συμβουλίου και στις πληροφορίες της εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού 

Συμβουλίου, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 5 και 5α του Ν. 3556/2007, σε σχέση με την ενδιάμεση 

χρηματοοικονομική πληροφόρηση. 

 

 

Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου 2022 

 

 

 

 

 

Μακρής Δ. Σεραφείμ 

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

Α.Μ. ΣΟΕΛ 16311 

 

ΣΟΛ Α.Ε. 

Μέλος Δικτύου Crowe Global 

Φωκ. Νέγρη 3, 112 57 Αθήνα 

Α.Μ. ΣΟΕΛ  
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Εξαμηνιαίες Ενδιάμεσες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 

 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ο ΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΘΕΣΗΣ  

 

 

Ενεργητικό Σημ. 30.06.22 31.12.21

Ενσώματα περιουσιακά στοιχεία 6 2.728.926 2.922.313

Δικαιώματα χρήσης παγίων 21.458 31.273

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 7 1.768.980 1.811.294

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 11 175.732 66.358

Χρημ/κα στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση 1.502 1.502

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 23.150 22.595

Σύνολο μη κυκλοφορούντων στοιχείων 

ενεργητικού 4.719.749 4.855.335

Αποθέματα 238.964 207.880

Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 8 2.051.409 2.140.441

Λοιπές απαιτήσεις 9 350.426 268.784

Χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών 492.064 1.320.897

Σύνολο κυκλοφορούντων στοιχείων 

ενεργητικού 3.132.863 3.938.002

Σύνολο  ενεργητικού 7.852.612 8.793.337

Καθαρή θέση και υποχρεώσεις

Μετοχικό κεφάλαιο 3.701.759 3.701.759

Αποθεματικά αναπροσαρμογής 185.440 185.440

Λοιπά αποθεματικά 925.469 925.469

Υπόλοιπο κερδών  εις νέο 1.580.924 380.948

Σύνολο 6.393.592 5.193.616

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 6.393.592 5.193.616

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού 46.473 46.473

Δάνεια τραπεζών 12 0 1.734.656

Έσοδα επομένων χρήσεων από επιχορηγήσεις 388.541 529.644

Υποχρεώσεις μισθώσεων 14.184 20.769

Λοιπές προβλέψεις 110.099 110.099

Σύνολο μη τρεχουσών υποχρεώσεων 559.297 2.441.641

Βραχυπρόθεσμα δάνεια 0 0

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 874.446 1.012.805

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 

πληρωτέες την επόμενη χρήση 12 0 120.000

Φόρος εισοδήματος 25.277 25.277

Σύνολο τρεχουσών υποχρεώσεων 899.723 1.158.082

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 7.852.612 8.793.339

Εταιρεία
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ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ  

 
 

 

 
 
 
 
 

 

01/01-30/06/2022 01/01-30/06/2021

Πωλήσεις 5 2.086.013 2.016.846

Κόστος πωλήσεων 1.116.478 1.159.318

Μικτό κέρδος 969.535 857.528

Άλλα λειτουργικά έσοδα 13 141.393 163.292

Έξοδα διάθεσης 121.574 128.049

Έξοδα διοίκησης 106.966 112.663

Έξοδα ερευνών και ανάπτυξης 219.876 274.316

Άλλα λειτουργικά έξοδα 31.646 123.417

Κέρδη προ φόρων και 

χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων 630.865 382.374

Κέρδη ή Ζημίες από συμμετοχή σε συγγενή επιχείρηση 0 0

Σύνολο 630.865 382.374

Χρηματοοικονομικά έσοδα 14 478.846 1

Χρηματοοικονομικά έξοδα 19.109 32.693

Κέρδη προ φόρων (συνεχιζόμενες 

δραστηριότητες) 1.090.602 349.683

Φόρος εισοδήματος 15 -109.374 120.199

Κέρδη (ζημιές) μετά από φόρους από 

συνεχιζόμενες δραστηριότητες 1.199.976 229.484

Καθαρό κέρδος (ζημιά) περιόδου 1.199.976 229.484

Λοιπά συνολικά έσοδα

Μεταβολή από αποτίμηση ακινήτων 0 0

Αναβαλλόμενος φόρος 0 0

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσης 1.199.976 229.484

Κέρδη ανά μετοχή (σε € ανά μετοχή) 16 0,1459 0,0279
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ   

 

 

 

 

 
 

 
 
 

  

Μετοχικό Τακτικό Λοιπά Υπόλοιπο

Κεφάλαιο αποθεματικό αποθεματικά εις νέον Σύνολο

Υπόλοιπα την 01.01.22 3.701.759 264.596 846.313 380.947 5.193.615

Καθαρά αποτελέσματα περιόδου 1.199.976 1.199.976

Υπόλοιπο ιδίων κεφαλαίων την 30.06.22 3.701.759 264.596 846.313 1.580.923 6.393.591

Υπόλοιπα την 01.01.21 7.403.519 264.596 846.313 -3.854.541 4.659.886

Καθαρά αποτελέσματα περιόδου 0 0 0 229.484 229.484

Υπόλοιπο ιδίων κεφαλαίων την 30.06.21 7.403.519 264.596 846.313 -3.625.057 4.889.371
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ  

 
 

  
 

 

 

1/1 - 

30/06/2022

1/1 - 

30/06/2021

Λειτουργικές δραστηριότητες

Κέρδη προ φόρων 1.090.602 349.683

Πλέον / μείον προσαρμογές για:

Αποσβέσεις 409.745 559.517

Προβλέψεις 0 983

Λοιπές προβλέψεις 30.000 110.000

Αναγνωρισθέντα έσοδα κρατικών επιχορηγήσεων -141.103 -155.537

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 19.109 32.693

1.408.353 897.339

Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές 

λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης 

Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων -31.084 -38.303

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων -13.350 -587.968

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) -138.359 46.285

Μείον:

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα -19.109 -32.693

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές 

δραστηριότητες (α) 1.206.451 284.660

Επενδυτικές δραστηριότητες

Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων περιουσιακών 

στοιχείων

-324.044 -368.691

Εισπράξεις από επιχορηγήσεις παγίων στοιχείων 0 38.702

Εισπράξεις από πωλήσεις παγίων 150.000 46.700

Απόκτηση θυγατρικών και λοιπών επενδύσεων 0 0

Τόκοι εισπραχθέντες 0 0

Τόκοι εισπραχθέντες -478.846 0

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές 

δραστηριότητες (β) -652.891 -283.289

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Εισπράξεις (καταβολές) από εκδοθέντα / αναληφθέντα 

δάνεια -1.382.394 -90.496

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές 

δραστηριότητες (γ) -1.382.394 -90.496

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και 

ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ) -828.834 -89.125

   

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης 1.320.897 380.991

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης 492.064 291.865
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Σημειώσεις επί των Χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

1.  ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Η Εταιρεία ιδρύθηκε στις 10.07.1992 (ΦΕΚ 3532/13.07.1992) ως αμιγής Εταιρεία 
σχεδιασμού, ανάπτυξης και παραγωγής  λογισμικού από τον κ. Βασίλειο 
Ανυφαντάκη και την κα. Μαρία Παπαδοκωστάκη. Η επωνυμία της Εταιρείας είναι 
«ΙΛΥΔΑ Ανώνυμος εμπορική Κατασκευαστική Εταιρεία Συστημάτων Πληροφορικής 
και Παροχής Υπηρεσιών». Ο αριθμός Μητρώου Γ.Ε.ΜΗ. (πρώην ΑΡ. Μ.Ανωνύμων 
Εταιρειών 26939/06/Β/92/7) είναι 83563402000. 
 
Ο διακριτικός τίτλος της Εταιρείας είναι «ΙΛΥΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.» και η 
διάρκειά της έχει ορισθεί σε 99 έτη. Η έδρα της Εταιρείας είναι στο Δήμο Αθηναίων, 
οδός Αδριανείου 29, σε ιδιόκτητο κτήριο στο οποίο στεγάζεται το σύνολο των 
λειτουργιών της. Οι μετοχές της είναι εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά και δη στην 
Αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές 
καταστάσεις της Εταιρίας εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 29 
Σεπτεμβρίου 2022. Οι λογιστικές αρχές που αναφέρονται παρακάτω έχουν 
εφαρμοσθεί με συνέπεια σε όλες τις περιόδους που παρουσιάζονται.  

2. ΔΟΜΗ ΟΜΙΛΟΥ 

 
Μέχρι και το 2020, οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις (Εταιρεία) 
περιλάμβαναν τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις τις μητρικής Εταιρείας και της 
θυγατρικής «CARDISOFT A.E.», στην οποία η μητρική συμμετείχε  με ποσοστό 
συμμετοχής 100%. Πλέον δεν υφίσταται Όμιλος, καθώς η εν λόγω εταιρεία 
διαγράφηκε από το ΓΕΜΗ, κατόπιν εγκρίσεως ισολογισμού πέρατος εκκαθάρισής 
της.  
 
 

3. ΣΥΝΟΨΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
 

3.1 Πλαίσιο κατάρτισης των Χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

 
Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της «ΙΛΥΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ» 

που αφορούν το α εξάμηνο του 2022 έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή της συνεχούς 

επιχειρηματικής δραστηριότητας, την αρχή του δουλευμένου και σύμφωνα με τα 

Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) όπως αυτά έχουν 

εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) καθώς και τις 

Διερμηνείες τους, που έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διερμηνειών (IFRIC) και 

έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

 Όλα τα αναθεωρημένα πρότυπα και διερμηνείες που έχουν εφαρμογή στην εταιρεία 

και ήταν σε ισχύ την 31 Δεκεμβρίου 2021 ελήφθησαν υπόψη στην έκταση που αυτά 

ήταν εφαρμόσιμα. Η σύνταξη των εξαμηνιαίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

της 30 Ιουνίου 2022, έχει γίνει με τις λογιστικές αρχές που εφαρμόσθηκαν στη χρήση 
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2021. Για περισσότερα παραπέμπουμε τον αναγνώστη στις ετήσιες οικονομικές 

καταστάσεις της χρήσης 2021. 

 

Τα ποσά των Χρηματοοικονομικών καταστάσεων είναι εκφρασμένα σε Ευρώ και 

τυχόν διαφορές μεταξύ των πινάκων της έκθεσης και των Χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων στους οποίους οι πίνακες αναφέρονται, οφείλονται σε 

στρογγυλοποιήσεις ποσών. Επίσης όπου κρίθηκε αναγκαίο για την ομοιόμορφη 

παρουσίαση, τροποποιήθηκε αναλόγως η παρουσίαση για την προηγούμενη χρήση. 

 

 

3.2 Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες και Τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων 

 

Υιοθέτηση Νέων και Αναθεωρημένων Διεθνών Προτύπων 

 

Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα, Διερμηνείες και τροποποιήσεις Προτύπων έχουν εκδοθεί 

από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), έχουν υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση και η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική από την 01/01/2022 ή 

μεταγενέστερα. 

Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων», στο ΔΛΠ 16 «Ενσώματα 

Πάγια», στο ΔΛΠ 37 «Προβλέψεις, Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόμενα 

Στοιχεία του Ενεργητικού» και στις «Ετήσιες Βελτιώσεις 2018 - 2020» (εφαρμόζεται 

για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2022). 

Τον Μάιο του 2020, το IASB προέβη στην έκδοση μίας σειράς τροποποιήσεων, που 

περιλαμβάνουν περιορισμένου σκοπού τροποποιήσεις σε τρία Πρότυπα, καθώς και τις 

Ετήσιες Βελτιώσεις του Συμβουλίου. Οι εν λόγω τροποποιήσεις παρέχουν 

διευκρινίσεις αναφορικά με τη διατύπωση των Προτύπων ή διορθώνουν ήσσονος 

σημασίας συνέπειες, παραβλέψεις ή αντικρούσεις μεταξύ των απαιτήσεων των 

Προτύπων. Πιο συγκεκριμένα:  

- Οι τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» επικαιροποιούν μία 

παραπομπή του ΔΠΧΑ 3 στο Εννοιολογικό Πλαίσιο της Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς χωρίς να τροποποιούν τις λογιστικές απαιτήσεις που αφορούν στις 

συνενώσεις επιχειρήσεων. 

 - Οι τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 16 «Ενσώματα Πάγια» απαγορεύουν σε μία εταιρεία 

να αφαιρέσει από το κόστος των παγίων ποσά που έλαβε από την πώληση στοιχείων 

που παράγονται κατά τη διάρκεια προετοιμασίας των εν λόγω παγίων για να 

καταστούν έτοιμα προς χρήση. Αντιθέτως, η εταιρεία αναγνωρίζει τα εν λόγω έσοδα 

από πωλήσεις και τα σχετικά κόστη στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων.  

 - Οι τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 37 «Προβλέψεις, Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και 

Ενδεχόμενα Στοιχεία του Ενεργητικού» προσδιορίζουν τα κόστη που μία εταιρεία 

θα πρέπει να συμπεριλάβει κατά την αξιολόγηση για το εάν ένα συμβόλαιο είναι 

ζημιογόνο. 

 - Οι Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ – Κύκλος 2018-2020 προβαίνουν σε ήσσονος 

σημασίας τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 1 «Πρώτη Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς», στο ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα», στο 

ΔΛΠ 41 «Γεωργία» και στα Επεξηγηματικά Παραδείγματα που συνοδεύουν το 

ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις». Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις  Οικονομικές 

Καταστάσεις. 
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Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, Αναθεωρήσεις και Τροποποιήσεις υφιστάμενων 

Προτύπων τα οποία δεν έχουν ακόμα τεθεί σε ισχύ ή δεν έχουν υιοθετηθεί από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση 

 

Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα, Διερμηνείες και τροποποιήσεις Προτύπων έχουν εκδοθεί 

από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), αλλά είτε δεν έχουν 

ακόμη τεθεί σε ισχύ είτε δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

  

 ΔΠΧΑ 17 «Ασφαλιστικές Συμβάσεις» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2023)  

 

Τον Μάιο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση ενός νέου Προτύπου, του ΔΠΧΑ 

17, το οποίο αντικαθιστά ένα ενδιάμεσο Πρότυπο, το ΔΠΧΑ 4. Σκοπός του έργου του 

IASB ήταν η ανάπτυξη ενός ενιαίου Προτύπου βασισμένου στις αρχές (principle-

based standard) για τον λογιστικό χειρισμό όλων των τύπων ασφαλιστικών 

συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων και των συμβάσεων αντασφάλισης που κατέχει 

ένας ασφαλιστικός φορέας. Ένα ενιαίο Πρότυπο βασισμένο στις αρχές θα ενισχύσει 

τη συγκρισιμότητα της χρηματοοικονομικής αναφοράς μεταξύ οικονομικών 

οντοτήτων, δικαιοδοσιών και κεφαλαιαγορών. Το ΔΠΧΑ 17 καθορίζει τις απαιτήσεις 

που θα πρέπει να εφαρμόζει μία οικονομική οντότητα στη χρηματοοικονομική 

πληροφόρηση που σχετίζεται με ασφαλιστικές συμβάσεις που εκδίδει και συμβάσεις 

αντασφάλισης που κατέχει. Επιπλέον, τον Ιούνιο του 2020, το IASB προέβη στην 

έκδοση τροποποιήσεων, οι οποίες όμως δεν επηρεάζουν τις θεμελιώδεις αρχές που 

εισήχθησαν όταν αρχικά εκδόθηκε το ΔΠΧΑ 17. Οι τροποποιήσεις έχουν σχεδιαστεί 

με σκοπό να μειώσουν τα κόστη μέσω απλούστευσης ορισμένων απαιτήσεων του 

Προτύπου, να οδηγήσουν σε πιο εύκολα επεξηγήσιμη χρηματοοικονομική απόδοση, 

καθώς και να διευκολύνουν τη μετάβαση αναβάλλοντας την ημερομηνία εφαρμογής 

του Προτύπου για το 2023, παρέχοντας παράλληλα πρόσθετη βοήθεια για τη μείωση 

της προσπάθειας που απαιτείται κατά την πρώτη εφαρμογή του Προτύπου. Η εταιρεία 

θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές της Καταστάσεις, αν 

και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2023. 

  

 Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων» 

(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2023) 

 

Τον Φεβρουάριο του 2021, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων 

περιορισμένου σκοπού που αφορούν στις γνωστοποιήσεις των λογιστικών πολιτικών. 

Σκοπός των τροποποιήσεων είναι να βελτιώσουν τις γνωστοποιήσεις των λογιστικών 

πολιτικών ώστε να παρέχουν πιο χρήσιμη πληροφόρηση στους επενδυτές και σε 

λοιπούς χρήστες των Οικονομικών Καταστάσεων. Πιο συγκεκριμένα, με βάση τις 

τροποποιήσεις απαιτείται η γνωστοποίηση σημαντικών πληροφοριών σχετικών με τις 

λογιστικές πολιτικές, αντί της γνωστοποίησης των σημαντικών λογιστικών πολιτικών. 

Η εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές της 

Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2023. 
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 Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 8 «Λογιστικές Πολιτικές, Αλλαγές στις Λογιστικές 

Εκτιμήσεις και Λάθη: Ορισμός των Λογιστικών Εκτιμήσεων» (εφαρμόζεται για 

ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2023)  

 

Τον Φεβρουάριο του 2021, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων 

περιορισμένου σκοπού οι οποίες αποσαφηνίζουν τη διαφορά μεταξύ αλλαγής 

λογιστικής εκτίμησης και αλλαγής λογιστικής πολιτικής. Η διάκριση αυτή είναι 

σημαντική, καθώς η αλλαγή λογιστικής εκτίμησης εφαρμόζεται χωρίς αναδρομική 

ισχύ και μόνο για μελλοντικές συναλλαγές και άλλα μελλοντικά γεγονότα, εν 

αντιθέσει με την αλλαγή λογιστικής πολιτικής που έχει αναδρομική ισχύ και 

εφαρμόζεται σε συναλλαγές και άλλα γεγονότα του παρελθόντος. Η εταιρεία θα 

εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές της Καταστάσεις, αν 

και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2023.  

 

 Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 12 «Φόροι Εισοδήματος: Αναβαλλόμενος Φόρος 

σχετιζόμενος με Απαιτήσεις και Υποχρεώσεις που προκύπτουν από μία 

Μεμονωμένη Συναλλαγή» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την 

ή μετά την 01/01/2023) 

 

Τον Μάιο του 2021, το IASB προέβη στην έκδοση στοχευμένων τροποποιήσεων στο 

ΔΛΠ 12 προκειμένου να προσδιορίσει πώς οι οικονομικές οντότητες θα πρέπει να 

χειρίζονται τον αναβαλλόμενο φόρο που προκύπτει από συναλλαγές όπως οι 

μισθώσεις και οι υποχρεώσεις αποδέσμευσης – συναλλαγές για τις οποίες οι 

οικονομικές οντότητες αναγνωρίζουν ταυτόχρονα μία απαίτηση και μία υποχρέωση. 

Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, οι οικονομικές οντότητες απαλλάσσονται από την 

αναγνώριση αναβαλλόμενου φόρου όταν αναγνωρίζουν απαιτήσεις ή υποχρεώσεις για 

πρώτη φορά. Οι τροποποιήσεις αποσαφηνίζουν ότι η εν λόγω απαλλαγή δεν έχει 

εφαρμογή και οι οικονομικές οντότητες απαιτείται να αναγνωρίζουν αναβαλλόμενο 

φόρο στις συναλλαγές αυτές. Η εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των 

παραπάνω στις Οικονομικές της Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. 

Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία έναρξης 

ισχύος την 01/01/2023.  

 

 Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 «Ταξινόμηση Υποχρεώσεων ως Βραχυπρόθεσμες ή 

Μακροπρόθεσμες» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 

την 01/01/2023) 

 

Τον Ιανουάριο του 2020, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ΔΛΠ 1 

που επηρεάζουν τις απαιτήσεις για την παρουσίαση των υποχρεώσεων. Συγκεκριμένα, 

οι τροποποιήσεις αποσαφηνίζουν ένα από τα κριτήρια ταξινόμησης μιας υποχρέωσης 

ως μακροπρόθεσμη, την απαίτηση για μία οντότητα να έχει το δικαίωμα να αναβάλει 

τον διακανονισμό της υποχρέωσης για τουλάχιστον 12 μήνες μετά την περίοδο 

αναφοράς. Οι τροποποιήσεις περιλαμβάνουν: α) αποσαφήνιση ότι το δικαίωμα μίας 

οντότητας για αναβολή του διακανονισμού θα πρέπει να υφίσταται κατά την 

ημερομηνία αναφοράς, β) αποσαφήνιση ότι η ταξινόμηση της υποχρέωσης δεν 

επηρεάζεται από τις προθέσεις ή προσδοκίες της διοίκησης σχετικά με την εξάσκηση 

του δικαιώματος αναβολής του διακανονισμού, γ) επεξηγούν πώς οι συνθήκες 
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δανεισμού επηρεάζουν την ταξινόμηση, και δ) αποσαφήνιση των απαιτήσεων σχετικά 

με την ταξινόμηση υποχρεώσεων μίας οντότητας που πρόκειται να ή ενδεχομένως να 

διακανονίσει μέσω έκδοσης ιδίων συμμετοχικών τίτλων. Επιπλέον, τον Ιούλιο του 

2020, το IASB προέβη στην έκδοση μίας τροποποίησης για την αναβολή κατά ένα 

έτος της ημερομηνίας έναρξης ισχύος της αρχικώς εκδοθείσας τροποποίησης στο 

ΔΛΠ 1, ως αποτέλεσμα της εξάπλωσης της πανδημίας του Covid-19. Η εταιρεία θα 

εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές της Καταστάσεις, αν 

και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

  Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 17 «Ασφαλιστικές Συμβάσεις: Πρώτη Εφαρμογή 

των ΔΠΧΑ 17 και ΔΠΧΑ 9 – Πληροφορίες Συγκριτικής Περιόδου» (εφαρμόζεται 

για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2023) 

 

Τον Δεκέμβριο του 2021, το IASB προέβη στην έκδοση μίας τροποποίησης 

περιορισμένου σκοπού στις απαιτήσεις μετάβασης στο ΔΠΧΑ 17 προκειμένου να 

αντιμετωπίσει ένα σημαντικό ζήτημα που σχετίζεται με τις προσωρινές λογιστικές 

αναντιστοιχίες μεταξύ των υποχρεώσεων από ασφαλιστικές συμβάσεις και των 

χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού στη συγκριτική πληροφόρηση στα 

πλαίσια της πρώτης εφαρμογής του ΔΠΧΑ 17 «Ασφαλιστικές Συμβάσεις» και του 

ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα». Η τροποποίηση έχει σκοπό να βελτιώσει τη 

χρησιμότητα της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που θα παρουσιάζεται στη 

συγκριτική περίοδο για τους χρήστες των Οικονομικών Καταστάσεων. Η εταιρεία θα 

εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές της Καταστάσεις, αν 

και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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4. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 
 

4.1 ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 

 

Το σύνολο του ενεργητικού της Εταιρείας την 30η Ιουνίου 2022 ανήλθε σε 7.852.612 

έναντι 8.793.337 ευρώ της 31.12.2021, παρουσιάζοντας μείωση κατά 940.725 ευρώ  

ήτοι σε ποσοστό 10,70% 

H σημαντική μεταβολή αφορά την μείωση του δανεισμού της εταιρείας κατά ποσό 

1,85 εκ ευρώ λόγω της υλοποίησης της ρύθμισης του δανείου με την ΕΘΝΙΚΗ 

ΤΡΑΠΕΖΑ, με αποτέλεσμα το όφελος των 479 χιλ ευρώ (Σημείωση Νο 14). 

 

4.2  ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
 

O κύκλος εργασιών της Εταιρείας διαμορφώθηκε σε 2,086 εκατ. ευρώ έναντι 2,016 εκατ. 

ευρώ την αντίστοιχη συγκρίσιμη περίοδο (Α’ Εξάμηνο 2021) σημειώνοντας αύξηση κατά 

3,43%.  

 

Αύξηση σημείωσαν τα αποτελέσματα της Εταιρείας με τα μικτά κέρδη να διαμορφώνονται 

σε 969 χιλ. ευρώ έναντι 857 χιλ. ευρώ την αντίστοιχη συγκρίσιμη περίοδο, 

παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση κατά 13,06% οφειλόμενη κυρίως στην αύξηση του 

κύκλου εργασιών. 

 

Αύξηση σημείωσαν τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) της 

Εταιρείας από 899 χιλ. ευρώ έναντι 786 χιλ. ευρώ την αντίστοιχη συγκρίσιμη περίοδο, μία 

αύξηση σε ποσοστό 14,39% 

 

Τέλος, τα αποτελέσματα μετά από φόρους ανήλθαν σε κέρδη 1,1 εκ. ευρώ έναντι κερδών 

229 χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης σημειώνοντας αύξηση 

κατά 422,90%, κυρίως εξαιτίας των χρηματοοικονομικών εσόδων ποσού 479 χιλ ευρώ 

εξαιτίας της ολοσχερούς εξόφλησης των δανείων. 
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5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ 

Η εταιρεία δραστηριοποιείται κατά κύριο λόγο στην παροχή υπηρεσιών λογισμικών 
προγραμμάτων.  

α) Επιχειρηματικοί τομείς 
Δεν απαιτείται περαιτέρω ανάλυση δεδομένου ότι τα έσοδα της Εταιρίας προέρχονται 
κυρίως από ένα και μόνο τομέα της πώλησης λογισμικών προγραμμάτων. 
  
β) Γεωγραφικοί τομείς 
Δεν απαιτείται ανάλυση δεδομένου ότι ο κύκλος εργασιών της Εταιρίας προέρχεται 
αποκλειστικά από πωλήσεις εσωτερικού.  
 
Ανάλυση των πωλήσεων κατά πωλήσεις εμπορευμάτων και κατά έσοδα από παροχή 
υπηρεσιών (που συνδέονται άμεσα με τα λογισμικά)  έχουν ως εξής: 
 
 
 

 
 

 
 

  

30.06.2022 30.06.2021

Έσοδα από πωλήσεις εμπορευμάτων 274.859 888.069

Έσοδα από παροχή υπηρεσιών 1.811.153 1.128.777

Σύνολο 2.086.013 2.016.846



 

ΙΛΥΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ   

 

 

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση περιόδου 1
η
 Ιανουαρίου έως 30

η
 Ιουνίου 2022 39 

 

 

6. ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

Κατωτέρω παρατίθενται οι μεταβολές των παγίων περιουσιακών στοιχείων. 
 
 

 
 
 

 
H αποτίμηση των γηπέδων και κτιρίων γίνεται στην εύλογη αξία αυτών. Την 
31/12/2020 έγινε  αναπροσαρμογή της αξίας του ακινήτου στην εύλογη αξία, με βάση 
μελέτη που διενεργήθηκε από ανεξάρτητο ορκωτό εκτιμητή με την χρήση δύο 
μεθόδων: της συγκριτικής μεθόδου (Comparative Method) και της μεθόδου 
εισοδήματος (Income Approach). Εν συνεχεία,  οι δύο μέθοδοι σταθμίστηκαν 
αναλόγως της τοπικής αγοράς και της ποιότητας των διαθέσιμων στοιχείων. Από την 
μελέτη αυτή προέκυψε ότι η εύλογη αξία των ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων 
ανήλθε στο ποσό των € 2.660 χιλ. 
 
Επί των ακινήτων της εταιρείας, υπάρχουν εμπράγματα βάρη ποσού 2.2 εκατ. ευρώ 
τα οποία ακόμη δεν έχουν εξαληφθεί ακόμα, δεδομένου ότι δεν υπάρχει πλέον 
δανεισμός της εταιρείας. 
 
 

Εταιρεία Γήπεδα Κτίρια Μεταφ/κά Λοιπά Ακιν/σεις Σύνολο

Αξία κτήσεως 

Απογραφή 01.01.2021 591.000 3.172.444 137.127 1.241.013 150.000 5.291.584

Προσθήκες 0 20.450 0 51.086 0 71.536

Πωλήσεις / διαγραφές 0 0 -1.708 0 -1.708

Μεταφορές 0 -6 0 2.157 2.151

Υπόλοιπο 31.12.2021 591.000 3.192.888 135.419 1.294.256 150.000 5.363.564

Συσσωρευμένες αποσβέσεις

Απογραφή 01.01.2021 0 1.103.865 135.622 1.111.040 0 2.350.527

Αποσβέσεις περιόδου 0 64.933 351 26.579 0 91.862

Διαγραφές - πωλήσεις 0 0 -1.139 0 0 -1.139

Μεταφορές 0 0 0 0 0 0

Υπόλοιπο 31.12.2021 0 1.168.798 134.834 1.137.619 0 2.441.251

Αναπόσβεστη αξία

Κατά την 01.01.2022 591.000 2.068.579 1.505 129.973 150.000 2.941.057

Κατά την 30.06.2022 591.000 2.024.090 585 156.638 150.000 2.922.313

Αξία κτήσεως 

Απογραφή 01.01.2022 591.000 3.192.888 135.419 1.294.256 150.000 5.363.564

Διαγραφές - πωλήσεις 0 0 0 0 -150.000 -150.000

Προσθήκες 0 0 0 2.544 0 2.544

Υπόλοιπο 30.06.2022 591.000 3.192.888 135.419 1.296.801 0 5.216.108

Συσσωρευμένες αποσβέσεις

Απογραφή 01.01.2022 0 1.168.798 134.834 1.137.619 0 2.441.251

Αποσβέσεις περιόδου 0 32.466 175 13.289 0 45.930

Πωλήσεις / διαγραφές 0 0 0 0 0 0

Υπόλοιπο 30.06.2022 0 1.201.264 135.009 1.150.908 0 2.487.181

Αναπόσβεστη αξία

Κατά την 01.01.2022 591.000 2.024.090 585 156.638 150.000 2.922.313

Κατά την 30.06.2022 591.000 1.991.624 410 145.893 0 2.728.928
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Το ποσό της προκαταβολής των 150.000€ για αγορά ακινήτου επιστράφηκε στην 
εταιρεία και το συναφές προσύμφωνο ακυρώθηκε. Η Εταιρεία με την από 01.07.2022 
απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων προέβη στην έγκριση και 
επικύρωση της κατάργησης και λύσης του καταρτισθέντος μεταξύ της εταιρείας και 
προσώπων του άρθρου 99 του ν 4548/2018  υπ’ αριθ. 16153/19.03.2019 
συμβολαιογραφικό προσύμφωνο αγοράς ακινήτου βάση του οποίου είχε 
προσυμφωνηθεί, η αγορά ακινήτου έναντι συνολικού τιμήματος ποσού 500 χιλ. 
ευρώ.  
 
 
Οι καταστροφικές πυρκαγίες που έπληξαν τον Αύγουστο του 2021 την Ανατολική  
Αττική έπληξαν την περιοχή στην οποία βρίσκεται το ακίνητο, υποβάθμισαν 
σημαντικά το φυσικό περιβάλλον και την απώλεια ενδιαφέροντος οικονομικής 
ανάπτυξης  της ευρύτερης περιοχής. 

 
7. ΆΥΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Κατωτέρω παρατίθενται οι μεταβολές των άυλων περιουσιακών στοιχείων με 
διάκριση σύμφωνα με το εάν δημιουργήθηκαν από τρίτους ή είναι εσωτερικώς 
δημιουργούμενα. 
 

 
 
Κατά την περίοδο του α εξαμήνου του 2022 οι προσθήκες των άϋλων στοιχείων 
ανήλθαν σε € 321,5 χιλ. και αφορούν νέα λογισμικά προγράμματα, αλλά και 
προσθήκες - βελτιώσεις υφιστάμενων.  
 
Σχετικά με τα υφιστάμενα αύλα περιουσιακά στοιχεία, σας παραπέμπουμε στη 
σημείωση Νο 8 των οικονομικών καταστάσεων της προηγούμενης χρήσης 2021.  

 
 
 
 
 
 

Αξία κτήσης

Εσωτερικώς 

δημιουργούμενα Από τρίτους Σύνολο

Εσωτερικώς 

δημιουργούμενα Από τρίτους Σύνολο

Υπόλοιπο έναρξης 5.792.133 5.994.055 11.786.188 5.589.304 5.912.055 11.501.359

Διαγραφές αύλων 0 0 0 0 0 0

Προσθήκες περιόδου 201.500 120.000 321.500 202.829 82.000 284.829

Μεταφορές / διορθώσεις 0 0 0 0 0 0

Υπόλοιπο λήξης 5.993.633 6.114.055 12.107.688 5.792.133 5.994.055 11.786.188

Αποσβέσεις

Υπόλοιπο έναρξης 4.620.233 5.354.662 9.974.894 4.149.327 4.771.729 8.921.056

Διαγραφές αύλων 0 0 0 0 0 0

Προσθήκες περιόδου 139.121 224.692 363.813 470.905 582.932 1.053.838

Υπόλοιπο λήξης 4.759.354 5.579.354 10.338.708 4.620.233 5.354.662 9.974.894

Αναπόσβεστο υπόλοιπο 1.234.279 534.702 1.768.982 1.171.900 639.393 1.811.294

30.06.2022 31.12.2021
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8. ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ. 

Τα υπόλοιπα των πελατών και λοιπών εμπορικών απαιτήσεων αναλύονται ως εξής. 
 

 
 

Η κίνηση των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις έχει ως εξής: 
 

 
 
 

Οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις καλύπτουν το σύνολο των απαιτήσεων που 
βρίσκονται σε καθυστέρηση μεγαλύτερη του ενός έτους, έναντι των συμβατικών 
ημερομηνιών λήξης και που σε κάθε περίπτωση δεν αναμένεται εύλογα η είσπραξή 
τους. Εκτιμάται ότι δεν χρειάζεται ο επιπλέον σχηματισμός πρόβλεψης για 
επισφαλείς απαιτήσεις με βάση τις διατάξεις του IFRS 9 και αυτή που έχει ήδη 
δημιουργηθεί θεωρείται επαρκής. 
 

9. ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Τα υπόλοιπα των λοιπών απαιτήσεων αναλύονται ως εξής. 
 

 
 
 
Σχετικά με το ποσό των απαιτήσεων από επιχορηγήσεις, σας παραπέμπουμε στη 
Σημείωση 4.1 της παρούσης. 

 

 

30.06.2022 31.12.2021

Πελάτες 2.410.794 2.798.756

Γραμμάτια εισπρακτέα 4.797 2.597

Επιταγές εισπρακτέες 167.955 147.088

Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα 305.863 0

Προβλέψεις απομείωσης -838.000 -808.000

Σύνολο 2.051.409 2.140.441

30.06.2022 31.12.21

Υπόλοιπο έναρξης 808.000 957.032

Προβλέψεις στη χρήση 30.000 107.450

Υπόλοιπο λήξης 838.000 808.000

30.06.2022 31.12.2021

Ελληνικό δημόσιο 40.797 39.612

Προσωπικό λογαριασμοί απόδοσης 43.261 43.287

Προκαταβολές προμ/των 348.054 269.020

Λοιποί χρεώστες 39.326 39.305

Μεταβατικοί λογαριασμοί 9.989 8.560

Απαιτήσεις από Επιχορηγήσεις 0 0

Προβλέψεις απομείωσης -131.000 -131.000

Σύνολα 350.426 268.784
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10.  ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. 

 
Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 3.701.759,40 € και διαιρείται σε 
8.226.132 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,45 € εκάστης. 
Σημειώνεται ότι με  απόφαση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων 
της 9ης Ιουλίου 2021, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε κατά το ποσό 
των τριών εκατομμυρίων επτακοσίων μίας χιλιάδων επτακοσίων πενήντα εννέα 
Ευρώ και σαράντα λεπτών (3.701.759,40 €), με μείωση της ονομαστικής αξίας του 
συνόλου των μετοχών της Εταιρείας κατά το ποσό των σαράντα πέντε λεπτών του 
Ευρώ (0,45 €), ήτοι από ενενήντα λεπτά του Ευρώ (0,90 €) σε σαράντα πέντε λεπτά 
του Ευρώ (0,45 €), σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν. 4548/20218, επί σκοπώ 
σχηματισμού ισόποσου ειδικού αποθεματικού προς συμψηφισμό ζημιών με 
διαγραφή ζημιών από το λογαριασμό «Αποτελέσματα εις νέο» της Εταιρείας. 
 
Κατά τη διάρκεια της τρέχουσας περιόδου δεν πραγματοποιήθηκε καμία μεταβολή 
του μετοχικού κεφαλαίου. 
  
Όλες οι μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών και 
διαπραγματεύονται στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Από κάθε 
μετοχή απορρέουν τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που ορίζονται από το νόμο και 
το Καταστατικό της Εταιρείας. 
  
Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μίας (1) ψήφου. 
 
 

11. ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

 
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται όταν 
υπάρχει εφαρμόσιμο νομικό δικαίωμα να συμψηφιστούν οι τρέχουσες φορολογικές 
απαιτήσεις έναντι των τρεχουσών φορολογικών υποχρεώσεων και όταν οι 
αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος αφορούν στην ίδια φορολογική αρχή. Οι 
μεταβολές των αναβαλλόμενων φόρων έχουν ως εξής. 
 

 
 

 
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναφέρονται επί των κάτωθι διαφορών: 

 
 
 

30.06.22 31.12.21

Υπόλοιπο έναρξης 66.358 320.159

Μεταβολές στα αποτελέσματα χρήσης 109.374 -253.984

Μεταβολές στην καθαρή θέση 0 183

Υπόλοιπο λήξης 175.732 66.358
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Σημειώνεται ότι με τις διατάξεις του ν.4334/2015, (Φ.Ε.Κ. Α΄ 80/16.7.2015) ο 
συντελεστής φορολογίας εισοδήματος των κερδών από επιχειρηματική 
δραστηριότητα που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες που 
τηρούν διπλογραφικά βιβλία καθορίσθηκε σε 22% για την χρήση 2022. 

 
 
Η μεταβολή σε όφελος των αποτελεσμάτων του αναβαλλόμενου φόρου φορολογικών 
ζημιών κατά 175.000€ (= 240.000€ - 65.000€) αφορά φορολογική ωφέλεια λόγω 
εφαρμογής του άρθρου 22Α του Ν 4172 για τις δαπάνες επιστημονικής τεχνολογικής 
έρευνας. 
 
Στις απαιτήσεις από αναβαλλόμενο φόρο, με βάση εκτιμήσεις για την πιθανότητα 
πραγματοποίησης της φορολογικής ωφέλειας, δεν έχει συμπεριληφθεί α) φορολογική 
απαλλαγή (ποσό ωφέλειας περίπου 200χιλ.€) στα μελλοντικά της κέρδη, που αφορά 
αναλογία που δικαιούται η εταιρεία, λόγω της υπαγωγής στον αναπτυξιακό νόμο 
3908/2011, η οποία δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί β) πιθανή λόγω αβέβαιας 
έκβασης, ωφέλεια (ποσού περίπου 48 χιλ €) από το δικαίωμα φορολογικής 
αναγνώρισης ζημίας από διαγραφή χρηματοοικονομικού στοιχείου.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30.06.22 31.12.21

Ενσώματα περιουσιακά στοιχεία -122.380 -109.658

Αύλα περιουσιακά στοιχεία 89.293 139.824

Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού 10.224 10.224

Αναβαλλόμενος φόρος επιχορηγήσεων -160.368 -147.366

Προβλέψεις επισφαλειών 105.018 98.418

Λοιπές περιπτώσεις 13.947 9.916

Αναβαλλόμενος φόρος φορολογικών ζημιών 240.000 65.000

Σύνολο 175.732 66.358
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12. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ 

Οι δανειακές υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής: 
 

 
 

 
 
Είχε υπογραφεί κατά το 2016 με την Εθνική Τράπεζα «Πρόσθετη Πράξη Ρύθμισης 
Ληξιπρόθεσμης Οφειλής» σύμφωνα με την οποία το ύψος των δανειακών 
υποχρεώσεων, ρυθμιζόταν. Με την ρύθμιση αυτή, καθοριζόταν μεταξύ άλλων, το 
επιτόκιο της οφειλής σε ευνοϊκά για την Εταιρεία επίπεδα, καθώς και η δυνατότητα 
για καταβολή ποσού 420.000€ (διαγραφή υποχρέωσης), επιτυγχάνοντας πρόσθετο 
όφελος ποσού 302.000€ προκειμένου να εξοφληθεί η τελευταία δόση ποσού 
722.000€. Ο διακανονισμός πραγματοποιήθηκε στο πρώτο εξάμηνο του 2022 και 
αφορούσε την συνολική οφειλή 1.861.148 € της Εταιρείας, η οποία εξοφλήθηκε 
πλήρως και ολοσχερώς και μάλιστα σε χρόνο πολύ ενωρίτερον του αρχικώς 
συμφωνηθέντος. Συνέπεια δε της εν λόγω πρόωρης αποπληρωμής η Εταιρεία 
πέτυχε σημαντική απομείωση της συνολικής ως άνω οφειλής της συνολικού ύψους 
478.846,22 € (βλέπε σημείωση 14).  
 
 

13. ΆΛΛΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 

 
Το υπόλοιπο αναλύεται ως εξής: 
 
 

 
 
 

 

Μακροπρόθεσμος δανεισμός 30.06.2022 31.12.2021

Τραπεζικός  δανεισμός 0 1.734.656

Σύνολο μακροπροθέσμων δανείων 0 1.734.656

Βραχυπρόθεσμος δανεισμός

Μακροπρόθεσμες δανειακές 

υποχρεώσεις πληρωτέες την 

επόμενη χρήση 0 120.000

Σύνολο βραχυπροθέσμων δανείων 0 120.000

Σύνολο δανείων 0 1.854.656

Εταιρεία

30.06.2022 30.06.2021

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων 141.103 155.537

Λοιπά έσοδα 290 6.222

Έσοδα από αχρησιμοποιητες προβλέψεις 0 1.533

Σύνολα 141.393 163.292
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14. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 

 

 

 
 

Αφορά όφελος από πρόωρη ολοσχερή εξόφληση δανείου. Περισσότερες 
πληροφορίες στην σημείωση Νο 12 της παρούσης. 

15. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

Ο φόρος εισοδήματος  της εταιρείας αναλύεται ως εξής: 
 
 

 
 

 
Ο φόρος εισοδήματος προσδιορίστηκε με βάση το συντελεστή φορολόγησης 22%. 

 

16. ΚΕΡΔΗ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ. 

Τα κέρδη ανά μετοχή υπολογίζονται με τη διαίρεση του αναλογούντος στους 
μετόχους της Εταιρείας κέρδους με τον σταθμισμένο μέσο όρο των σε κυκλοφορία 
μετοχών κατά την διάρκεια της χρήσης. 

 
 

 
 

17. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΑ ΒΑΡΗ 

Επί του ακινήτου της οδού Αδριάνειου 29 στην Αθήνα, επί του οποίου στεγάζεται η 
εταιρεία,  υπάρχουν εμπράγματα βάρη ποσού 2,2 εκατ. ευρώ οι οποίες δεν έχουν 
ακόμη εξαληφθεί δεδομένου ότι δεν υπάρχει πλέον δανεισμός της εταιρείας (Βλέπε 
σχετικά στη σημείωση 6) 

 

18. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Η Εταιρεία για το ά εξάμηνο του 2022 απασχόλησε κατά μέσο όρο 42 άτομα έναντι 
40 ατόμων για την Εταιρεία την 31.12.2021.  

30.06.2022 30.06.2021

Χρηματοοικονομικά έσοδα 478.846 1,00

Σύνολο 478.846 1

30.06.2022 30.06.2021

Τρέχων φόρος περιόδου 0 85.208

Αναβαλλόμενος φόρος -109.374 34.992

Σύνολο -109.374 120.199

30.06.2022 30.06.2021

Κερδη περιόδου μετά από φόρους 1.199.976 229.484

Σταθμισμένος μέσος όρος μετοχών 8.226.132 8.226.132

Κερδη ανά μετοχή 0,1459 0,0279



 

ΙΛΥΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ   

 

 

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση περιόδου 1
η
 Ιανουαρίου έως 30

η
 Ιουνίου 2022 46 

 

 

19. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

 
Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της περιόδου καθώς 
και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της εταιρείας στην λήξη της 
τρέχουσας περιόδου που έχουν προκύψει από συναλλαγές με τα συνδεδεμένα με 
αυτή μέρη, κατά την έννοια του ΔΛΠ 24 έχουν ως εξής: 
 

 

 
 
 

20. ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 
 
Πληροφορίες σχετικά με ενδεχόμενες υποχρεώσεις 
 
Δικαστικές υποθέσεις 
 
Με εξαίρεση ενδεχόμενη απαίτηση που προκύπτει από την άσκηση αγωγής κατά της 
Τράπεζας Πειραιώς για αχρεώστητες καταβολές στο παρελθόν εγγυητικών 
επιστολών ποσού € 1,1 εκατ. δεν υπάρχουν άλλες ενδεχόμενες απαιτήσεις και 
υποχρεώσεις.  
 
Σημειώνεται ότι οι καταβολές αυτές δεν εμφανίζονται πλέον στις χρηματοοικονομικές 
καταστάσεις της μητρικής Εταιρείας. Με βάση τα σημερινά δεδομένα υπάρχει 
πιθανότητα η έκβαση της υπόθεσης να είναι  υπέρ της εταιρίας, αν και αυτό είναι 
δύσκολο να προβλεφθεί. 

21. ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Οι φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας δεν είναι οριστικές, καθώς υπάρχουν 
ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις, οι οποίες αναλύονται στον παρακάτω πίνακα:   

 

30.06.22 30.06.21

Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών

Σε θυγατρική 0 0

Σε λοιπά συνδεδεμένα μέρη 0 0

Αγορές αγαθών και υπηρεσιών

Από θυγατρική 0 0

Από λοιπά συνδεδεμένα μέρη 0 0

Απαιτήσεις

Από θυγατρική 0 0

Από λοιπά συνδεδεμένα μέρη 113.415 23.415

Υποχρεώσεις

Σε θυγατρική 0 0

Σε λοιπά συνδεδεμένα μέρη 535 9.102

Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών 

διοίκησης 0 0

Απαιτήσεις από  διευθυντικά στελέχη  και μέλη  της διοίκησης 0 150.000

Υποχρεώσεις σε διευθυντικά στελέχη  και μέλη  της διοίκησης 0 0
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Κατ’ εφαρμογή σχετικών φορολογικών διατάξεων το δικαίωμα του Δημοσίου για την 
επιβολή του φόρου για τις χρήσεις μέχρι και το 2015 έχει παραγραφεί μέχρι την 
31.12.2021, με την επιφύλαξη ειδικών ή εξαιρετικών διατάξεων που τυχόν 
προβλέπουν μεγαλύτερη προθεσμία παραγραφής και υπό τις προϋποθέσεις που 
αυτές ορίζουν. Για αυτές τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις, το ενδεχόμενο επιβολής 
πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων είναι εξαιρετικά μικρό. 
Η εταιρεία προβαίνει σε ετήσια εκτίμηση των ενδεχόμενων υποχρεώσεων που 
αναμένεται να προκύψουν από τον έλεγχο παρελθουσών χρήσεων λαμβάνοντας τις 
αντίστοιχες προβλέψεις όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο. Η Διοίκηση θεωρεί ότι, τυχόν 
ποσά φόρων που πιθανόν να προκύψουν δεν θα έχουν σημαντική επίδραση στην 
καθαρή θέση, στα αποτελέσματα χρήσης και στις ταμειακές ροές της Εταιρείας. 

 
Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης  
Για τις χρήσεις 2011 έως και 2020 η Εταιρία έλαβε Έκθεση Φορολογικής 
Συμμόρφωσης, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 82 του Ν. 2238/1994 και του 
άρθρου 65Α παρ.1 του Ν.4174/2013, χωρίς να προκύψουν ουσιώδεις διαφορές. 
Σύμφωνα με την εγκύκλιο ΠΟΛ. 1006/2016, οι εταιρείες οι οποίες έχουν υπαχθεί στον 
ως άνω ειδικό φορολογικό έλεγχο δεν εξαιρούνται από τη διενέργεια τακτικού 
ελέγχου από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές. Η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι σε 
ενδεχόμενους μελλοντικούς επανελέγχους από τις φορολογικές αρχές, εάν τελικά 
διενεργηθούν, δεν θα προκύψουν επιπρόσθετες φορολογικές διαφορές με σημαντική 
επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις. 

  
Για τη χρήση 2021, ο ειδικός έλεγχος για τη λήψη Έκθεσης Φορολογικής 
Συμμόρφωσης βρίσκεται σε εξέλιξη για την εταιρεία και το σχετικό φορολογικό 
πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί κατά το Δ’ τρίμηνο του 2022. Αν μέχρι την 
ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές 
υποχρεώσεις εκτιμάται ότι αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις εν λόγω 
Καταστάσεις. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την πρόσφατη σχετική νομοθεσία, ο 
έλεγχος και η έκδοση της Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης ισχύει για τις χρήσεις 
2018 και εφεξής σε προαιρετική βάση. 
 

22. ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 

 
 
Πέραν των ήδη αναφερθέντων γεγονότων, δεν υπάρχουν μεταγενέστερα των 
ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων γεγονότα, τα οποία να αφορούν την 
εταιρία.  
 
 
Διαθεσιμότητα των Οικονομικών Καταστάσεων 

 

Επωνυμία Έδρα Ανέλεγκτες χρήσεις

Ίλυδα Αθήνα 2015 έως 2020

Cardisoft (πρώην θυγατρική) Αθήνα 2015 έως 2020
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Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο 3556/2007 καθώς και στην Απόφαση 8/754/14-
04-2016 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η Εταιρεία γνωστοποιεί ότι η 
Οικονομική Έκθεση της περιόδου που λήγει την 30.06.2022 είναι νομίμως 
αναρτημένη στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ilyda.com. Ανάρτηση δε 
αυτής πληροί όλες τις προϋποθέσεις του άρθρου 7 της ως άνω Αποφάσεως του Δ.Σ. 
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 

 
 
 
 

ΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ 
 

Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου 2022 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ Δ/ΝΩΝ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΟΥ Δ.Σ. 

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
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