
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα)
Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

(ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ) 30.09.2015 31.12.2014 30.09.2015 31.12.2014
Ενεργητικό
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 2.714.704 2.804.975 2.714.704 2.804.975
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 2.674.357 3.512.817 2.674.357 3.512.817
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 163.561 225.960 163.561 323.960
Αποθέµατα 194.296 225.537 194.296 225.537
Απαιτήσεις από πελάτες 2.362.138 2.700.368 2.362.138 2.700.368
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 1.320.765 1.052.134 1.320.765 1.052.134
Σύνολο ενεργητικού 9.429.821 10.521.791 9.429.821 10.619.791
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις
Μετοχικό Κεφάλαιο 8.181.000 8.181.000 8.181.000 8.181.000
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων -4.818.198 -3.880.623 -4.818.198 -3.782.623
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών µητρικής (α) 3.362.802 4.300.377 3.362.802 4.398.377
∆ικαιώµατα µειοψηφίας (β) 0 0 0 0
Συνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ) = (α) + (β) 3.362.802 4.300.377 3.362.802 4.398.377
Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 728.807 790.894 728.807 790.894
Προβλέψεις / Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 792.835 1.029.932 792.835 1.029.932
Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 3.573.684 3.573.684 3.573.684 3.573.684
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 971.693 826.904 971.693 826.904
Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 6.067.019 6.221.414 6.067.019 6.221.414
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρώσεων (γ) + (δ) 9.429.821 10.521.791 9.429.821 10.619.791

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις, στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της ΙΛΥ∆Α ΑΕ και του Οµίλου της. Συνιστούµε εποµένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε
είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε την εταιρία, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδυκτίου της εταιρίας, όπου αναρτώνται οι οικονοµικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.
∆ιεύθυνση διαδικτύου Εταιρίας: www.ilyda.com
Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων: 26 Νοεµβρίου 2015

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

(ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ) 30.09.2015 30.09.2014 30.09.2015 30.09.2014
Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης περιόδου
(01.01.2015 και 01.01.2014 αντίστοιχα) 4.300.377 5.877.910 4.398.377 6.095.910
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα -480.352 -534.306 -578.352 -424.306
Αγορά ιδίων µετοχών -457.223 0 -457.223 0
Αυξηση µετοχικού κεφαλαίου 0 81.000 0 81.000
Σύνολο καθαρής θέσης λήξης περιόδου
(30.09.15 και 30.09.14 αντίστοιχα) 3.362.802 5.424.604 3.362.802 5.752.604

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ (ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα)
Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

(ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ) 01.01-30.09.2015 01.01-30.09.2014 01.07-30.09.2015 01.07-30.09.2014 01.01-30.09.2015 01.01-30.09.2014 01.07-30.09.2015 01.07-30.09.2014
Κύκλος εργασιών 1.633.793 2.235.244 422.711 779.020 1.633.793 2.235.244 422.711 779.020
Μικτά κέρδη / (ζηµιές) 161.605 443.809 -52.872 150.574 161.605 443.809 -52.872 150.574
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων -450.657 -350.444 -282.303 -246.881 -450.657 -350.444 -232.273 -246.881
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων από συνεχιζόµενες δραστηριότητες -679.628 -680.298 -378.359 -301.723 -777.628 -570.298 -378.359 -301.723
Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους από συνεχιζόµενες
και διακοπείσες δραστηριότητες (α) -480.352 -534.306 -266.994 -191.359 -578.352 -424.306 -266.994 -191.359
Κατανέµονται σε:
Ιδιοκτήτες µητρικής -480.352 -534.306 -266.994 -191.359 -578.352 -424.306 -266.994 -191.359
Μετόχους Μειοψηφίας 0 0 0 0 - - 0 0
Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (β) 0 0 0 0 0 0 0 0
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα (α) + (β) -480.352 -534.306 -266.994 -191.359 -578.352 -424.306 -266.994 -191.359

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων χρηµατοδοτικών επενδυτικών
αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων 591.459 725.977 45.143 111.926 591.459 725.977 143.143 111.926
Κέρδη / (ζηµιές) ανά µετοχή (σε €€ ανά µετοχή) -0,0528 -0,0588 -0,0294 -0,0211 -0,0636 -0,0467 -0,0294 -0,0211

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα)
Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

(ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ) 1.1.-30.09.2015 1.1.-30.09.2014 1.1-30.09.2015 1.1-30.09.2014
Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων -679.628 -680.298 -777.628 -570.298
Πλέον / µείον προσαρµογές για:
Αποσβέσεις 1.230.243 1.216.491 1.230.243 1.216.491
Προβλέψεις 7.500 394.000 7.500 284.000
Αναγνωρισθέντα έσοδα κρατικών επιχορηγήσεων -188.127 -140.070 -188.127 -140.070
Αποτελέσµατα επενδυτικής δραστηριότητας -47.970 0 50.030 0
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 276.942 219.872 276.942 219.872
Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου
κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων 31.241 -42.983 31.241 -42.983
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 345.507 -338.821 345.507 -338.821
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 257.544 -378.923 257.544 -378.923
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα -276.942 -219.872 -276.942 -219.872
Καταβληµένοι φόροι -13.841 -75.376 -13.841 -75.376
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 942.470 -45.980 942.470 -45.980
Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων -301.512 -352.629 -301.512 -352.629
Εισπράξεις από επιχορηγήσεις παγίων στοιχείων 37.080 0 37.080 0
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπρακτικών και λοιπών επενδύσεων 117.180 -38.240 117.180 -38.240
(Κέρδη) / ζηµιές από πώληση παγίων 0 0 0 0
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) -147.251 -390.869 -147.251 -390.869
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια -62.087 31.192 -62.087 31.192
Αγορά ιδίων µετοχών -457.223 0 -457.223 0
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) -519.310 31.192 -519.310 31.192
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα
και ισοδύναµα περιόδου (α) + (β) + (γ) 275.908 -405.657 275.908 -405.657

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης 780.981 1.227.612 780.981 1.227.612
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης 1.056.889 821.955 1.056.889 821.955

1. Oι εταιρείες του Οµίλου µε τις αντίστοιχες επωνυµίες και διευθύνσεις τους, τα ποσοστά µε τα οποία η µητρική Εταιρεία συµµετέχει
στο µετοχικό τους κεφάλαιο, η σχέση συµµετοχής (άµεση ή έµµεση) καθώς και η µέθοδος ενσωµάτωσής τους, παρατίθενται
αναλυτικά στην σηµείωση 2 των ενδιάµεσων Οικονοµικών Καταστάσεων.
2. ∆εν υφίστανται επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές ή αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που έχουν ή ενδέχεται να έχουν
σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της Eταιρείας και του Οµίλου. Περισσότερες πληροφορίες παρατίθενται
στην σηµ. 20 των ενδιάµεσων  οικονοµικών καταστάσεων
3. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις παρατίθενται αναλυτικά στην σηµείωση 16 των Ενδιάµεσων Οικονοµικών Καταστάσεων
4. Τα ποσά των σωρευτικών προβλέψεων που έχουν σχηµατισθεί από την Εταιρεία και τον Όµιλο για κάθε µια από τις ακόλουθες
περιπτώσεις έχουν ως ακολούθως :  

Όµιλος Εταιρεία
30.09.15 30.09.15

i) για τις πάσης φύσεως επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές Ευρώ 0 0
ii) για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις Ευρώ 175.000 175.000
iii) λοιπές προβλέψεις  Ευρώ 0 0
Σύνολο 175.000 175.000

5. Ο αριθµός του απασχολουµένου προσωπικού της Εταιρείας κατά την 30.09.2015 ήταν άτοµα 36, ενώ την 30.09.2014 ήταν άτοµα 25.
6. Τα ποσά των πάσης φύσεως συναλλαγών (εισροές, εκροές) σωρευτικά από την έναρξη της οικονοµικής χρήσης καθώς και τα

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

Όµιλος Εταιρεία 
30.09.15 30.09.15

α)  Έσοδα 6.500 6.500
β)  Έξοδα 440.487 440.487
γ) Απαιτήσεις 8.155 8.155
δ) Υποχρεώσεις 1.684 1.684
ε) Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης 18.802 18.802

στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης 8.461 8.461
ζ) Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης 7.576 7.576

7. Στο τέλος της τρέχουσας περιόδου υπήρχαν 862.244 µετοχές που κατέχονται από την ίδια την Εταιρεία, κόστους κτήσης  463.138 €.
8. Έχουν τηρηθεί οι ίδιες λογιστικές αρχές που χρησιµοποιήθηκαν για τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων της χρήσης 2014.
9. Επί των πάγιων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας και του Οµίλου υφίστανται εµπράγµατες εξασφαλίσεις ποσού € 3,9 εκατοµ. για
εξασφάλιση δανειακών υποχρεώσεων. 
10. Την 1/7/2015 η Εταιρία µεταβίβασε το σύνολο των µετοχών που κατείχε την µοναδική συγγενή Εταιρία “PROSVASIS ΑΕΒΕ”
έναντι τιµήµατος € 275 χιλ. (περισσότερα στη σηµείωση 6 των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων).

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

ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Α.∆.Τ. Ν 161703

Αθήνα, 26 Nοεµβρίου  2015

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

ΤΣΙΑΤΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Α.∆.Τ. Ι 078850

ΑΑΝΝΩΩΝΝΥΥΜΜΟΟΣΣ ΕΕΜΜΠΠΟΟΡΡΙΙΚΚΗΗ ΚΚΑΑΙΙ ΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΚΚΕΕΥΥΑΑΣΣΤΤΙΙΚΚΗΗ ΕΕΤΤΑΑΙΙΡΡΕΕΙΙΑΑ ΣΣΥΥΣΣΤΤΗΗΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ ΠΠΛΛΗΗΡΡΟΟΦΦΟΟΡΡΙΙΚΚΗΗΣΣ ΚΚΑΑΙΙ ΠΠΑΑΡΡΟΟΧΧΗΗΣΣ ΥΥΠΠΗΗΡΡΕΕΣΣΙΙΩΩΝΝ 
ΑΡ ΓΕΜΗ 83563402000 ΑΡ.ΜΗΤΡ.ΑΕ: 26939/06/Β/92/7

Ε∆ΡΑ: ∆ήµος Αθηναίων - Αδριανείου 29 τκ 115 25
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2015 έως 30 Σεπτεµβρίου 2015

(δηµοσιευόµενα βάσει του ν.2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και µη, κατά τα ∆ΛΠ)

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΝΤΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΑΡ. Α∆. 31297

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 


