ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ Γ΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020
Η ΙΛΥΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΑ ΑΕ (η «Εταιρία»), σε συνέχεια επιστολής της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς με Αριθμό Πρωτοκόλλου 2503/18.11.2020 η οποία κοινοποιήθηκε
σε όλους τους εκδότες με κινητές αξίες εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στη
ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει τα βασικά
οικονομικά μεγέθη γ΄ τριμήνου της χρήσης 2020, καθώς και τις εξελίξεις στη
δραστηριότητά της:
Ειδικότερα:
(α) Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου για το γ’ τρίμηνο της χρήσης 2020 ανήλθε σε 961
χιλ Ευρώ έναντι 570 χιλ Ευρώ, παρουσιάζοντας ποσοστιαία αύξηση κατά 69% σε
σχέση με τα μεγέθη της 30.09.2019. Σε σωρευτική βάση (01.01-30.09) ο κύκλος
εργασιών ανήλθε σε 2.688 χιλ Ευρώ έναντι 1.949 χιλ Ευρώ, παρουσιάζοντας
ποσοστιαία αύξηση κατά 38% .
(β) Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT)
για το γ τρίμηνο της χρήσης 2020 ανήλθαν σε κέρδη 115 χιλ Ευρώ, έναντι ζημιών 43
χιλ Ευρώ, βελτιωμένα κατά 366% σε σχέση με το γ τρίμηνο της χρήσης 2019. Σε
σωρευτική βάση (01.01-30.09) τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και
επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) ανήλθαν σε κέρδη 358 χιλ Ευρώ, έναντι κερδών
213 χιλ Ευρώ, αυξημένα κατά 68 %.
(γ) Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και
αποσβέσεων (EBITDA) για το γ’ τρίμηνο της χρήσης 2020 ανήλθαν σε κέρδη 392 χιλ
Ευρώ έναντι κερδών 349 χιλ Ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 12%, συγκριτικά
με την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης. Σε σωρευτική βάση (01.0130.09) τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων
(EBITDA) ανήλθαν σε 1.172 Ευρώ, έναντι κερδών 954 χιλ Ευρώ, παρουσιάζοντας
αύξηση κατά 23 %.
(δ) Οι συνολικές υποχρεώσεις του Ομίλου κατά την 30.09.2020 ανήλθαν σε 3.690 χιλ
Ευρώ, τα ίδια κεφάλαια ανήλθαν σε 4.039 χιλ Ευρώ ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα
ανήλθαν σε 171 χιλ Ευρώ.
Όλα τα ανωτέρω, καθώς και οι μεταβολές στην δανειακή θέση, την κεφαλαιακή
διάρθρωση και τα λοιπά μεγέθη της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης που
έλαβαν χώρα κατά το γ τρίμηνο της χρήσης 2020 απεικονίζονται σε ενοποιημένη
βάση, για λόγους ευχερέστερης αποτύπωσης στους ακόλουθους πίνακες:

Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης - Όμιλος ποσά σε χιλ ευρώ
Περιγραφή

01.01-30.09.20 01.01-30.09.19 01.07-30.09.20 01.07-30.09.19

Κύκλος εργασιών
Κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT)
Κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων ( EBITDA)
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Στοιχεία κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης - Όμιλος ποσά σε χιλ ευρώ
Περιγραφή
Ενσώματα πάγια
Αυλα
Λοιπά μη κυκλοφορούντα στοιχεία
Αποθέματα
Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις
Ταμιακά διάθεσιμα
Σύνολο ενεργητικού
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων

30.09.2020
2.665
2.662
192
254
1.785
171
7.730

30.06.2020
2.614
2.814
243
209
1.543
353
7.776

31.12.2019
2.605
3.095
241
176
1.731
498
8.345

4.039
1.813
799
244
834
3.690
7.730

3.955
1.882
659
244
1.035
3.821
7.776

3.798
1.993
768
323
1.462
4.547
8.345

Οι μεταβολές στα ανωτέρω αναφερόμενα θεμελιώδη οικονομικά μεγέθη του Ομίλου
οφείλονται πρωτίστως στη σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών της μητρικής
εταιρείας.
Με βάση τα δεδομένα που ισχύουν κατά το χρόνο σύνταξης της παρούσας και στο
βαθμό που είναι δυνατό να προβλεφθεί, δεδομένου ότι βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη το
δεύτερο και σφοδρότερο κύμα της πανδημίας, χωρίς να μπορεί να αποκλεισθεί το
ενδεχόμενο εμφάνισης και νέου κύματος με άγνωστη διάρκεια και ένταση, η
Διοίκηση της Εταιρείας, με βάση τα τρέχοντα δεδομένα, εκτιμά ότι και μέχρι τη
λήξη της τρέχουσας χρήσεως, δεν υφίσταται οιαδήποτε ουσιώδης αβεβαιότητα ως
προς την συνέχιση της δραστηριότητας του Ομίλου, καθόσον η Οικονομική
Διεύθυνση της Εταιρείας θεωρεί δεδομένη την σημαντική αύξηση του κύκλου
εργασιών για την τρέχουσα χρήση.
Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρεία με υψηλό αίσθημα ευθύνης απέναντι στους
εργαζομένους, τους πελάτες, τους προμηθευτές, τους συνεργάτες και τους επενδυτές
αυτής παρακολουθεί στενά όλες τις εξελίξεις που σχετίζονται µε την πρωτοφανή
υγειονομική κρίση, ενώ ανταποκρινόμενη με ταχύτητα και αμεσότητα, έθεσε από την
πρώτη στιγμή σε εφαρμογή σχέδιο διαφύλαξης της υγείας και ασφάλειας του
προσωπικού, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις του
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ.), του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας
Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.).

Επιπρόσθετα μελετά σε συστηματική βάση όλους τους πιθανούς παράγοντες
κινδύνου, οι οποίοι ενδέχεται να επηρεάσουν τη χρηματοοικονομική θέση, τις
δραστηριότητες και τα αποτελέσματα της Εταιρείας και έχει λάβει όλα τα
ενδεδειγμένα μέτρα για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας.
Δεδομένου ότι κατά την παρούσα χρονική στιγμή τα αρνητικά επιδημιολογικά
δεδομένα συνηγορούν υπέρ της διατήρησης για μεγαλύτερο του αρχικώς
προβλεφθέντος χρονικό διάστημα των περιοριστικών μέτρων που ελήφθησαν εκ νέου
σε εθνικό αλλά και σε διεθνές επίπεδο και λόγω του έντονου βαθμού αβεβαιότητας
ως προς το χρόνο που θα απαιτηθεί αφενός μεν για την παραγωγή και διάθεση
αποτελεσματικών θεραπειών και εμβολίων, αφετέρου δε για την ομαλοποίηση τόσο
της ελληνικής όσο και της διεθνούς οικονομίας, η Διοίκηση της Εταιρείας τηρεί
επιφυλακτική στάση αναφορικά με τις μελλοντικές επιπτώσεις της πανδημίας στις
προοπτικές αυτής.

Αθήνα, 10 Δεκεμβρίου 2020

