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Α) ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου: 
1) Παναγιώτης Λύκος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου  
2) Παναγιώτης Σπυρόπουλος, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου 
3) Ηλίας Καράντζαλης, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 
 
υπό την ως άνω ιδιότητά μας, ειδικώς προς τούτο ορισθέντες από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «INFORM 
Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» δηλώνουμε και βεβαιώνουμε με την παρούσα, ότι εξ όσων γνωρίζουμε: 
 
(α) Οι εξαμηνιαίες, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις της «INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» για την περίοδο 1/1/2020 
- 30/06/2020, 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 του εκδότη, καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην 
ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 3 έως 5 του άρθρου 5 του ν. 3556/2007 και των κατ’ 
εξουσιοδότηση αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 
 
(β) Η εξαμηνιαία έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή τις πληροφορίες που απαιτούνται, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην παράγραφο 6 του άρθρου 5 του ν. 3556/2007 και των κατ’ εξουσιοδότηση αποφάσεων του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 
 
 

Κορωπί Αττικής, 06 Αυγούστου 2020 
 

Οι βεβαιούντες 
 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου  
 

Ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού 
Συμβουλίου 

και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου 

Το ορισθέν μέλος του  
Διοικητικού Συμβουλίου 

  
 

 

Παναγιώτης Λύκος Παναγιώτης Σπυρόπουλος Ηλίας Καράντζαλης 
 Α.Δ.Τ. ΑΒ 607588 Α.Δ.Τ. ΑΙ 579288 Α.Δ.Τ. ΑΝ 644777 
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Β) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΗ  

Η παρούσα Εξαμηνιαία Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ αφορά στην χρονική περίοδο του Α΄ 
εξαμήνου της τρέχουσας χρήσεως 2020. H Έκθεση συντάχθηκε και είναι εναρμονισμένη με τις σχετικές διατάξεις του νόμου 3556/2007 (ΦΕΚ 
91Α/30.4.2007) και τις επ’ αυτού εκδοθείσες εκτελεστικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 
 
Στην παρούσα έκθεση περιγράφονται συνοπτικά, χρηματοοικονομικές πληροφορίες του Ομίλου και της Εταιρείας INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ για το πρώτο εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης, σημαντικά γεγονότα που διαδραματίσθηκαν στην περίοδο αυτή και η επίδρασή 
τους στις εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις. Επίσης, περιγράφονται οι κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που οι εταιρίες του Ομίλου 
ενδέχεται να αντιμετωπίσουν στο δεύτερο εξάμηνο της χρήσης και τέλος παρατίθενται οι σημαντικές συναλλαγές μεταξύ του εκδότη και των 
συνδεδεμένων με αυτόν προσώπων.  
 
(α) Σημαντικά γεγονότα του Α’ Εξαμήνου του 2020 
 
Επίπτωση από COVID-19 
 
Στις 11 Μαρτίου 2020, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) δήλωσε επίσημα το COVID-19, την ασθένεια που προκαλείται από στέλεχος 
coronavirus, ως μια πανδημία. Η απειλή για τη δημόσια υγεία οδήγησε σε αυξημένους κυβερνητικούς περιορισμούς και κανονισμούς 
συμπεριλαμβανομένων της καραντίνας του προσωπικού ή της αδυναμίας πρόσβασης στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων, κάτι που θα 
μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τις λειτουργίες μας.    
 
Η Διοίκηση παρακολουθεί στενά την εξέλιξη αυτής της πανδημίας, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου που μπορεί να επηρεάσει τον Όμιλο, και 
άμεσα έλαβε μέτρα για την προστασία της επιχείρησης και των ανθρώπων της απέναντι σε αυτή την κρίση. Η διασφάλιση της υγείας του 
προσωπικού, ο καθορισμός εναλλακτικών τρόπων επικοινωνίας και η άμεση διαχείριση των πληροφοριακών συστημάτων, ώστε να προστατευτεί 
η απρόσκοπτη απομακρυσμένη εργασία έναντι κυβερνοαπειλών αποτέλεσαν τις πρώτες ενέργειες διασφάλισης της λειτουργίας της επιχείρησης. 
Η Διοίκηση δεν γνωρίζει καμία περίπτωση μόλυνσης COVID-19 μεταξύ των ανθρώπων της και η επιδημία δεν είχε σημαντική επίδραση στις 
δραστηριότητες του Ομίλου μέχρι σήμερα. Η Διοίκηση έχει τον κατάλληλο σχεδιασμό για να αντιμετωπίσει την κατάσταση αυτή και θα συνεχίσει 
να παρακολουθεί και αξιολογεί την τρέχουσα εξέλιξη και να ανταποκρίνεται ανάλογα. 
 
Η επίδραση της πανδημίας στον στρατηγικό προσανατολισμό και τους στόχους, τις λειτουργίες, τις πωλήσεις, τις αλυσίδες εφοδιασμού ή / και 
την παραγωγή, τις χρηματοοικονομικές επιδόσεις, την χρηματοοικονομική θέση και ταμειακές ροές αλλά και γενικότερα στη λειτουργία του 
Ομίλου είναι διαχειρίσιμη στο βαθμό που να μην δημιουργεί αμφιβολίες σχετικά με τη δυνατότητά του να συνεχίσει ομαλά τη δραστηριότητά 
του.   
 
Λόγω της υφιστάμενης μεταβλητότητας των δεδομένων και των προβλέψεων αναφορικά με τα αποτελέσματα και την εξέλιξη των επιπτώσεων 
της πανδημίας, η Διοίκηση του Ομίλου σύστησε ειδική ομάδα εργασίας και διενεργεί σχετικές αξιολογήσεις και πλάνα δράσης σε τακτική βάση. 
Η επίδραση της κρίσης θα εξαρτηθεί από: 

 Διάρκεια και έκταση της κρίσης και των περιορισμών μετακινήσεων και λειτουργίας της αγοράς, 
 Μέτρα ενίσχυσης της ρευστότητας της αγοράς καθώς και των επιχειρήσεων που πλήττονται από την πανδημία. 

 
Ανάλογα με την εξέλιξη των προαναφερόμενων παραμέτρων η Διοίκηση έχει καταρτίσει διαφορετικά σενάρια διακύμανσης των ταμειακών ροών 
και ανάλογης σχετικής λειτουργικής και χρηματοοικονομικής δράσης (case scenarios).  
 
Συμπερασματικά, σε οποιαδήποτε πιθανή εξέλιξη των επιπτώσεων της πανδημίας, σε ένα εύρος βέβαια λογικό με βάση τα σημερινά δεδομένα, 
η Διοίκηση του Ομίλου εκτιμά ότι: 

 Δεν θα απαιτηθούν σημαντικά πρόσθετα κεφάλαια ή σημαντικές επιπλέον πιστωτικές γραμμές σε σχέση με τις υφιστάμενες 
προκειμένου να ανταπεξέλθει στις χρηματοδοτικές της ανάγκες.  

 Ο Όμιλος θα συνεχίσει απρόσκοπτα την λειτουργία του σε κάθε επίπεδο. 
 Είναι κατάλληλη η εφαρμογή της αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας για την κατάρτιση των παρουσιαζόμενων οικονομικών 

καταστάσεων. 
 
Ειδικότερα, η Διοίκηση του Ομίλου εξέτασε τα δεδομένα του Α’ εξαμήνου και είναι σε θέση να παρέχει λεπτομερείς και συγκεκριμένες 
πληροφορίες για τον αντίκτυπο που είχε η πανδημία COVID-19 στον στρατηγικό προσανατολισμό και τις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις 
καθώς και τις εκτιμήσεις και τις κρίσεις που έγιναν, και τις παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν για τον προσδιορισμό του μελλοντικού αντίκτυπου 
της πανδημίας COVID-19 στον Όμιλο, σχετικά με: 
 
-Πωλήσεις 
Κατά το Α΄εξάμηνο του 2020, οι πωλήσεις του Ομίλου ανήλθαν σε € 33,7 εκατ. έναντι € 38,4 εκατ. το αντίστοιχο περσινό εξάμηνο, παρουσίασαν 
μείωση κατά € 4,7 εκατ. ή 12,3% γεγονός το οποίο οφείλεται κυρίως  στο εφάπαξ έργο της παραγωγής των ψηφοδελτίων ασφαλείας των 
προεδρικών εκλογών στη Νιγηρία κατά € 4,7 εκατ. που υλοποιήθηκε εντός του Α’ εξαμήνου του 2019.  Εξαιρουμένου του εν λόγω έργου οι 
πωλήσεις διατηρήθηκαν  στα ίδια επίπεδα με το περσινό εξάμηνο, λόγω α) της ανάπτυξης λύσεων ψηφιακού μετασχηματισμού σε Ελλάδα και 
Ρουμανία και β) των νέων υπηρεσιών διαχείρισης εγγράφων που παρέχονται στους υφιστάμενους και νέους πελάτες μας από τις εξαγορές που 
πραγματοποιήθηκαν στη Ρουμανία την προηγούμενη χρονιά. Εκτός των ανωτέρω, ο Όμιλος δραστηριοποιείται σε κλάδους που πλήττονται 
άμεσα από την παρούσα κρίση, και έτσι στη βασική επιχειρηματική δραστηριότητα παρατηρείται μείωση του κύκλου εργασιών της τάξης του -
15% στο Α’ εξάμηνο του 2020, η οποία προέρχεται κυρίως από κατηγορίες προϊόντων που απευθύνονται σε οργανισμούς στους οποίους 
απαγορεύθηκε η λειτουργία από την κυβέρνηση κατά τον πρώτο κύκλο της πανδημίας με συνέπεια να περιοριστεί σημαντικά η κατανάλωση και 
συνεπακόλουθα να καθυστερήσει η έναρξη συμβάσεων από τους πελάτες μας.  Με βάση τα σημερινά δεδομένα, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη 
ενδεχόμενος νέος κύκλος περιοριστικών μέτρων  εντός του 2020, σε ετήσια βάση ο Όμιλος αναμένει μια μείωση του κύκλου εργασιών της τάξης 
του -15% στη βασική επιχειρηματική δραστηριότητα που αφορά κυρίως εταιρείες του ιδιωτικού τομέα στο εσωτερικό της χώρας αλλά και στο 
εξωτερικό. 
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-Δαπάνες - Εξοπλισμός 
Οι δαπάνες και ο επιπλέον εξοπλισμός που αποκτήθηκαν από τον Όμιλο προκειμένου να προσαρμοστεί στις συνθήκες λειτουργίας βάσει των 
πρωτοκόλλων υγιεινής ήταν επουσιώδης. Σημειώνεται ότι δαπάνες που σχετίζονται με έξοδα μετακινήσεων, ταξιδίων και λοιπές συναφείς 
περιορίστηκαν σημαντικά. 
 
-Απομείωση μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 
Η Διοίκηση του Ομίλου μετά από σχετική αξιολόγηση που διενήργησε δεν εντόπισε γεγονότα ή συνθήκες που καθιστούν πιθανή την ύπαρξη 
απομείωσης για τα μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία. 
 
-Απομείωση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 
Οι πωλήσεις του Ομίλου αφορούν κυρίως σε μεγάλους κρατικούς και ιδιωτικούς οργανισμούς με αξιολογημένο ιστορικό πιστοληπτικής 
ικανότητας. Η πολιτική του Ομίλου είναι να συνεργάζεται μόνο με αξιόπιστους πελάτες. Η Διοίκηση του Ομίλου μετά από σχετική αξιολόγηση 
που διενήργησε δεν εντόπισε αντικειμενικές ενδείξεις απομείωσης των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων ούτε σημαντικές αυξήσεις 
πιστωτικού κινδύνου. 
 
Ο Όμιλος προσηλωμένος στο στόχο ανάπτυξης λύσεων ψηφιακού μετασχηματισμού, συνεχίζει δυναμικά τη δημιουργία και παροχή τεχνολογικά 
εξελιγμένων υπηρεσιών ώστε να στηρίξει τους πελάτες του στον δικό τους ψηφιακό μετασχηματισμό με την παροχή λύσεων υψηλής 
εξειδίκευσης. Ενδεικτικά παραδείγματα υλοποίησης έργων ψηφιακού μετασχηματισμού αποτελούν: 
- η λύση digital on boarding (DoB) για την Εθνική Τράπεζα. Μέσω της εφαρμογής αυτής, ο κάθε πολίτης έχει τη δυνατότητα να ανοίξει 
λογαριασμό ταμιευτηρίου, να εκδώσει χρεωστική κάρτα ΕΤΕ (Debit VISA ή Debit MasterCard) και να αποκτήσει κωδικούς πρόσβασης στο i-bank 
Internet & Mobile Banking. Αυτή η νέα υπηρεσία έχει ήδη προσελκύσει το ενδιαφέρον 30.000 πελατών της Εθνικής Τράπεζας και έχει συνεισφέρει 
στα αποτελέσματα του Ομίλου.  
- η λύση digital payroll slip. Η εισαγωγή νέων εργαλείων βασισμένων στην τεχνολογία προσφέρει στα τμήματα ανθρώπινου δυναμικού αρκετά 
σημαντικά οφέλη, ενώ τους δίνει την ευκαιρία να επικεντρωθούν σε αποστολές προστιθέμενης αξίας. Η εκτέλεση μισθοδοσίας δεν απαιτεί πλέον 
να εκτυπώνεται και να διατηρείται σε πολλά έντυπα. Το Digital Payslip της INFORM βοηθά όλους τους οργανισμούς να κάνουν τη διαδικασία 
εντελώς χωρίς χαρτί. Μια λύση καναλιού Omni επιτρέπει στους υπαλλήλους των οργανισμών να επιλέξουν πώς να λαμβάνουν τέτοιου είδους 
επικοινωνία, κυριολεκτικά με το πάτημα ενός κουμπιού και αποθηκευμένων στα κινητά τους τηλέφωνα. 
Οι παραπάνω υπηρεσίες είναι συμπληρωματικές των ψηφιακών λύσεων που είχαν ήδη υλοποιηθεί προηγούμενα, όπως η υπηρεσία CCM 
(Customer Communication Management) ή οι υπηρεσίες Enterprise Document Management και Scanning & Archiving. 
Επιπρόσθετα, η INFORM προκρίθηκε με επιτυχία στον διαγωνισμό κατασκευής καρτών ευφυούς ταχογράφου 2ης γενιάς (smart tacho gen2) 
από το Υπουργείο Μεταφορών & Υποδομών. Η σύμβαση θα είναι 2ετούς διάρκειας με δυνατότητα επέκτασης επιπλέον 6μηνών και συνολικής 
αξίας 1 εκατομμυρίου ευρώ. H INFORM ΛΥΚΟΣ θα αναλάβει τον ρόλο της αρμόδιας αρχής για την εφαρμογή του Ψηφιακού Ταχογράφου στην 
Ελλάδα και τον ρόλο του οργανισμού προσωποποίησης καρτών, η AUSTRIACARD (επίσης μέλος του Ομίλου AUSTRIACARD HOLDINGS), η οποία 
έχει ήδη υλοποιήσει με εξαιρετική επιτυχία μεγάλο αριθμό διεθνών και σύνθετων έργων ταυτοτήτων, καρτών υγείας και γενικότερα έξυπνων 
καρτών ασφαλείας για Κυβερνητικούς Οργανισμούς σε Ευρώπη, Ασία & Αφρική, θα κατασκευάσει τις έξυπνες κάρτες Ταχογράφου. Η κάρτα 
Ταχογράφου 2ης γενιάς συνδέεται με υπηρεσία εντοπισμού βασιζόμενη σε δορυφορικό σύστημα πλοήγησης (GPS), διασφαλίζοντας την 
διευκόλυνση του ελέγχου των οδηγών για την τήρηση του ωραρίου εργασίας, σε ευρωπαϊκό επίπεδο και περιέχει δυο (2) ασφαλή πιστοποιητικά 
ταυτοποίησης.  
Ο Όμιλος, πιστός στη στρατηγική του να αυξήσει τη συμμετοχή των νέων ψηφιακών λύσεων και υπηρεσιών, επενδύει σε ενίσχυση του ήδη 
εξειδικευμένου προσωπικού του με την ένταξη και νέων εξειδικευμένων συνεργατών και ανάπτυξη λύσεων για την υλοποίηση και υποστήριξη 
των οργανισμών - πελατών του που θα θελήσουν να εισαγάγουν ψηφιακές λύσεις. Στο πλαίσιο αυτό θα εστιάσει στο να διευρύνει το φάσμα 
των παρεχόμενων λύσεων στους υφιστάμενους πελάτες, καθώς και στην προσέγγιση νέων πελατών. 
 
Την 29/06/2020, τα Διοικητικά Συμβούλια των INFORM ΛΥΚΟΣ (ΕΛΛΑΣ) ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. και LYKOS PAPERLESS SOLUTIONS Α.Ε., 
θυγατρικών εταιρειών κατά 100% και 99,91% αντίστοιχα, αποφάσισαν τη συγχώνευση με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη κατά τις 
διατάξεις των ν.4172/2013, ν.4601/2019 και ν.4548/2018. Η σχέση ανταλλαγής θα προκύψει από εξακρίβωση της αξίας των στοιχείων του 
ενεργητικού και παθητικού των συγχωνευομένων εταιρειών κατά την 30/06/2020, η οποία έχει ανατεθεί στην Deloitte A.E. Ορκωτών Ελεγκτών 
Λογιστών. Η εν λόγω συγχώνευση δεν αναμένεται να έχει καμία επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου. 
 
 (β) Επιδόσεις και χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου 
 
Ο Όμιλος INFORM διατήρησε το επίπεδο πωλήσεων στα € 34 εκατ. εξαιρουμένου του εφάπαξ έργου της παραγωγής των ψηφοδελτίων ασφαλείας 
των προεδρικών εκλογών στη Νιγηρία ποσού € 4,7 εκατ. από το αντίστοιχο περσινό εξάμηνο. Η λειτουργική κερδοφορία περιορίστηκε μόλις 
κατά € 0,4 εκατ. και ανήλθε στα € 3,5 εκατ. έναντι € 3,9 εκατ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2019, λόγω α) της ανάπτυξης λύσεων ψηφιακού 
μετασχηματισμού σε Ελλάδα και Ρουμανία και β) των νέων υπηρεσιών διαχείρισης εγγράφων που παρέχονται στους υφιστάμενους και νέους 
πελάτες μας από τις εξαγορές που πραγματοποιήθηκαν στη Ρουμανία την προηγούμενη χρονιά και είχαν συνεισφορά € 0,5 εκατ. στην 
κερδοφορία του Ομίλου. Αυτές οι υπηρεσίες διαχείρισης εγγράφων, ηλεκτρονικής και φυσικής αρχειοθέτησης και πιστοποιημένης ασφαλούς 
καταστροφής εγγράφων, καθώς και η ανάπτυξη των λύσεων ψηφιακού μετασχηματισμού συνεισέφεραν σημαντικά στη λειτουργική κερδοφορία 
αντισταθμίζοντας πλήρως την απώλεια της κερδοφορίας από το εφάπαξ έργο των ψηφοδελτίων στη Νιγηρία του Α’ εξαμήνου του 2019.  
 
Εκτός των ανωτέρω, ο Όμιλος δραστηριοποιείται επίσης σε κλάδους που πλήττονται άμεσα από την παρούσα κρίση, και έτσι στη βασική 
επιχειρηματική δραστηριότητα παρατηρείται μείωση του κύκλου εργασιών της τάξης του -15% στο Α’ εξάμηνο του 2020, η οποία προέρχεται 
κυρίως από κατηγορίες προϊόντων που απευθύνονται σε οργανισμούς στους οποίους απαγορεύθηκε η λειτουργία από την κυβέρνηση κατά την 
περίοδο των περιοριστικών μέτρων της πανδημίας COVID-19, με συνέπεια να περιοριστεί σημαντικά η κατανάλωση και συνεπακόλουθα να 
καθυστερήσει η έναρξη συμβάσεων από τους πελάτες μας.   
 
Ακολουθούν οι σχετικοί πίνακες. O πίνακας Ι με τα αποτελέσματα του Ομίλου αναφορικά με το Α’ εξάμηνο του 2020 και τη σύγκριση με το 
αντίστοιχο περσινό εξάμηνο του 2019  
 
Πίνακας Ι 



Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση της περιόδου 1/1 - 30/6/2020 (σε ευρώ - €)  
 

 
6 

  

  
01/01-

30/6/2020 
01/01-

30/6/2019 
Δ 20-19 % Δ 20-19 

Πωλήσεις 33.652.850  38.419.425  (4.766.575) -12,4% 

Κόστος υλικών  (20.736.759) (25.446.791) 4.710.032  -18,5% 

Μικτό κέρδος Ι 12.916.092  12.972.634  (56.542) -0,4% 

Μικτό περιθώριο Ι 38,4% 33,8%     

Κόστος παραγωγής (6.932.109) (6.518.829) (413.280) 6,3% 

Κόστος πωληθέντων (27.668.867) (31.965.620) 4.296.753  -13,4% 

Μικτό κέρδος ΙΙ 5.983.983  6.453.805  (469.822) -7,3% 

Μικτό περιθώριο ΙΙ 17,8% 16,8%     

Λοιπά έσοδα 798.046  558.596  239.450  42,9% 

Έξοδα διάθεσης (2.413.539) (2.270.856) (142.683) 6,3% 

Έξοδα διοίκησης (2.243.817) (2.016.145) (227.673) 11,3% 

Έξοδα έρευνας και ανάπτυξης (407.886) (280.032) (127.854) 45,7% 

Λοιπά έξοδα (303.893) (284.455) (19.438) 6,8% 

+ Αποσβέσεις 2.081.390  1.723.326  358.064  20,8% 

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, 
επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών 
αποσβέσεων 

3.494.285  3.884.240  (389.955) -10,0% 

- Αποσβέσεις (2.081.390) (1.723.326) (358.065) 20,8% 

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών 
και επενδυτικών αποτελεσμάτων 

1.412.894  2.160.914  (748.020) -34,6% 

Χρηματοοικονομικά έσοδα 1.180  14.018  (12.838) -91,6% 

Χρηματοοικονομικά έξοδα (804.583) (638.409) (166.173) 26,0% 

Καθαρά χρηματοοικονομικά κόστη (803.403) (624.391) (179.011) 28,7% 

          

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων 609.492  1.536.523  (927.031) -60,3% 

Φόρος εισοδήματος (246.050) (136.893) (109.157) 79,7% 

Κέρδη / (ζημιές)  363.442  1.399.630  (1.036.188) -74,0% 

 
και ο Πίνακας ΙΙ εξαιρώντας τα κονδύλια του εφάπαξ έργου της παραγωγής των ψηφοδελτίων ασφαλείας των προεδρικών εκλογών στη Νιγηρία 
από το αντίστοιχο περσινό εξάμηνο του 2019. Στον Πίνακα ΙΙ παρατηρείται μια σημαντική βελτίωση όλων των μεγεθών, η οποία απεικονίζει την 
συνεισφορά στα αποτελέσματα του Ομίλου των νέων υπηρεσιών διαχείρισης εγγράφων, καθώς και τη σημαντική συνεισφορά των λύσεων 
ψηφιακού μετασχηματισμού. 
 
Πίνακας ΙΙ 

  
01/01-

30/6/2020 
01/01-

30/6/2019 
Δ 20-19 % Δ 20-19 

Πωλήσεις 33.652.850  33.660.011  (7.161) 0,0% 

Μικτό κέρδος Ι 12.916.092  11.337.799  1.578.293  13,9% 

Μικτό περιθώριο Ι 38,4% 33,7%     

Μικτό κέρδος ΙΙ 5.983.983  5.315.121  668.862  12,6% 

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, 
επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών 
αποσβέσεων 

3.494.285  2.745.556  748.729  27,3% 

- Αποσβέσεις (2.081.390) (1.723.326) (358.065) 20,8% 

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών 
και επενδυτικών αποτελεσμάτων 

1.412.894  1.022.230  390.664  38,2% 

Καθαρά χρηματοοικονομικά κόστη (803.403) (624.391) (179.011) 28,7% 

          

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων 609.492  397.839  211.653  53,2% 

Φόρος εισοδήματος (246.050) (136.893) (109.157) 79,7% 

Κέρδη / (ζημιές)  363.442  260.946  102.496  39,3% 

 
 

Λειτουργικά έξοδα εξαιρούμενων αποσβέσεων 
01/01-

30/6/2020 
01/01-

30/6/2019 
Δ 20-19 % Δ 20-19 

Κόστος παραγωγής (6.932.109) (6.518.829) (413.280) 6,3% 

Έξοδα διάθεσης (2.413.539) (2.270.856) (142.683) 6,3% 

Έξοδα διοίκησης (2.243.817) (2.016.145) (227.673) 11,3% 

Έξοδα έρευνας και ανάπτυξης (407.886) (280.032) (127.854) 45,7% 

+ Αποσβέσεις 2.081.390  1.723.326  358.064  20,8% 

Σύνολο (9.915.960) (9.362.535) (553.425) 5,9% 

% Λειτουργικά έξοδα επί των πωλήσεων 29,5% 24,4%     
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Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, όλα τα βασικά μεγέθη της κερδοφορίας του Ομίλου INFORM παρουσιάζονται, ως ακολούθως : 
 Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου, ανήλθαν στα € 3,5 εκατ. 

έναντι € 3,9 εκατ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2019, μειωμένα κατά € 0,4 εκατ. ή - 10% καθώς το αντίστοιχο περσινό εξάμηνο 
εμπεριείχε εφάπαξ κερδοφορία από το έργο της παραγωγής των ψηφοδελτίων ασφαλείας των προεδρικών εκλογών στη Νιγηρία, 
ύψους € 1,1 εκατ.. Εξαιρουμένου του εν λόγω εφάπαξ έργου, σημειώθηκε αύξηση του EBITDA κατά +27% σε σχέση με το αντίστοιχο 
εξάμηνο του 2019, 

 Τα κέρδη προ φόρων και χρηματοδοτικών αποτελεσμάτων (EBIT), ανήλθαν σε € 1,4 εκατ. έναντι € 2,2 εκατ. το αντίστοιχο εξάμηνο 
του 2019, μειωμένα κατά € 0,8 εκατ., επιβαρυμένα περαιτέρω λόγω υψηλότερων αποσβέσεων κατά € 0,4 εκατ. σε σχέση με το Α’ 
εξάμηνο του 2019 από τις επενδύσεις στη Ρουμανία, και την επίπτωση του έργου της Νιγηρίας, 

 Τα κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ) του Ομίλου, ανήλθαν σε € 0,6 εκατ. έναντι € 1,5 εκατ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2019, μειωμένα κατά 
€ 0,9 εκατ., 

 Τα ενοποιημένα κέρδη μετά φόρων (ΕΑΤ) του Ομίλου ανήλθαν σε € 0,4 εκατ. έναντι € 1,4 εκατ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2019. 
 

Οι ενοποιημένες λειτουργικές ταμειακές ροές που δημιουργήθηκαν στο Α΄ εξάμηνο του 2020, ανήλθαν σε € 0,7 εκατ. στα ίδια επίπεδα με το 
αντίστοιχο εξάμηνο του 2019. Ο καθαρός δανεισμός σε ενοποιημένο επίπεδο ανήλθε σε € 20,6 εκατ. κατά το Α΄ εξάμηνο του 2020, έναντι € 
19,5 εκατ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2019, αυξημένος κατά € 1,1 εκατ., κυρίως λόγω των επενδύσεων που πραγματοποιήθηκαν στη Ρουμανία 
την προηγούμενη χρονιά. 
 
Σύμφωνα με τα παραπάνω οι χρηματοοικονομικοί δείκτες του Ομίλου διαμορφώθηκαν το Α’ εξάμηνο του 2020 σε σχέση με το αντίστοιχο 
περσινό εξάμηνο του 2019, ως εξής: 
- Το περιθώριο της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων κερδοφορίας ανήλθε στο 10,4% από 10,1%, αυξημένο κατά 0,3 μονάδες 
- Το περιθώριο της προ φόρων και τόκων κερδοφορίας ανήλθε στο 4,2% από 5,6%, μειωμένο κατά 1,4 μονάδες 
- Το περιθώριο της προ φόρων κερδοφορίας ανήλθε στο 1,8% από 4%, μειωμένο κατά 2,2 μονάδες 
- Ο δείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων ανήλθε στο 0,9% από 3,6%, μειωμένος κατά 2,6 μονάδες 
- Ο δείκτης αποδοτικότητας ενεργητικού ανήλθε στο 0,4% από 1,7%, μειωμένος κατά 1,3 μονάδες  
- Το σύνολο των υποχρεώσεων προς τα Ίδια Κεφάλαια διαμορφώθηκε στο 1,07 στα ίδια επίπεδα με το εξάμηνο του 2019 
- Ο δείκτης δανειακών Κεφαλαίων προς Ίδια Κεφάλαια, ανήλθε στο 0,6 στα ίδια επίπεδα με το εξάμηνο του 2019 
- Ο δείκτης Γενικής Ρευστότητας ανήλθε στο 1,23 από 1,26 μειωμένο κατά 0,03 μονάδες. 
 
(γ) Σημαντικά γεγονότα μετά τη λήξη της περιόδου αναφοράς 
 
Την 09/07/2020 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ στην οποία 
συζητήθηκαν τα  θέματα της ημερήσιας διάταξης και λήφθηκαν μεταξύ άλλων οι παρακάτω αποφάσεις: 
 ενέκρινε ομόφωνα τις ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2019 καθώς και τις σχετικές Εκθέσεις του 

Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.  
 ενέκρινε ομόφωνα (α) την προταθείσα από το Διοικητικό Συμβούλιο διανομή (διάθεση) κερδών της εταιρικής χρήσης από 01.01.2019 έως 

31.12.2019 και παρέσχε στο Διοικητικό Συμβούλιο τις απαιτούμενες για την καταβολή του μερίσματος εξουσιοδοτήσεις. Συγκεκριμένα 
αποφασίστηκε η καταβολή μερίσματος ποσού € 823.134,96 ήτοι € 0,04 ανά μετοχή προ παρακράτησης φόρου (€ 0,038 καθαρό ανά 
μετοχή μέρισμα) και (β) την από τα κέρδη χορήγηση αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ποσού € 470.869,30 (προ 
παρακράτησης φόρου).  

 ενέκρινε ομόφωνα τις καταβληθείσες στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβές για τη χρήση 2019 καθώς και την προκαταβολή των 
καταβληθεισών και καταβληθεισομένων αμοιβών για τη χρήση 2020. 

 ενέκρινε ομόφωνα την υποβληθείσα από το Διοικητικό Συμβούλιο πολιτική αποδοχών σύμφωνα με τα άρθρα 110 - 111 του Ν. 4548/2018. 
 ενέκρινε ομόφωνα την υποβληθείσα από το Διοικητικό Συμβούλιο έκθεση επί των καταβληθεισών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

αποδοχών κατά την εταιρική χρήση 2019.  
 ενέκρινε ομόφωνα την τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού που αναφέρεται στη διάρκεια της εταιρείας η οποία καθίσταται 

αορίστου χρόνου. 
 ενέκρινε ομόφωνα την τροποποίηση του άρθρου 7 παρ. 2 του καταστατικού που αναφέρεται στη διάρκεια της θητείας του Διοικητικού 

Συμβουλίου η οποία καθίσταται πενταετής. 
 
Τέλος, την 17η Ιουλίου 2020 ψηφίστηκε ο N. 4706/2020 «Εταιρική διακυβέρνηση ανωνύμων εταιρειών, σύγχρονη αγορά κεφαλαίου, 
ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, μέτρα προς εφαρμογή 
του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131 και άλλες διατάξεις», ο οποίος αποσκοπεί στην ενίσχυση του πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης λαμβάνοντας 
υπόψη τις σύγχρονες τάσεις στη θεματική της εταιρικής διακυβέρνησης. Η Διοίκηση της Εταιρείας θα αξιολογήσει τις αλλαγές που τυχόν 
απαιτηθούν με σκοπό την πλήρη εναρμόνιση με τις διατάξεις του ως άνω νόμου, οι διατάξεις του οποίου τίθενται σε ισχύ δώδεκα (12) μήνες 
μετά τη δημοσίευση στο ΦΕΚ.  
 
Εκτός των ανωτέρω, δεν έχει λάβει χώρα άλλο γεγονός μεταγενέστερο της 30/06/2020, το οποίο ενδέχεται να έχει σημαντική επίπτωση στην 
οικονομική κατάσταση ή λειτουργία του Ομίλου. 
 
(δ) Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες για το δεύτερο εξάμηνο της χρήσης 2020 
 
Ο Όμιλος χρησιμοποιεί χρηματοοικονομικά μέσα για εμπορικούς, χρηματοοικονομικούς και επενδυτικούς σκοπούς. Η χρησιμοποίηση των 
χρηματοοικονομικών μέσων από τον Όμιλο επηρεάζει ουσιωδώς την χρηματοοικονομική κατάσταση, την κερδοφορία και τις ταμειακές του ροές.  
 
Οι σημαντικότεροι κίνδυνοι που απορρέουν από τα χρηματοοικονομικά μέσα που διαθέτει ο Όμιλος είναι κυρίως οι εξής:  
 

 Κίνδυνος αγοράς (συναλλαγματικός κίνδυνος και κίνδυνος επιτοκίου)  

 Πιστωτικός κίνδυνος  
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 Κίνδυνος ρευστότητας  
 
Κίνδυνος αγοράς  
 
Σε σχέση με τον κίνδυνο που απορρέει από τις γενικότερες συνθήκες της αγοράς, ο Όμιλος έχει μειωμένη έκθεση στο συγκεκριμένο κίνδυνο, 
λόγω της γεωγραφικής διασποράς του με ισομερή κατανομή των πωλήσεων του μεταξύ Ελλάδας, Ρουμανίας και λοιπών χωρών με κύρια έκθεση 
στις αγορές της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Σημαντικό μέρος αυτών των πωλήσεων απευθύνεται στον χρηματοοικονομικό τομέα και 
κυρίως στον τραπεζικό. Ωστόσο, τα προϊόντα τα οποία προσφέρουμε στους πελάτες μας, ιδιωτικούς και κρατικούς οργανισμούς, είναι απαραίτητα 
τόσο για την καθημερινή τους λειτουργία, όσο και για την ανάπτυξη τους. Επιπλέον, ο Όμιλος με την επίτευξη της σημαντικής μείωσης των 
λειτουργικών δαπανών είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικός και μπορεί να προσφέρει υψηλό επίπεδο προϊόντων και υπηρεσιών σε ανταγωνιστικότερες 
τιμές.  
 
Σε σχέση με τους κινδύνους που απορρέουν από τη μεταβλητότητα των επιτοκίων και των συναλλαγματικών ισοτιμιών:  
 
Συναλλαγματικός κίνδυνος  
 
To μεγαλύτερο μέρος των οικονομικών συναλλαγών των εταιρειών του Ομίλου (Ελλάδα, Ρουμανία, Αλβανία) γίνεται με το νόμισμα του κύριου 
οικονομικού περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιείται η κάθε εταιρεία (νόμισμα λειτουργίας). Στη Ρουμανία, μέρος των υποχρεώσεων της 
εταιρείας είναι σε RON, καθώς και στην Αλβανία σε ALL.  
Έκθεση σε συναλλαγματικές διακυμάνσεις υφίσταται κυρίως στην αξία των επενδύσεων του Ομίλου στη Ρουμανία κατά την ενσωμάτωση των 
οικονομικών καταστάσεων και τη μετατροπή τους από το λειτουργικό νόμισμα RON στο νόμισμα παρουσίασης ευρώ.  
 
Κίνδυνος επιτοκίου  
 
Όλες οι δανειακές υποχρεώσεις του Ομίλου συνδέονται με κυμαινόμενα επιτόκια, έχοντας όμως τη δυνατότητα ανάλογα με τις συνθήκες της 
αγοράς να μετατραπούν σε σταθερά επιτόκια.  
Η εταιρεία δεν χρησιμοποιεί χρηματοοικονομικά παράγωγα. Όπως και στο προηγούμενο έτος τα λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 
και οι λοιπές χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις δεν επηρεάζονται σημαντικά από τιμές επιτοκίων.  
 
Πιστωτικός κίνδυνος 
 
Ο Όμιλος έχει θεσπίσει και εφαρμόζει διαδικασίες πιστωτικού ελέγχου με στόχο την ελαχιστοποίηση των επισφαλειών. Οι πωλήσεις γίνονται 
κυρίως σε μεγάλους κρατικούς και ιδιωτικούς οργανισμούς με αξιολογημένο ιστορικό πιστοληπτικής ικανότητας. Σε κάθε περίπτωση ο Όμιλος 
αξιολογεί τον πιστωτικό κίνδυνο με βάση εγκεκριμένες πολιτικές και διαδικασίες και αναγνωρίζει σχετική πρόβλεψη απομείωσης. 
Ο Όμιλος εφαρμόζει την απλοποιημένη προσέγγιση για τις απαιτήσεις από πελάτες και τα συμβατικά περιουσιακά στοιχεία για τον υπολογισμό 
των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών. Επομένως, σε κάθε ημερομηνία αναφοράς, ο Όμιλος επιμετρά την πρόβλεψη ζημιάς για ένα 
χρηματοοικονομικό μέσο σε ποσό ίσο με τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές καθ' όλη τη διάρκεια ζωής. Για τον προσδιορισμό των αναμενόμενων 
πιστωτικών ζημιών χρησιμοποιείται πίνακας χρονολογικής ανάλυσης και ποσοστών με τη χρήση ιστορικών δεδομένων και εύλογων προβλέψεων. 
 
Κίνδυνος ρευστότητας 
 
Ο Όμιλος διαχειρίζεται τις ανάγκες ρευστότητάς του με προσεκτική παρακολούθηση των μακροπρόθεσμων χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων, 
καθώς επίσης και των πληρωμών. Οι ανάγκες ρευστότητας παρακολουθούνται σε καθημερινή βάση και ο προγραμματισμός πληρωμών σε 
εβδομαδιαία και μηνιαία βάση. Δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στη σωστή διαχείριση των αποθεμάτων, απαιτήσεων και υποχρεώσεων ώστε να 
παρέχεται το μέγιστο της ταμειακής ρευστότητας στον Όμιλο. 
Η διαχείριση κινδύνων διεκπεραιώνεται από την κεντρική οικονομική υπηρεσία της Εταιρείας, η οποία λειτουργεί με συγκεκριμένους κανόνες που 
έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.  
Το Διοικητικό Συμβούλιο μέσω εντεταλμένων στελεχών: 
(α) θεσπίζει και εφαρμόζει διαδικασίες και ρυθμίσεις που επιτρέπουν τον εντοπισμό των κινδύνων, οι οποίοι συνδέονται με τις δραστηριότητες, 
τις διαδικασίες και τα συστήματα λειτουργίας της Εταιρείας (ιδίως τον πιστωτικό κίνδυνο, τον κίνδυνο αγοράς και τον λειτουργικό κίνδυνο),  
(β) καθορίζει το ανεκτό επίπεδο κινδύνου,  
(γ) μεριμνά ώστε ο Όμιλος να διαθέτει την απαιτούμενη κεφαλαιακή επάρκεια και την εν γένει διαχείριση των κινδύνων που απορρέουν από τη 
λειτουργία της.  
 
(ε) Εκτιμήσεις για την εξέλιξη των δραστηριοτήτων κατά το δεύτερο εξάμηνο της χρήσης 2020 
 
Ο Όμιλος, έχοντας μεγάλη τεχνογνωσία στις ολοκληρωμένες λύσεις - υπηρεσίες έχει αναπτύξει, μακροχρόνιες σχέσεις με τους πελάτες του 
προσφέροντας το υψηλό επίπεδο των προϊόντων και υπηρεσιών του, σε ανταγωνιστικές τιμές, ώστε να θεωρείται στρατηγικός προμηθευτής 
των τραπεζικών οργανισμών, των τηλεπικοινωνιών και λοιπών οργανισμών είτε του Ιδιωτικού ή του Δημοσίου τομέα.  
 
Ο Όμιλος εργάζεται πάντα στην κατεύθυνση δημιουργίας προστιθέμενης αξίας στους μετόχους του στα ακόλουθα πεδία:  
 

 Νέες αγορές και πελάτες  
Θα συνεχίσει να εστιάζει στην αύξηση των μεριδίων αγοράς στις υφιστάμενες αγορές, στην ανάπτυξη των εξαγωγών, και αφετέρου θα 
διερευνήσει και αξιολογήσει νέες ευκαιρίες ανάπτυξης στον τομέα της ασφαλούς διαχείρισης εντύπων και πληροφοριών,  
 

 Νέα προϊόντα και υπηρεσίες  
Θα συνεχίσει να εστιάζει στο στόχο ανάπτυξης λύσεων ψηφιακού μετασχηματισμού, ώστε να εμπλουτίσει περαιτέρω το χαρτοφυλάκιο των 
παρεχόμενων υπηρεσιών.  Οι υπηρεσίες Digital Onboarding, RPA (Robotic Process Automation), chatbots, e-signature και HR Payroll, αποτελούν 
απόδειξη της στρατηγικής τοποθέτησης του Ομίλου και έρχονται να συμπληρώσουν  ψηφιακές υπηρεσίες που είχαν ήδη υλοποιηθεί 
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προηγούμενα, όπως η υπηρεσία CCM (Customer Communication Management) ή οι υπηρεσίες Enterprise Document Management και Scanning 
& Archiving.  
Ο Όμιλος, πιστός στη στρατηγική του να αυξήσει τη συμμετοχή των νέων ψηφιακών λύσεων και υπηρεσιών, επενδύει σε ενίσχυση του ήδη 
εξειδικευμένου προσωπικού του με την ένταξη και νέων εξειδικευμένων συνεργατών και ανάπτυξη λύσεων για την υλοποίηση και υποστήριξη 
των οργανισμών - πελατών του που θα θελήσουν να εισαγάγουν ψηφιακές λύσεις. Στο πλαίσιο αυτό θα εστιάσει στο να δευρύνει το φάσμα των 
παρεχόμενων λύσεων στους υφιστάμενους πελάτες, καθώς και στην προσέγγιση νέων πελατών. 
 

 Βελτίωση της αποδοτικότητας  
Θα αξιοποιήσει περισσότερο τις εγκαταστάσεις χαμηλού κόστους, ώστε να ενισχυθεί περαιτέρω η ανταγωνιστικότητα και κερδοφορία, θα 
συνεχίσει να βελτιώνει την αποδοτικότητα και θα συνεχίσει να επενδύει σε νέες τεχνολογίες, που θα αυξάνουν τη δυνατότητα παραγωγής και 
θα μειώνουν τα κόστη, για την ενίσχυση της κερδοφορίας.  
 

 Ενδεχόμενες ευκαιρίες στρατηγικών συνεργασιών  
Θα συνεχίσει να διερευνά ενδεχόμενες ευκαιρίες στρατηγικών συνεργασιών, με απώτερο στόχο του την περαιτέρω ενδυνάμωση της θέσης του 
στην ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. 
 
 (στ) Μη χρηματοοικονομική πληροφόρηση 
 
Η INFORM έχει ενσωματώσει τις αρχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης στις επιχειρηματικές της δραστηριότητες, αναγνωρίζοντας πως οι αρχές αυτές 
αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για τη μακρόχρονη ανάπτυξή της. Η μέριμνα για την Υγεία και την Ασφάλεια των εργαζομένων, ο σεβασμός 
και η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, η ολοκληρωμένη κάλυψη των αναγκών των πελατών και η αρμονική συνύπαρξη με τις τοπικές 
κοινωνίες δίπλα στις οποίες δραστηριοποιείται, αποτελούν τα κύρια θέματα της Βιώσιμης Ανάπτυξης της Εταιρείας. 
 
Πολιτικές και Συστήματα 
 
Η INFORM με γνώμονα τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, έχει θεσπίσει συγκεκριμένες πολιτικές και εφαρμόζει κατάλληλα συστήματα διαχείρισης και 
διαδικασίες που στηρίζουν την υπεύθυνη λειτουργία και καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο επιτυγχάνονται οι επιχειρηματικοί στόχοι της. 
Συγκεκριμένα η Εταιρεία, μεταξύ άλλων, έχει θεσπίσει και εφαρμόζει τις παρακάτω πολιτικές και κώδικες: 

 Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας 

 Πολιτική Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία 

 Πολιτική Περιβάλλοντος 

 Πολιτική Ποιότητας 

 
Η INFORM διαχειρίζεται την εταιρική υπευθυνότητα στο σύνολο των δραστηριοτήτων και των εγκαταστάσεών της, μέσω ανάπτυξης και 
εφαρμογής πιστοποιημένων συστημάτων διαχείρισης, επιτυγχάνοντας παράλληλα υψηλές επιδόσεις σε όλους τους τομείς. Ειδικότερα 
εφαρμόζονται: 

 Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνα με το πρότυπο ΙSO 9001. 

 Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001. 

 Σύστημα Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία, σύμφωνα με το πρότυπο OHSAS 18001. 

 

Όλες οι παραγωγικές μονάδες της INFORM διαθέτουν τα παραπάνω πιστοποιημένα Συστήματα Διαχείρισης. Τα συστήματα διαχείρισης αποτελούν 
για την Εταιρεία δυναμικά εργαλεία για την εύρυθμη λειτουργία της, καθώς και για την επίτευξη συνεχούς βελτίωσης. Η εφαρμογή 
πιστοποιημένων συστημάτων συμβάλλει αποφασιστικά στην επίτευξη των στόχων που θέτει η Εταιρεία και διασφαλίζει το σύνολο των 
δραστηριοτήτων της έναντι των συνεχόμενων απαιτήσεων για αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων. 
 
Φροντίδα για το Ανθρώπινο Δυναμικό 
 
Προτεραιότητα της INFORM αποτελεί η συνεχής επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό της, ενθαρρύνοντας την ανάληψη πρωτοβουλιών για 
συνεργασία, καθώς και τη συνεχή εξέλιξη του. Η Εταιρεία διατηρεί σχέσεις εμπιστοσύνης με όλους τους εργαζόμενους, φροντίζοντας παράλληλα 
για τη διατήρηση ενός ασφαλούς και χωρίς διακρίσεις εργασιακού περιβάλλοντος, το οποίο χαρακτηρίζεται από συνεχείς ευκαιρίες κατάρτισης 
και δίκαιες αμοιβές.  
 
Βασική μέριμνα της Εταιρείας αποτελεί η διασφάλιση των βέλτιστων συνθηκών εργασίας και της δίκαιης ανταμοιβής, με σεβασμό στα ανθρώπινα 
δικαιώματα, τη διαφορετικότητα και την παροχή ίσων ευκαιριών προς όλους τους εργαζόμενους. Οι πολιτικές και οι πρωτοβουλίες της INFORM 
για το ανθρώπινο δυναμικό αποσκοπούν στην αποτελεσματική προσέλκυση, ανάπτυξη και διατήρηση των εργαζομένων. Σταθερά 
προσανατολισμένη στις ανθρώπινες αξίες, η Εταιρεία επιδιώκει να εφαρμόζει υπεύθυνες εργασιακές πρακτικές, εστιάζοντας σε σημαντικά θέματα 
όπως:  

 η διασφάλιση της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων της 

 η διαμόρφωση ενός εργασιακού περιβάλλοντος δίκαιης ανταμοιβής, με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και τη διαφορετικότητα  

 η διατήρηση των θέσεων εργασίας  

 η παροχή ίσων ευκαιριών προς όλους τους εργαζόμενους  

 η συνεχής εκπαίδευση και κατάρτιση των εργαζομένων  

 η παροχή πρόσθετων παροχών. 

 
Συνολικά το προσωπικό του Ομίλου ανήλθε σε 513 εργαζομένους την 30/06/2020 από 388 την 30/06/2019, με την αύξηση να προκύπτει κυρίως 
από την ενσωμάτωση του προσωπικού των εταιρειών που εξαγοράστηκαν στη Ρουμανία.  
Η INFORM φροντίζει ώστε να προσελκύει, να αναπτύσσει και να διατηρεί τους ικανότερους ανθρώπους, ώστε να διασφαλίζεται η επίτευξη των 
επιχειρηματικών στόχων και προτεραιοτήτων. 
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Περιβαλλοντική υπευθυνότητα 
 
Η INFORM, βάσει της  αξιολόγησης των περιβαλλοντικών πλευρών που έχει πραγματοποιήσει, δεν προκαλεί ιδιαίτερα σημαντική επιβάρυνση 
στο περιβάλλον με τις λειτουργίες της. Ωστόσο, αναγνωρίζοντας τη σημαντικότητα που έχει για όλους τους συμμετόχους της η προστασία του 
περιβάλλοντος, εντείνει τις προσπάθειές της στην καταγραφή και βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεών της. Σε αυτό το πλαίσιο έχει 
προχωρήσει στην εφαρμογή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, το οποίο έχει πιστοποιηθεί με βάση τα κριτήρια του διεθνούς προτύπου 
ISO 14001. 
 
Ο σκοπός του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης είναι η αποτελεσματική διαχείριση τυχόν σημαντικών περιβαλλοντικών πλευρών και 
επιπτώσεων που προκύπτουν από τη λειτουργία της Εταιρείας προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα πρόκλησης ρύπανσης. Επιπλέον, 
το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης διασφαλίζει την έγκαιρη εναρμόνιση της λειτουργίας της Εταιρείας με τη σχετική περιβαλλοντική 
νομοθεσία και τη συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής της επίδοσης. 
  
Αναλυτικά στοιχεία για την επίδοση στα θέματα Εταιρικής Υπευθυνότητας, τις δράσεις και ενέργειες της Εταιρείας, παρουσιάζονται στον 
Απολογισμό Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2018 της INFORM (Ιούνιος 2019) ο οποίος αναρτάται στο εταιρικό site www.informlykos.com. Ο 
Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο ενημέρωσης, καθώς αποτυπώνει τον τρόπο με τον οποίο 
ανταποκρίνεται η Εταιρεία στα σημαντικά θέματα και στις προσδοκίες των ενδιαφερομένων μερών της. 
 
(ζ) Δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης 
 
Η στρατηγική έρευνας και ανάπτυξης του Ομίλου επικεντρώνεται στους ακόλουθους στόχους: 

 Καινοτόμα προϊόντα και λύσεις με γνώμονα την αγορά ως βάση για τη συνέχιση της αναπτυξιακής στρατηγικής, 
 Βελτιστοποίηση της χρήσης των πόρων και των διαδικασιών παραγωγής. 

Ιδιαίτερα τώρα στην εποχή του ψηφιακού μετασχηματισμού, η αποτελεσματική έρευνα και ανάπτυξη είναι σημαντική, καθώς οι κύκλοι των 
προϊόντων είναι σύντομοι και οι απαιτήσεις των συνεργατών και τελικών πελατών εξελίσσονται. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τον τομέα των 
ψηφιακών εκτυπώσεων. Αντιλαμβανόμαστε αυτές τις αλλαγές ως ευκαιρίες και βασιζόμαστε στους ειδικούς της έρευνας και ανάπτυξης, ώστε να 
μπορούμε να προτείνουμε μοναδικές υπηρεσίες στους πελάτες μας, οι οποίες θα μας βοηθήσουν να αναπτυχθούμε βραχυπρόθεσμα και 
μακροπρόθεσμα. 
 
(η) Σημαντικές συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 
  
Οι εμπορικές συναλλαγές της εταιρείας με τα συνδεδεμένα με αυτή μέρη στη διάρκεια του Α’ εξαμήνου της χρήσης 2020, έχουν πραγματοποιηθεί 
υπό τους συνήθεις όρους της αγοράς, δεν διαφοροποιήθηκαν σημαντικά αναλογικά με τις αντίστοιχες συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν σε 
προηγούμενες χρήσεις και συνεπώς δεν επηρεάζουν σημαντικά τη χρηματοοικονομική θέση και τις επιδόσεις της μητρικής εταιρείας κατά το 
πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος οικονομικού έτους. 
 

Σε χιλιάδες ευρώ       

01/01-30/06/2020       

Μητρική εταιρεία - έναντι θυγατρικών 
Πωλήσεις 

υπηρεσιών 
Απαιτήσεις  Υποχρεώσεις 

INFORM ΛΥΚΟΣ (ΕΛΛΑΣ) ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. 269  64  196  

S.C. INFORM LYKOS S.A. (ΡΟΥΜΑΝΙΑ) 272  314  0  

TERRANE LTD 0  2.500  0  

INFORM ALBANIA SH.P.K.  9  71  0  

Σύνολο 550  2.949  196  

 
Οι πωλήσεις της μητρικής Εταιρείας προς: «INFORM ΛΥΚΟΣ (ΕΛΛΑΣ) ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», «S.C. INFORM LYKOS S.A. (Ρουμανία)» και 
«INFORM ALBANIA SH.P.K.» αφορούν κυρίως υπηρεσίες υποστήριξης των θυγατρικών της, ειδικότερα παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών 
στους τομείς της γενικής διοίκησης, χρηματοοικονομικής διαχείρισης, πωλήσεων, marketing, πληροφορικής, έρευνας και ανάπτυξης, και 
γενικότερα κάθε είδους παροχή υπηρεσιών που θα ενισχύει την τεχνογνωσία των θυγατρικών εταιρειών και θα εξασφαλίζει την ομαλή και 
εύρυθμη λειτουργία τους, καθώς και την ανάπτυξη τους, σύμφωνα πάντα με τις προδιαγραφές που θέτει ο Όμιλος. 
 
(θ) Υποκαταστήματα της εταιρείας 
 
Η Εταιρεία δεν διαθέτει υποκαταστήματα. 
 
(ι) Ίδιες μετοχές 
 
Η εταιρεία δεν κατέχει ίδιες μετοχές. 
 
Κορωπί, 06 Αυγούστου 2020 
 
 
 
 
Παναγιώτης Λύκος                                                                                        Παναγιώτης Σπυρόπουλος 
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου      Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου & 

Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου  

http://www.informlykos.com/
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Γ) ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ  

Προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας «INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» 
 
Εισαγωγή 
 
Έχουμε επισκοπήσει τη συνημμένη συνοπτική εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της Εταιρείας «INFORM Π. ΛΥΚΟΣ 
Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», της 30ης Ιουνίου 2020 και τις σχετικές συνοπτικές εταιρικές και ενοποιημένες 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 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 
συνοπτικής 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 
 
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 καταρτιστεί, 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 συνοπτική εταιρική και ενοποιημένη χρηματοοικονομική πληροφόρηση. 

 
 
 
 

Αθήνα, 06 Αυγούστου 2020 
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 
 
 

Νίκος Γαρμπής 
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 25011 
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Δ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  

Οι συνημμένες εξαμηνιαίες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης 
του άρθρου 5 του Ν. 3556/2007, εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο του εκδότη (εφεξής INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ή 
Εταιρεία) στις 06.08.2020 και έχουν δημοσιοποιηθεί με την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση www.informlykos.com,  καθώς και 
στον διαδικτυακό χώρο του Χ.Α. όπου και θα παραμείνουν στην διάθεση του επενδυτικού κοινού για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δέκα (10) 
ετών από την ημερομηνία της συντάξεως και δημοσιοποιήσεώς τους. Σημειώνεται ότι στην ανωτέρω διεύθυνση www.informlykos.com, 
αναρτώνται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, οι εκθέσεις ελέγχου του νόμιμου ελεγκτή και οι εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου των 
θυγατρικών εταιρειών. 

http://www.informlykos.com/
http://www.informlykos.com/
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Ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 

Η κατάσταση οικονομικής θέσης του Ομίλου της περιόδου που έληξε την 30/06/2020 και τα αντίστοιχα συγκρίσιμα μεγέθη της προηγούμενης 
χρήσης 31/12/2019 έχουν ως εξής: 
 

  Ο ΟΜΙΛΟΣ 

  
Σημεί- 

ωση 
30/6/2020 31/12/2019 

Περιουσιακά στοιχεία       

Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός 14 44.412.516 45.602.126 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 15  10.877.374 11.019.766 

Λοιπές απαιτήσεις 16  27.741 27.521 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις   453.560 399.343 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία   55.771.190 57.048.756 

        

Αποθέματα  6.554.137 6.237.849 

Συμβατικά περιουσιακά στοιχεία  1.176.282 1.337.474 

Τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις  262.753 305.282 

Εμπορικές απαιτήσεις 16 12.589.673 11.454.526 

Λοιπές απαιτήσεις 16 837.932 982.994 

Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη 16  699.958 302.810 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 17 3.675.048 4.066.858 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία   25.795.782 24.687.795 

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων   81.566.973 81.736.551 

        

Ίδια Κεφάλαια       

Μετοχικό κεφάλαιο  12.758.592 12.758.592 

Υπέρ το άρτιο  9.436.797 9.436.797 

Αποθεματικά   13.092.016 13.358.697 

Αποτελέσματα σε νέο   3.927.124 3.716.990 

Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους 
της μητρικής 

  39.214.528 39.271.075 

Μη ελεγχόμενες συμμετοχές   192.965 139.427 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων   39.407.493 39.410.502 

Υποχρεώσεις       

Δανειακές υποχρεώσεις 18 18.824.603 20.252.529 

Παροχές προσωπικού εξόδου από την υπηρεσία  1.130.689 1.112.245 

Λοιπές Υποχρεώσεις 19 23.265 23.265 

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις  1.274.190 1.278.546 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις   21.252.748 22.666.585 

        

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις  131.710 239.185 

Δανειακές υποχρεώσεις 18 5.453.807 3.821.570 

Εμπορικές υποχρεώσεις 19 11.008.565 11.390.777 

Λοιπές υποχρεώσεις 19  2.109.831 2.199.435 

Συμβατικές υποχρεώσεις   134.738 205.135 

Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη  19 1.785.855 1.517.414 

Προβλέψεις   282.227 285.948 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις   20.906.732 19.659.464 

Σύνολο υποχρεώσεων   42.159.480 42.326.049 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων   81.566.973 81.736.551 

 
 
Οι σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων που παρατίθενται σε ειδική ενότητα παρακάτω, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των 
παρουσιαζόμενων οικονομικών καταστάσεων. 

 

file:///C:/Users/gounarie/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/8CA54684.xlsx%23'12.Intangible%20Assets%20table'!A1
file:///C:/Users/gounarie/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/8CA54684.xlsx%23'29.Trade%20and%20other%20receivables'!A1
file:///C:/Users/gounarie/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/8CA54684.xlsx%23'23.Income%20taxes'!A1
file:///C:/Users/gounarie/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/8CA54684.xlsx%23'10.Equity%20reconciliation'!A1
file:///C:/Users/gounarie/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/8CA54684.xlsx%23'10.Equity%20reconciliation'!A1
file:///C:/Users/gounarie/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/8CA54684.xlsx%23'36.Trade%20and%20other%20payables'!A1
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Εταιρική κατάσταση οικονομικής θέσης 

Η κατάσταση οικονομικής θέσης της Εταιρείας της περιόδου που έληξε την 30/06/2020 και τα αντίστοιχα συγκρίσιμα μεγέθη της προηγούμενης 
χρήσης 31/12/2019 έχουν ως εξής: 
 

  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  
Σημεί- 
ωση 

30/6/2020 31/12/2019 

Περιουσιακά στοιχεία       

Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός 14 86.776 66.070 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 15  119.140 138.338 

Επενδύσεις σε θυγατρικές   35.015.132 35.015.132 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις   194.028 197.532 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία   35.415.075 35.417.072 

        

Τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις  210.337 290.315 

Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη 16 2.951.720 1.203.512 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 17 1.244.735 1.932.751 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία  4.406.792 3.426.578 

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων  39.821.868 38.843.650 

       

Ίδια Κεφάλαια      

Μετοχικό κεφάλαιο   12.758.592 12.758.592 

Υπέρ το άρτιο   9.436.797 9.436.797 

Αποθεματικά   13.074.144 13.074.144 

Αποτελέσματα σε νέο   3.713.406 1.309.009 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  38.982.938 36.578.542 

Υποχρεώσεις      

Δανειακές υποχρεώσεις  18 41.647 18.481 

Παροχές προσωπικού εξόδου από την υπηρεσία   44.423 42.002 

Λοιπές Υποχρεώσεις   19  23.265 0 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις   109.335 60.483 

        

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις   110.357 110.357 

Δανειακές υποχρεώσεις  18 5.922 9.951 

Εμπορικές υποχρεώσεις  19 162.795 0 

Λοιπές υποχρεώσεις  19 254.087 818.332 

Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη  19 196.433 1.265.986 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις   729.594 2.204.626 

Σύνολο υποχρεώσεων   838.929 2.265.108 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων  39.821.868 38.843.650 

 
 
Οι σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων που παρατίθενται σε ειδική ενότητα παρακάτω, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των 
παρουσιαζόμενων οικονομικών καταστάσεων. 
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Ενοποιημένη κατάσταση αποτελεσμάτων 

Η κατάσταση αποτελεσμάτων του Ομίλου της περιόδου 1/1 - 30/06/2020 και τα αντίστοιχα συγκρίσιμα μεγέθη της προηγούμενης περιόδου 
έχουν ως εξής: 
 

  Ο ΟΜΙΛΟΣ 

  
Σημεί- 
ωση 

01/01-
30/6/2020 

01/01-
30/6/2019 

        

Πωλήσεις 8 33.652.850  38.419.425  

Κόστος πωληθέντων 9  (27.668.867) (31.965.620) 

Μικτό κέρδος   5.983.983  6.453.805  

        
Λοιπά έσοδα  798.046  558.596  

Έξοδα διάθεσης  (2.413.539) (2.270.856) 

Έξοδα διοίκησης  (2.243.817) (2.016.145) 

Έξοδα έρευνας και ανάπτυξης  (407.886) (280.032) 

Λοιπά έξοδα  (303.893) (284.455) 

+ Αποσβέσεις  2.081.390  1.723.326  

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, 
επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών 
αποσβέσεων 

 3.494.285  3.884.240  

- Αποσβέσεις  (2.081.390) (1.723.326) 

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών 
και επενδυτικών αποτελεσμάτων 

 1.412.894  2.160.914  

        

Χρηματοοικονομικά έσοδα 10 1.180  14.018  

Χρηματοοικονομικά έξοδα 10 (804.583) (638.409) 

Καθαρά χρηματοοικονομικά κόστη  (803.403) (624.391) 

       

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων  609.492  1.536.523  

Φόρος εισοδήματος 12 (246.050) (136.893) 

Κέρδη / (ζημιές)    363.442  1.399.630  

        

        
Κέρδη / (ζημιές) αποδιδόμενα σε:       
Ιδιοκτήτες της μητρικής   213.997  1.399.336  

Μη ελέγχουσες συμμετοχές   149.444  293  

    363.442  1.399.630  

 
 
Οι σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων που παρατίθενται σε ειδική ενότητα παρακάτω, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των 
παρουσιαζόμενων οικονομικών καταστάσεων. 
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Εταιρική κατάσταση αποτελεσμάτων 

Η κατάσταση αποτελεσμάτων της Εταιρείας της περιόδου 1/1 - 30/06/2020 και τα αντίστοιχα συγκρίσιμα μεγέθη της προηγούμενης περιόδου 
έχουν ως εξής: 
 

  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  
Σημεί- 
ωση 

01/01-
30/6/2020 

01/01-
30/6/2019 

        

Πωλήσεις 8 549.832  18.834.194  

Κόστος πωληθέντων 9  0  (15.509.929) 

Μικτό κέρδος  549.832  3.324.265  

       

Λοιπά έσοδα  400  235.218  

Έξοδα διάθεσης  0  (1.444.971) 

Έξοδα διοίκησης  (638.533) (1.119.265) 

Έξοδα έρευνας και ανάπτυξης  0  (280.032) 

Λοιπά έξοδα  (2.512) (46.109) 

+ Αποσβέσεις  26.922  1.147.167  

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, 
χρηματοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων 

 (63.892) 1.816.274  

- Αποσβέσεις  (26.922) (1.147.167) 

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, 
χρηματοδοτικών και επενδυτικών 
αποτελεσμάτων 

 (90.814) 669.107  

       

Χρηματοοικονομικά έσοδα 10 2.501.030  13.995  

Χρηματοοικονομικά έξοδα 10 (2.316) (414.967) 

Καθαρά χρηματοοικονομικά κόστη  2.498.714  (400.972) 

       

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων  2.407.901  268.135  

Φόρος εισοδήματος 12 (3.504) 58.802  

Κέρδη / (ζημιές)    2.404.397  326.937  

 
 
Σημείωση: Στην προηγούμενη χρήση 2019 ολοκληρώθηκε η απόσχιση κλάδου παραγωγής, επεξεργασίας, ανάπτυξης και εμπορίας συστημάτων έντυπης 
πληροφορικής, με ημ/νία μετασχηματισμού την 30/6/2019, ως εκ τούτου τα κονδύλια της Εταιρείας στην προηγούμενη περίοδο 1/1-30/6/2019 δεν καθίστανται 
συγκρίσιμα με αυτά της παρουσιαζόμενης περιόδου 1/1-30/6/2020. Εκτενής αναφορά επί του θέματος γίνεται στο από 12/11/2019 δημοσιευθέν πληροφοριακό 
δελτίο του Ομίλου καθώς και στη σημείωση 1 των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της προηγούμενης χρήσης 2019 (www.informlykos.com).  

 
Οι σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων που παρατίθενται σε ειδική ενότητα παρακάτω, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των 
παρουσιαζόμενων οικονομικών καταστάσεων. 

 
 

file:///C:/Users/gounarie/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/8CA54684.xlsx%23'20.Revenue'!A1
http://www.informlykos.com/
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Ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων    

Η κατάσταση συνολικών εσόδων του Ομίλου για την περίοδο 1/1 - 30/06/2020 και τα αντίστοιχα συγκρίσιμα μεγέθη της προηγούμενης περιόδου 
έχουν ως εξής: 
 

  Ο ΟΜΙΛΟΣ 

  
Σημεί- 
ωση 

01/01-
30/6/2020 

01/01-
30/6/2019 

        

Κέρδη / (Ζημιές) μετά φόρων   363.442  1.399.630  

        

Λοιπά συνολικά έσοδα       

        

Στοιχεία τα οποία δεν θα ανακαταταχθούν στα 
αποτελέσματα 

      

        

Αναπροσαρμογή αξίας ακινήτων 4 0  (554.829) 

Αναλογούν φόρος   0  138.707  

    0  (416.122) 

Στοιχεία τα οποία ενδέχεται να 
ανακαταταχθούν στα αποτελέσματα 

      

        

Συναλλαγματικές διαφορές από μετατροπή των 
οικονομικών καταστάσεων επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων στο εξωτερικό 

 13 (270.295) (344.808) 

    (270.295) (344.808) 

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά φόρων   (270.295) (760.930) 

Συνολικό εισόδημα    93.147  638.700  
       

Συνολικό εισόδημα αποδιδόμενο σε:       

Ιδιοκτήτες της μητρικής   (52.683) 637.967  

Μη ελέγχουσες συμμετοχές   145.830  733  

    93.147  638.700  

 
 
Οι σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων που παρατίθενται σε ειδική ενότητα παρακάτω, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των 
παρουσιαζόμενων οικονομικών καταστάσεων. 
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Εταιρική κατάσταση συνολικών εσόδων 

Η κατάσταση συνολικών εσόδων της Εταιρείας για την περίοδο 1/1 - 30/06/2020 και τα αντίστοιχα συγκρίσιμα μεγέθη της προηγούμενης 
περιόδου έχουν ως εξής: 
 

  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  
Σημεί- 
ωση 

01/01-
30/6/2020 

01/01-
30/6/2019 

        

Κέρδη / (Ζημιές) μετά φόρων  2.404.397  326.936  

       

Λοιπά συνολικά έσοδα      

        

Στοιχεία τα οποία δεν θα ανακαταταχθούν 
στα αποτελέσματα 

      

        

Αναπροσαρμογή αξίας ακινήτων 4 0  (554.829) 

Αναλογούν φόρος   0  138.707  

    0  (416.122) 

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά φόρων   0  (416.122) 

Συνολικό εισόδημα    2.404.397  (89.185) 

 
 
Σημείωση: Στην προηγούμενη χρήση 2019 ολοκληρώθηκε η απόσχιση κλάδου παραγωγής, επεξεργασίας, ανάπτυξης και εμπορίας συστημάτων έντυπης 
πληροφορικής, με ημ/νία μετασχηματισμού την 30/6/2019, ως εκ τούτου τα κονδύλια της Εταιρείας στην προηγούμενη περίοδο 1/1-30/6/2019 δεν καθίστανται 
συγκρίσιμα με αυτά της παρουσιαζόμενης περιόδου 1/1-30/6/2020. Εκτενής αναφορά επί του θέματος γίνεται στο από 12/11/2019 δημοσιευθέν πληροφοριακό 
δελτίο του Ομίλου καθώς και στη σημείωση 1 των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της προηγούμενης χρήσης 2019 (www.informlykos.com).  

 
Οι συνοδευτικές επεξηγηματικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων. 

 
 

http://www.informlykos.com/
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Ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων  

Η κατάσταση μεταβολής των ιδίων κεφαλαίων του Ομίλου έχει ως εξής:  
 

Ο ΟΜΙΛΟΣ Για την περίοδο που έληξε την 30η Ιουνίου 2020 
 Αναλογούντα στους ιδιοκτήτες της Εταιρείας     

  
Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Υπέρ το 
άρτιο 

Αποθεματικό 
συν/κών 

διαφορών 

Αποθεματικό 
αναπροσαρ-

μογής 

Αποθεματικό 
ΔΛΠ 19 

Αποτελέσματα 
σε νέο 

Σύνολο 
Μη 

ελέγχουσες 
συμμετοχές 

Σύνολο   
Ιδίων 

Κεφαλαίων 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2019 12.758.592  9.436.797  (2.436.962) 16.001.048  (205.390) 3.716.990  39.271.075  139.427  39.410.502  

Κέρδη / (ζημιές) 0  0  0  0  0  213.997  213.997  149.444  363.442  

Λοιπά συνολικά έσοδα 0  0  (266.680) 0  0  0  (266.680) (3.614) (270.295) 

Συνολικά έσοδα 0  0  (266.680) 0  0  213.997  (52.683) 145.830  93.147  

                    

Διανομή μερισμάτων 0  0  0  0  0  0  0  (92.191) (92.191) 

Λοιπές κινήσεις 0  0  0  0  0  (3.864) (3.864) (102) (3.965) 

Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2020 12.758.592  9.436.797  (2.703.642) 16.001.048  (205.390) 3.927.124  39.214.528  192.965  39.407.493  

 
 

Ο ΟΜΙΛΟΣ Για την περίοδο που έληξε την 30η Ιουνίου 2019 
 Αναλογούντα στους ιδιοκτήτες της Εταιρείας     

  
Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Υπέρ το 
άρτιο 

Αποθεματικό 
συν/κών 

διαφορών 

Αποθεματικό 
αναπροσαρ-

μογής 

Αποθεματικό 
ΔΛΠ 19 

Αποτελέσματα 
σε νέο 

Σύνολο 
Μη 

ελέγχουσες 
συμμετοχές 

Σύνολο   
Ιδίων 

Κεφαλαίων 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2018 12.758.592  13.805.791  (1.883.468) 16.224.969  (153.652) (867.435) 39.884.798 290.609 40.175.407 

Κέρδη / (ζημιές) 0  0  0  0  0  1.399.336  1.399.336  293  1.399.630  

Λοιπά συνολικά έσοδα 0  0  (345.248) (416.122) 0  0  (761.369) 440  (760.930) 

Συνολικά έσοδα 0  0  (345.248) (416.122) 0  1.399.336  637.967  733  638.700  

Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2019 12.758.592  13.805.791  (2.228.716) 15.808.847  (153.652) 531.901  40.522.764  291.342  40.814.106  

 
 
Οι σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων που παρατίθενται σε ειδική ενότητα παρακάτω, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των παρουσιαζόμενων οικονομικών καταστάσεων. 
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Εταιρική κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων  

Η κατάσταση μεταβολής των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας έχει ως εξής: 
 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Για την περίοδο που έληξε την 30η Ιουνίου 2020 

  Αναλογούντα στους ιδιοκτήτες της Εταιρείας 

  
Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Υπέρ το άρτιο 
Αποθεματικό 
αναπροσαρ-

μογής 

Αποθεματικό 
ΔΛΠ 19 

Λοιπά 
αποθεματικά 

Αποτελέσματα 
σε νέο 

Σύνολο 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2019 12.758.592  9.436.797  0  0  13.074.144  1.309.009  36.578.542  

Κέρδη / (ζημιές) 0  0  0  0  0  2.404.397  2.404.397  

Συνολικά έσοδα 0  0  0  0  0  2.404.397  2.404.397  

Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2020 12.758.592  9.436.797  0  0  13.074.144  3.713.406  38.982.938  

 
 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Για την περίοδο που έληξε την 30η Ιουνίου 2019 

  Αναλογούντα στους ιδιοκτήτες της Εταιρείας 

  
Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Υπέρ το άρτιο 
Αποθεματικό 
αναπροσαρ-

μογής 

Αποθεματικό 
ΔΛΠ 19 

Λοιπά 
αποθεματικά 

Αποτελέσματα 
σε νέο 

Σύνολο 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2018 12.758.592  13.805.791  5.813.820  (153.652) 7.707.254  (4.329.736) 35.602.069  

Κέρδη / (ζημιές) 0  0  0  0  0  326.936  326.936  

Λοιπά συνολικά έσοδα 0  0  (416.122) 0  0  0  (416.122) 

Συνολικά έσοδα 0  0  (416.122) 0  0  326.936  (89.185) 

Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2019 12.758.592  13.805.791  5.397.698  (153.652) 7.707.254  (4.002.800) 35.512.883  

 
 
Σημείωση: Στην προηγούμενη χρήση 2019 ολοκληρώθηκε η απόσχιση κλάδου παραγωγής, επεξεργασίας, ανάπτυξης και εμπορίας συστημάτων έντυπης πληροφορικής, με ημ/νία μετασχηματισμού την 30/6/2019, ως εκ τούτου τα κονδύλια της 
Εταιρείας στην προηγούμενη περίοδο 1/1-30/6/2019 δεν καθίστανται συγκρίσιμα με αυτά της παρουσιαζόμενης περιόδου 1/1-30/6/2020. Εκτενής αναφορά επί του θέματος γίνεται στο από 12/11/2019 δημοσιευθέν πληροφοριακό δελτίο του 
Ομίλου καθώς και στη σημείωση 1 των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της προηγούμενης χρήσης 2019 (www.informlykos.com).  

 
Οι σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων που παρατίθενται σε ειδική ενότητα παρακάτω, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των παρουσιαζόμενων οικονομικών καταστάσεων. 

http://www.informlykos.com/
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Ενοποιημένη κατάσταση ταμειακών ροών 

Οι ταμειακές ροές του Ομίλου για την περίοδο 1/1 - 30/06/2020 και τα αντίστοιχα συγκρίσιμα μεγέθη της προηγούμενης περιόδου έχουν ως 
εξής: 
 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ 

  
01/01 - 

30/6/2020 
01/01 - 

30/6/2019 

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες   

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων 609.492  1.536.522  

Πλέον / μείον προσαρμογές για:     

– Αποσβέσεις ενσώματων & άυλων περιουσιακών στοιχείων 2.081.390  1.723.326  

– Καθαρά χρηματοοικονομικά κόστη 803.403  624.391  

– Κέρδη από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού  0  (1.057) 

– Συναλλαγματικές διαφορές  (52.046) 2.413  
– Μεταβολή μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων προσωπικού και 
προβλέψεων  18.445  16.827  

– Λοιπές προσαρμογές  (21.830) (917) 

  3.438.854  3.901.505  

Μεταβολές κεφαλαίου κίνησης για:     

Αποθέματα (316.288) (2.128.906) 

Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις (1.226.039) (1.045.149) 

Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις (273.772) 434.294  

Ροές από λειτουργική δραστηριότητα 1.622.755  1.161.744  

Πληρωθέντες φόροι (330.284) (6.664) 

Πληρωθέντες τόκοι (612.284) (473.934) 

Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 680.186  681.146  

      

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες     

Ληφθέντες τόκοι 1.043  13.997  

Εισπράξεις από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού  0  32.400  

Πληρωμές για απόκτηση εγκαταστάσεων και εξοπλισμού (1.066.393) (1.562.487) 

Απόκτηση λοιπών επενδύσεων 0  (2.513.305) 

Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (1.065.349) (4.029.395) 

      

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες     

Εισπράξεις από δάνεια 1.850.816  17.074.512  

Πληρωμές δανείων (1.176.728) (17.581.717) 

Πληρωμές χρηματοδοτικών μισθώσεων (505.889) (504.468) 

Πληρωθέντα μερίσματα σε μη ελέγχουσες συμμετοχές (160.471) 0  

Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές  
δραστηριότητες 7.729  (1.011.672) 

Καθαρή μείωση ταμειακών διαθεσίμων και ισοδύναμων (377.434) (4.359.921) 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 1 Ιανουαρίου 4.066.858  5.944.584  

Επίδραση από μεταβολή συναλλαγματικών ισοτιμιών  (14.376) (7.793) 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 30 Ιουνίου 3.675.048  1.576.870  

 
 
Οι σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων που παρατίθενται σε ειδική ενότητα παρακάτω, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των 
παρουσιαζόμενων οικονομικών καταστάσεων. 
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Εταιρική κατάσταση ταμειακών ροών 

Οι ταμειακές ροές της Εταιρείας για την περίοδο 1/1 - 30/06/2020 και τα αντίστοιχα συγκρίσιμα μεγέθη της προηγούμενης περιόδου έχουν ως 
εξής: 
 

 

 
 
Σημείωση: Στην προηγούμενη χρήση 2019 ολοκληρώθηκε η απόσχιση κλάδου παραγωγής, επεξεργασίας, ανάπτυξης και εμπορίας συστημάτων έντυπης 
πληροφορικής, με ημ/νία μετασχηματισμού την 30/6/2019, ως εκ τούτου τα κονδύλια της Εταιρείας στην προηγούμενη περίοδο 1/1-30/6/2019 δεν καθίστανται 
συγκρίσιμα με αυτά της παρουσιαζόμενης περιόδου 1/1-30/6/2020. Εκτενής αναφορά επί του θέματος γίνεται στο από 12/11/2019 δημοσιευθέν πληροφοριακό 
δελτίο του Ομίλου καθώς και στη σημείωση 1 των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της προηγούμενης χρήσης 2019 (www.informlykos.com).  

 
Οι σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων που παρατίθενται σε ειδική ενότητα παρακάτω, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των 
παρουσιαζόμενων οικονομικών καταστάσεων. 
 
 
 

 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  

01/01 - 
30/6/2020 

01/01 - 
30/6/2019 

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες   

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων 2.407.901  268.135  

Πλέον / μείον προσαρμογές για:     

– Αποσβέσεις ενσώματων & άυλων περιουσιακών στοιχείων 26.922  1.147.167  

– Καθαρά χρηματοοικονομικά κόστη (2.498.714) 400.972  

– Κέρδη από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού   0 (1.057) 
– Μεταβολή μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων προσωπικού και 
προβλέψεων  2.422  16.827  

– Λοιπές προσαρμογές  0  24.805  

  (61.470) 1.856.848  

Μεταβολές κεφαλαίου κίνησης για:     

Αποθέματα 0  (808.270) 

Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις (1.748.208) (347.673) 

Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις (46.695) 82.800  

Ροές από λειτουργική δραστηριότητα (1.856.373) 783.705  

Πληρωθέντες φόροι / επιστροφές φόρων 78.935  0  

Πληρωθέντες τόκοι (2.316) (255.088) 

Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (1.779.754) 528.617  

      

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες     

Ληφθέντες τόκοι 1.030  17.535  

Εισπραχθέντα μερίσματα 1.100.000  0  

Εισπράξεις από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού  0  32.400  

Πληρωμές για απόκτηση εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 0  (699.388) 

Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες 1.101.030  (649.453) 

      

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες     

Πληρωμές δανείων 0  (3.700.000) 

Πληρωμές χρηματοδοτικών μισθώσεων (9.292) (305.306) 

Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές  
δραστηριότητες (9.292) (4.005.306) 

Καθαρή μείωση ταμειακών διαθεσίμων και ισοδύναμων (688.016) (4.126.142) 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 1 Ιανουαρίου 1.932.751  5.183.007  

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 30 Ιουνίου 1.244.735  1.056.865  

http://www.informlykos.com/
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Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων 

1. Αναφέρουσα επιχείρηση  

Ο Όμιλος INFORM αποτελεί έναν ταχύτατα αναπτυσσόμενο Όμιλο εταιρειών, που διαμορφώνει την αγορά στο χώρο του Information 
Management, υπό το εμπορικό σήμα INFORM. Σήμερα, ο Όμιλος δραστηριοποιείται διεθνώς και πρωταγωνιστεί στο χώρο της ασφαλούς 
διαχείρισης εντύπων και πληροφοριών, στην αγορά της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης στον Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα. Διαθέτει τρεις 
μονάδες παραγωγής στην Αθήνα (Ελλάδα), το Βουκουρέστι (Ρουμανία) και τα Τίρανα (Αλβανία). Οι οντότητες και δραστηριότητες του κλάδου 
Information Management αναφέρονται στη μητρική εταιρεία INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ με έδρα την Ελλάδα. 
 
Η έδρα της μητρικής Εταιρείας INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (η Εταιρεία) είναι στο Κορωπί Αττικής, 5ο χλμ. Λεωφ. Βάρης - Κορωπίου. 
 
Κατά τη διάρκεια της προηγούμενης χρήσης και συγκεκριμένα στις 27 Δεκεμβρίου ολοκληρώθηκε η διαδικασία διάσπασης της  «IΝFORM Π. 
ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΥΠΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» με την απόσχιση του κλάδου 
παραγωγής, επεξεργασίας, ανάπτυξης και εμπορίας συστημάτων έντυπης πληροφορικής και την εισφορά του στη νέα κατά 100% θυγατρική 
αυτής, συνιστώμενη γι’ αυτό το σκοπό ανώνυμη εταιρεία, με την επωνυμία «INFORM ΛΥΚΟΣ (ΕΛΛΑΣ) ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» βάσει των 
διατάξεων του Ν. 4601/2019, του Ν. 4548/2018 και του άρθρου 54 του Ν. 4172/2013. Με την ολοκλήρωση της ως άνω διάσπασης και την 
συνεπακόλουθη τροποποίηση της επωνυμίας και του σκοπού της, η επωνυμία της μητρικής εταιρείας του Ομίλου είναι εφεξής «IΝFORM Π. 
ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ». Εκτενής αναφορά επί του θέματος και των χρηματοοικονομικών μεγεθών του κλάδου και των λειτουργικών 
επιπτώσεων, γίνεται στο από 12/11/2019 δημοσιευθέν πληροφοριακό δελτίο του Ομίλου καθώς και στην παράγραφο 3.2. της ετήσιας έκθεσης 
Διοικητικού Συμβουλίου που συνοδεύει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2019.  
 
Το κύριο αντικείμενο εργασιών της μητρικής εταιρείας IΝFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ είναι η συμμετοχή στο κεφάλαιο εταιρειών 
οποιασδήποτε μορφής και η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης των θυγατρικών της. Ειδικότερα, πραγματοποιεί έσοδα από την παροχή 
συμβουλευτικών υπηρεσιών στους τομείς της γενικής διοίκησης, χρηματοοικονομικής διαχείρισης, πωλήσεων, marketing, πληροφορικής, έρευνας 
και ανάπτυξης, και γενικότερα από την κάθε είδους παροχή υπηρεσιών που θα ενισχύει την τεχνογνωσία των θυγατρικών εταιρειών και θα 
εξασφαλίζει την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία τους, καθώς και την ανάπτυξη τους, σύμφωνα πάντα με τις προδιαγραφές που θέτει ο Όμιλος.  
Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο την 06/08/2020. 
 

2. Λογιστική βάση  

Οι συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις (εφεξής οι «οικονομικές καταστάσεις»), έχουν συνταχθεί από τη Διοίκηση με 
βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, όπως αυτή τροποποιείται με την αναπροσαρμογή συγκεκριμένων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού 
σε εύλογες αξίες μέσω των αποτελεσμάτων και την αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας (going concern) και είναι σύμφωνες με τα Διεθνή 
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (εφεξής «ΔΠΧΑ») και τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (εφεξής «ΔΛΠ»), όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση (σύμφωνα με τον Κανονισμό (EΚ) αριθ. 1606/ 2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης της 19ης Ιουλίου 2002) και έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), καθώς και των ερμηνειών τους, 
όπως αυτές έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Ερμηνείας Προτύπων (IFRIC) της IASB. Η περίοδος εφαρμογής κάθε ΔΛΠ/ΔΠΧΑ ορίζεται από τους 
σχετικούς κανονισμούς που εκδίδει η αρμόδια επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
Οι συνημμένες ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις συντάχτηκαν με βάση τις ίδιες λογιστικές πολιτικές και μεθόδους υπολογισμού 
που εφαρμόστηκαν για τη σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31/12/2019, με εξαίρεση τις μεταβολές 
που έχουν επέλθει σε αυτές λόγω υιοθέτησης από τον Όμιλο νέων ή αναθεωρημένων Δ.Λ.Π. - Δ.Π.Χ.Α. ή Διερμηνειών που ισχύουν από την 1η 
Ιανουαρίου 2020 και μετά. Οι εν λόγω μεταβολές περιγράφονται στη σημείωση 27. 
 
Αναφορικά με την καταλληλότητα της χρήσης της αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας (going concern) κατά την κατάρτιση των 
οικονομικών καταστάσεων με τα δεδομένα της ελληνικής και παγκόσμιας οικονομίας όπως διαμορφώθηκαν μέχρι σήμερα λόγω της πανδημίας 
COVID-19 σημειώνονται τα εξής: 
 
Προκειμένου να περιοριστεί η εξάπλωση της πανδημίας του COVID-19, οι χώρες σε παγκόσμιο επίπεδο, εφάρμοσαν μια σειρά από περιοριστικά 
μέτρα, τα οποία οδήγησαν την ελληνική και παγκόσμια οικονομία σε μια περίοδο ύφεσης, οι οικονομικές επιπτώσεις της οποίας δεν μπορούν να 
προσδιοριστούν με ακρίβεια στο παρόν στάδιο. Οι επιπτώσεις θα εξαρτηθούν σε μεγάλο βαθμό από τη διάρκεια και ένταση της ύφεσης και των 
μέτρων ανάκαμψης που αναμένεται να υλοποιηθούν από την ελληνική κυβέρνηση και την ευρωπαική ένωση. 
 
Η Διοίκηση του Ομίλου αξιολογώντας την χρηματοοικονoμική του θέση, την επίδραση της πανδημίας στον στρατηγικό του προσανατολισμό και 
τους στόχους, τις επιπτώσεις του COVID-19 γενικότερα στη λειτουργία του και εξετάζοντας τα βασικά χρηματοοικονομικά  του στοιχεία, κατέληξε 
στο συμπέρασμα ότι η αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας (going concern) είναι κατάλληλη για την κατάρτιση των παρουσιαζόμενων 
οικονομικών καταστάσεων. Η επίδραση της πανδημίας στον Όμιλο είναι διαχειρίσιμη και δεν αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά την 
χρηματοικονομική του θέση και απόδοση ακόμη και σε μια πιθανή νέα έξαρση της πανδημίας, βέβαια σε ένα εύρος λογικό και διαχειρίσιμο με 
βάση τα σημερινά δεδομένα. Η Διοίκηση του Ομίλου για να καταλήξει στο παραπάνω συμπέρασμα, ειδικότερα, έλαβε υπόψη της, συνοπτικά τα 
εξής δεδομένα: 
 
Εκτίμηση επίδρασης COVID-19  
 
-Πωλήσεις 
Κατά το Α΄εξάμηνο του 2020, οι πωλήσεις του Ομίλου ανήλθαν σε € 33,7 εκατ. έναντι € 38,4 εκατ. το αντίστοιχο περσινό εξάμηνο, παρουσίασαν 
μείωση κατά € 4,7 εκατ. ή 12,3%  γεγονός το οποίο οφείλεται κυρίως  στο εφάπαξ έργο της παραγωγής των ψηφοδελτίων ασφαλείας των 
προεδρικών εκλογών στη Νιγηρία κατά € 4,7 εκατ. που υλοποιήθηκε εντός του α’ τριμήνου του 2019.  Εξαιρουμένου του εν λόγω έργου οι 
πωλήσεις διατηρήθηκαν στα ίδια επίπεδα με το περσινό εξάμηνο, λόγω α) της ανάπτυξης λύσεων ψηφιακού μετασχηματισμού σε Ελλάδα και 
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Ρουμανία και β) των νέων υπηρεσιών διαχείρισης εγγράφων που παρέχονται στους υφιστάμενους και νέους πελάτες μας από τις εξαγορές που 
πραγματοποιήθηκαν στη Ρουμανία την προηγούμενη χρονιά. Εκτός των ανωτέρω, ο Όμιλος δραστηριοποιείται σε κλάδους που πλήττονται άμεσα 
από την παρούσα κρίση, και έτσι στη βασική επιχειρηματική δραστηριότητα παρατηρείται μια μείωση του κύκλου εργασιών της τάξης του -15% 
στο Α’ εξάμηνο του 2020, η οποία προέρχεται κυρίως από κατηγορίες προϊόντων που απευθύνονται σε οργανισμούς στους οποίους απαγορεύθηκε 
η λειτουργία από την κυβέρνηση κατά τον πρώτο κύκλο της πανδημίας με συνέπεια να περιοριστεί σημαντικά η κατανάλωση και συνεπακόλουθα 
να καθυστερήσει η έναρξη συμβάσεων από τους πελάτες μας.  Με βάση τα σημερινά δεδομένα, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ενδεχόμενος νέος 
κύκλος περιοριστικών μέτρων  εντός του 2020, σε ετήσια βάση ο Όμιλος αναμένει μείωση του κύκλου εργασιών της τάξης του -15% στη βασική 
επιχειρηματική δραστηριότητα που αφορά κυρίως εταιρείες του ιδιωτικού τομέα στο εσωτερικό της χώρας αλλά και στο εξωτερικό. 
 
-Δαπάνες - Εξοπλισμός 
Οι δαπάνες και ο επιπλέον εξοπλισμός που αποκτήθηκαν από τον Όμιλο προκειμένου να προσαρμοστεί στις συνθήκες λειτουργίας βάσει των 
πρωτοκόλλων υγιεινής ήταν επουσιώδης. Σημειώνεται ότι δαπάνες που σχετίζονται με έξοδα μετακινήσεων, ταξιδίων και λοιπές συναφείς 
περιορίστηκαν σημαντικά. 
 
-Απομείωση μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 
Η Διοίκηση του Ομίλου μετά από σχετική αξιολόγηση που διενήργησε δεν εντόπισε γεγονότα ή συνθήκες που καθιστούν πιθανή την ύπαρξη 
απομείωσης για τα μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία. 
 
-Απομείωση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 
Οι πωλήσεις του Ομίλου αφορούν κυρίως σε μεγάλους κρατικούς και ιδιωτικούς οργανισμούς με αξιολογημένο ιστορικό πιστοληπτικής 
ικανότητας. Η πολιτική του Ομίλου είναι να συνεργάζεται μόνο με αξιόπιστους πελάτες. Η Διοίκηση του Ομίλου μετά από σχετική αξιολόγηση 
που διενήργησε δεν εντόπισε αντικειμενικές ενδείξεις απομείωσης των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων ούτε σημαντικές αυξήσεις 
πιστωτικού κινδύνου. 

3. Λειτουργικό νόμισμα και νόμισμα παρουσίασης  

Οι ενοποιημένες και εταιρικές οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σε Ευρώ, το οποίο αποτελεί το λειτουργικό νόμισμα της Εταιρείας. Όλα 
τα ποσά έχουν στρογγυλοποιηθεί στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ (χωρίς δεκαδικά), εκτός αν υπάρχει άλλη αναφορά. 
 

4. Σημαντικές κρίσεις και εκτιμήσεις  

Η προετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων απαιτεί από τη Διοίκηση τη διενέργεια κρίσεων, εκτιμήσεων και υποθέσεων οι οποίες επηρεάζουν 
τα δημοσιευμένα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις κατά την ημερομηνία σύνταξης οικονομικών καταστάσεων. Επηρεάζουν επίσης τις 
γνωστοποιήσεις των ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων την ημερομηνία σύνταξης οικονομικών καταστάσεων, καθώς και τα 
δημοσιευμένα ποσά εσόδων και εξόδων.  
 
Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις βασίζονται στην εμπειρία του παρελθόντος και σε άλλους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων και των προσδοκιών 
για μελλοντικά γεγονότα τα οποία θεωρούνται λογικά στις συγκεκριμένες συνθήκες, ενώ επαναξιολογούνται συνεχώς με την χρησιμοποίηση 
όλων των διαθέσιμων πληροφοριών. Τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν από αυτά τα οποία έχουν εκτιμηθεί. 
 
Οι σημαντικές εκτιμήσεις και κρίσεις στις οποίες βασίστηκε ο Όμιλος για τη σύνταξη των παρουσιαζόμενων ενδιάμεσων οικονομικών 
καταστάσεων είναι οι ίδιες με αυτές στις οποίες βασίστηκε για τη σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της προηγούμενης χρήσης. 
   
Προσδιορισμός εύλογης αξίας 

Στο πλαίσιο της εφαρμογής των ΔΠΧΑ, ο Όμιλος έχει υποχρέωση ή επιλογή να αποτιμήσει περιουσιακά στοιχεία του και υποχρεώσεις του στην 
εύλογη αξία τους. 
 
Η εύλογη αξία αποτελεί επιμέτρηση που βασίζεται στην αγορά και δεν αφορά μια συγκεκριμένη οντότητα. Για ορισμένα περιουσιακά στοιχεία 
και υποχρεώσεις, δύναται να υπάρχουν διαθέσιμες παρατηρήσιμες συναλλαγές στην αγορά ή πληροφορίες της αγοράς. Για άλλα περιουσιακά 
στοιχεία και υποχρεώσεις, δύναται να μην υπάρχουν διαθέσιμες παρατηρήσιμες συναλλαγές στην αγορά ή πληροφορίες της αγοράς. Ωστόσο, ο 
στόχος της επιμέτρησης της εύλογης αξίας είναι ο ίδιος και στις δύο περιπτώσεις να εκτιμηθεί η τιμή στην οποία θα λάμβανε χώρα μια κανονική 
συναλλαγή για την πώληση του περιουσιακού στοιχείου ή τη μεταβίβαση της υποχρέωσης μεταξύ συμμετεχόντων στην αγορά κατά την 
ημερομηνία επιμέτρησης υπό τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς (ήτοι μια τιμή εξόδου κατά την ημερομηνία επιμέτρησης από την οπτική ενός 
συμμετέχοντα στην αγορά που κατέχει το περιουσιακό στοιχείο ή οφείλει την υποχρέωση). 
 
Ακόμα και όταν δεν υφίσταται παρατηρήσιμη αγορά για την παροχή πληροφοριών τιμολόγησης σχετικά με την πώληση ενός περιουσιακού 
στοιχείου ή τη μεταβίβαση μιας υποχρέωσης κατά την ημερομηνία επιμέτρησης, η επιμέτρηση της εύλογης αξίας πρέπει να θεωρεί ότι μια 
συναλλαγή λαμβάνει χώρα κατά την ημερομηνία αυτή, εξετάζοντας τη συναλλαγή από την οπτική ενός συμμετέχοντα στην αγορά που κατέχει 
το περιουσιακό στοιχείο ή οφείλει την υποχρέωση. Αυτή η υποτιθέμενη συναλλαγή αποτελεί τη βάση εκτίμησης της τιμής πώλησης του 
περιουσιακού στοιχείου ή μεταβίβασης της υποχρέωσης. Ειδικά για τις υποχρεώσεις εάν δεν υπάρχει παρατηρήσιμη αγορά για την παροχή 
πληροφοριών αποτίμησης σχετικά με τη μεταβίβαση μιας υποχρέωσης (π.χ. όταν οι συμβατικοί και άλλοι νομικοί περιορισμοί εμποδίζουν τη 
μεταβίβαση των εν λόγω στοιχείων), δύναται να υπάρχει παρατηρήσιμη αγορά για την εν λόγω υποχρέωση εάν την κατέχει άλλο μέρος ως 
περιουσιακό στοιχείο (π.χ. εταιρική ομολογία).  
 
Τα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις που ο Όμιλος επιμετρά στην εύλογη αξία αφορούν κυρίως μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 
και συγκεκριμένα τα ακίνητα που διαθέτει και χρησιμοποιεί ο Όμιλος (ιδιοχρησιμοποιούμενα και επενδυτικά) τα οποία παρακολουθεί στην εύλογη 
αξία τους με τις τεχνικές επιμέτρησης που αναφέρονται λεπτομερώς σε σχετική σημείωση στις οικονομικές καταστάσεις για το έτος που έληξε 
στις 31 Δεκεμβρίου 2019 (13(Β)). Η εύλογη αξία αυτών των περιουσιακών στοιχείων δεν έχει μεταβληθεί ουσιωδώς και ως εκ τούτου παραμένουν 
με την ίδια αξία με αυτήν που αποτιμήθηκαν την 31/12/2019.  
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5. Χρηματοοικονομικοί Κίνδυνοι 

Δεν έχουν μεταβληθεί οι χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι και οι πολιτικές διαχείρισής τους σε σχέση με τα αναλυτικά αναφερθέντα στις πιο 
πρόσφατες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. 
 
Ιδιαίτερα σημειώνουμε ότι ο Όμιλος δεν κατέχει χρηματοοικονομικά στοιχεία που να διαπραγματεύονται σε ενεργές αγορές. 
 

6. Λειτουργικοί τομείς  

Ο Όμιλος διαθέτει έναν στρατηγικό τομέα δραστηριοποίησης, αυτόν της διαχείρισης εντύπων και ολοκληρωμένων λύσεων έντυπης 
πληροφορικής. Όλες οι μονάδες που συνθέτουν τον εν λόγω τομέα παράγουν τα ίδια προϊόντα και υπηρεσίες, απαιτούν και χρησιμοποιούν την 
ίδια τεχνολογία και τις ίδιες ή παρόμοιες στρατηγικές μάρκετινγκ.  
 
Η δραστηριότητα του παραπάνω τομέα εκτείνεται γεωγραφικά κυρίως σε δύο χώρες στην Ελλάδα και τη Ρουμανία. Η γεωγραφική αυτή κατανομή 
αποτελεί για τον Όμιλο και τον παράγοντα προσδιορισμού και των προς αναφορά τομέων.  
 
Οι παραπάνω λειτουργικοί τομείς παρακολουθούνται από τον επικεφαλής των λήψεων επιχειρηματικών και στρατηγικών αποφάσεων του Ομίλου 
(Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου).  
 
Η πληροφόρηση που σχετίζεται με κάθε τομέα της αναφοράς ορίζεται παρακάτω. Τα «αποτελέσματα προ φόρων» αποτελούν για τη Διοίκηση 
το πιο κατάλληλο κριτήριο αποδοτικότητας  του κάθε τομέα. 
 

30/6/2020 Ελλάδα Ρουμανία 
Λοιποί 
Τομείς 

Ενδοεταιρικές 
απαλοιφές 

Σύνολο 

Πωλήσεις 13.546.664  19.729.141  377.045  0  33.652.850  

Ενδοεταιρικές πωλήσεις 359.229  1.123.488  0  (1.482.717) 0  

Πωλήσεις Τομέα 13.905.893  20.852.629  377.045  (1.482.717) 33.652.850  

Κόστος πωληθέντων (11.257.395) (17.248.884) (304.099) 1.141.510  (27.668.867) 

Μικτό κέρδος 2.648.498  3.603.746  72.946  (341.207) 5.983.983  

Λοιπά έσοδα 302.247  775.005  0  (279.205) 798.046  

Έξοδα διάθεσης (1.253.682) (1.248.607) 0  88.750  (2.413.539) 

Έξοδα διοίκησης (1.282.786) (1.172.531) (62.874) 274.374  (2.243.817) 

Έξοδα έρευνας και ανάπτυξης (407.886)   0  0  (407.886) 

Λοιπά έξοδα (38.869) (521.639) (991) 257.606  (303.893) 

+ Αποσβέσεις 1.182.764  880.088  18.538  0  2.081.390  

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, 
επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών 
αποσβέσεων 

1.150.287  2.316.060  27.619  319  3.494.284  

- Αποσβέσεις (1.182.764) (880.088) (18.538) 0  (2.081.390) 

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών 
και επενδυτικών αποτελεσμάτων 

(32.477) 1.435.972  9.080  319  1.412.894  

Χρηματοοικονομικά έσοδα 1.043  137  19.367  (19.367) 1.180  

Χρηματοοικονομικά έξοδα (388.417) (411.806) (22.128) 17.768  (804.583) 

Καθαρά χρηματοοικονομικά κόστη (387.373) (411.669) (2.761) (1.599) (803.403) 

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων (419.851) 1.024.303  6.319  (1.281) 609.491  

Φόρος εισοδήματος 62.715  (306.334) (2.431) 0  (246.050) 

Κέρδη / (ζημιές)  (357.136) 717.970  3.888  (1.281) 363.442  

 
 

30/6/2019 Ελλάδα Ρουμανία 
Λοιποί 
Τομείς 

Ενδοεταιρικές 
απαλοιφές 

Σύνολο 

Πωλήσεις 18.081.788  19.903.094  434.543  0  38.419.425  

Ενδοεταιρικές πωλήσεις 752.406  1.566.938  0  (2.319.344) 0  

Πωλήσεις Τομέα 18.834.194  21.470.031  434.543  (2.319.344) 38.419.425  

Κόστος πωληθέντων (15.509.929) (18.136.674) (430.780) 2.111.763  (31.965.620) 

Μικτό κέρδος 3.324.265  3.333.358  3.763  (207.581) 6.453.805  

Λοιπά έσοδα 235.218  377.978  43.108  (97.708) 558.596  

Έξοδα διάθεσης (1.444.971) (933.417) 0  107.532  (2.270.856) 

Έξοδα διοίκησης (1.119.265) (996.562) (58.380) 158.062  (2.016.145) 

Έξοδα έρευνας και ανάπτυξης (280.032) 0  0  0  (280.032) 

Λοιπά έξοδα (46.109) (276.237) (1.804) 39.694  (284.455) 

+ Αποσβέσεις 1.147.167  523.268  52.891  0  1.723.326  



 

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση της περιόδου 1/1 - 30/6/2020 (σε ευρώ - €) 
 

 
26 

  

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, 
επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών 
αποσβέσεων 

1.816.273  2.028.389  39.578  (1) 3.884.239  

- Αποσβέσεις (1.147.167) (523.268) (52.891) 0  (1.723.326) 

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών 
και επενδυτικών αποτελεσμάτων 

669.107  1.505.121  (13.313) (1) 2.160.914  

Χρηματοοικονομικά έσοδα 13.995  21  2  0  14.018  

Χρηματοοικονομικά έξοδα (414.967) (221.130) (2.312)   (638.409) 

Καθαρά χρηματοοικονομικά κόστη (400.972) (221.109) (2.310) 0  (624.391) 

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων 268.135  1.284.011  (15.623) (1) 1.536.522  

Φόρος εισοδήματος 58.802  (205.448) 9.754    (136.893) 

Κέρδη / (ζημιές)  326.936  1.078.563  (5.869) (1) 1.399.630  

 
 
Η κατανομή των περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων, κεφαλαιακών δαπανών και αποσβέσεων στους λειτουργικούς τομείς αναλύεται ως 
εξής: 
 

30/6/2020 Ελλάδα Ρουμανία 
Λοιποί 
Τομείς 

Ενδοεταιρικές 
απαλοιφές 

Σύνολο 

Περιουσιακά στοιχεία 35.564.557  44.647.661  617.441  737.314  81.566.973  

Υποχρεώσεις 22.270.451  21.002.286  236.787  (1.350.044) 42.159.480  

Κεφαλαιακές δαπάνες  (περιόδου 1/1-30/6/2020) 732.693  570.058  0  0  1.302.750  

Αποσβέσεις  (περιόδου 1/1-30/6/2020) 1.182.764  880.088  18.538  0  2.081.390  

 
 

30/6/2019 Ελλάδα Ρουμανία 
Λοιποί 
Τομείς 

Ενδοεταιρικές 
απαλοιφές 

Σύνολο 

Περιουσιακά στοιχεία 35.168.654  43.549.357  1.671.873  1.346.666  81.736.551  

Υποχρεώσεις 22.617.412  20.259.600  188.813  (739.776) 42.326.049  

Κεφαλαιακές δαπάνες  (περιόδου 1/1-30/6/2019) 699.388  4.786.102  45.803  0  5.531.293  

Αποσβέσεις  (περιόδου 1/1-30/6/2019) 1.147.167  523.268  52.891  0  1.723.326  

 
 

7. Εποχικότητα ή περιοδικότητα των ενδιάμεσων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 

Οι πωλήσεις του Ομίλου δεν παρουσιάζουν αξιοσημείωτη εποχικότητα και συνεπώς κατανέμονται κατά βάση με ισομερή τρόπο στα δύο εξάμηνα 
του έτους. Επίσης, δεν συνέτρεξε περίπτωση μεταβολής αξίας περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων, ιδίων κεφαλαίων, κερδών ή ταμειακών 
ροών που να οφείλονται σε γεγονός ασύνηθες λόγω της φύσης ή του μεγέθους του. 
 
 
Σημείωση: Στην προηγούμενη χρήση 2019 ολοκληρώθηκε η απόσχιση κλάδου παραγωγής, επεξεργασίας, ανάπτυξης και εμπορίας συστημάτων 
έντυπης πληροφορικής, με ημ/νία μετασχηματισμού την 30/6/2019, ως εκ τούτου τα κονδύλια της Εταιρείας στην προηγούμενη περίοδο 1/1-
30/6/2019 δεν καθίστανται συγκρίσιμα με αυτά της παρουσιαζόμενης περιόδου 1/1-30/6/2020. Εκτενής αναφορά επί του θέματος γίνεται στο 
από 12/11/2019 δημοσιευθέν πληροφοριακό δελτίο του Ομίλου καθώς και στη σημείωση 1 των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 
προηγούμενης χρήσης 2019 (www.informlykos.com).  

 

8. Πωλήσεις  

Α. Πωλήσεις ανά κατηγορία 

 
 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  
01/01-

30/6/2020 
01/01-

30/6/2019 
01/01-

30/6/2020 
01/01-

30/6/2019 

Πωλήσεις αγαθών 12.446.055  17.990.198  0  8.850.735  

Παροχή υπηρεσιών 16.147.348  13.052.848  549.832  3.415.717  

Πωλήσεις εμπορευμάτων 5.059.448  7.376.379  0  6.567.743  

Σύνολο 33.652.850  38.419.425  549.832  18.834.194  
 
 
 
 
 
 

http://www.informlykos.com/
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Β. Πωλήσεις ανά γεωγραφική τοποθεσία 

 
 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  
01/01-

30/6/2020 
01/01-

30/6/2019 
01/01-

30/6/2020 
01/01-

30/6/2019 

Δυτική Ευρώπη 1.058.957  910.717  0  886.690  

Κεντρική & Ανατολική Ευρώπη 32.307.228  32.263.462  549.832  14.552.052  

Ασία & Αφρική 286.665  5.245.247  0  3.395.452  

Σύνολο 33.652.850  38.419.425  549.832  18.834.194  
 
 
Οι πωλήσεις παρουσιάζονται μειωμένες κυρίως λόγω του έργου της παραγωγής ψηφοδελτίων Νιγηρίας στη χρήση 2019, περισσότερες 
πληροφορίες αναφέρονται στην έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

9. Κόστος πωληθέντων  

 
 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  
01/01-

30/6/2020 
01/01-

30/6/2019 
01/01-

30/6/2020 
01/01-

30/6/2019 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 3.004.087  2.770.046  0  1.570.128  

Κόστος αποθεμάτων αναγνωρισμένο ως έξοδο  6.580.304  10.752.796  0  4.678.949  

Κόστη ταχυδρομικών  10.926.315  10.283.987  0  1.591.885  

Κόστος εμπορευμάτων 3.230.140  4.410.008  0  5.373.162  

Αμοιβές και έξοδα τρίτων 603.023  592.535  0  212.011  

Παροχές και έξοδα συντήρησης  804.457  850.124  0  560.540  
Μισθώματα από εκμισθώσεις κτιριακών 
εγκαταστάσεων και μηχανημάτων 108.673  63.817  0  61.578  
Φόροι και τέλη 59.700  47.104  0  20.242  

Έξοδα μεταφορών 8.917  2.644  0  2.890  

Υλικά άμεσης ανάλωσης  624.944  750.800  0  498.383  

Αποσβέσεις 1.547.734  1.302.822  0  822.155  

Λοιπά έξοδα 170.574  138.936  0  118.007  

Σύνολο 27.668.867  31.965.620  0  15.509.929  
 

 
Το κόστος πωληθέντων παρουσιάζεται μειωμένο κυρίως λόγω του έργου της παραγωγής ψηφοδελτίων Νιγηρίας στη χρήση 2019, περισσότερες 
πληροφορίες αναφέρονται στην έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

10. Καθαρά χρηματοοικονομικά έσοδα / (έξοδα) 

 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  
01/01-

30/6/2020 
01/01-

30/6/2019 
01/01-

30/6/2020 
01/01-

30/6/2019 

Έσοδα από τόκους 1.180 14.018 1.030 13.995 

Έσοδα από μερίσματα * 0 0 2.500.000 0 

Χρηματοοικονομικά έσοδα 1.180 14.018 2.501.030 13.995 

Τόκοι δανειακών υποχρεώσεων 614.387 546.898 1.678 394.034 

Προμήθειες εγγυητικών επιστολών 53.911 70.983 0 14.459 

Ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές 118.476 11.869 0 0 

Λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα 17.808 8.659 637 6.474 

Χρηματοοικονομικά έξοδα 804.583 638.409 2.316 414.967 

Καθαρό χρηματοοικονομικό κόστος (803.403) (624.391) 2.498.714  (400.972) 

 
 
*αφορά διανομή μερισμάτων από τη δραστηριότητα του Ομίλου στη Ρουμανία μέσω της θυγατρικής μας εταιρίας TERRANE LTD στην Κύπρο. 
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11. Κέρδη/(ζημιές) ανά μετοχή  

Α. Βασικά κέρδη ή βασικές ζημιές ανά μετοχή   

Όλες οι μετοχές της Εταιρείας είναι κοινές. Ο υπολογισμός των κερδών/(ζημιών) ανά μετοχή βασίστηκε στα ακόλουθα κέρδη/(ζημιές) 
κατανεμημένα στους κοινούς μετόχους και το σταθμισμένο μέσο όρο των κοινών μετοχών σε κυκλοφορία. 
 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ 

  
01/01-

30/6/2020 
01/01-

30/6/2019 

Κέρδη / (ζημιές) που αναλογούν σε ιδιοκτήτες της 
μητρικής εταιρίας. 

213.997  1.399.336  

 
 

Β. Μέσος σταθμισμένος αριθμός κοινών μετοχών 

 

  2020 2019 

Κοινές μετοχές την 1η Ιανουαρίου 20.578.374 20.578.374 

Μέσος σταθμισμένος αριθμός κοινών μετοχών την 30η 
Ιουνίου 

20.578.374 20.578.374 

 
 

Γ. Κέρδη / (ζημιές) ανά μετοχή 

 

 

01/01-
30/6/2020 

01/01-
30/6/2019 

Κέρδη / (ζημιές) ανά μετοχή 0,0104 0,0680 

 
 

12. Φορολογία εισοδήματος  

 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  
01/01-

30/6/2020 
01/01-

30/6/2019 
01/01-

30/6/2020 
01/01-

30/6/2019 

Τρέχον έξοδο φόρου         

Φόρος εισοδήματος τρέχοντος έτους (164.835) (768) 0  0  

Προσαρμογή για προηγούμενες χρήσεις (155.343) 0  0  0  

  (320.179) (768) 0  0  

Αναβαλλόμενη φορολογία         

Δημιουργία και αντιστροφή προσωρινών διαφορών 74.129  (136.125) (3.504) 58.802  

  74.129  (136.125) (3.504) 58.802  

Σύνολο (246.050) (136.893) (3.504) 58.802  

 
 

13. Συναλλαγματικές διαφορές από μετατροπή των οικονομικών καταστάσεων επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων του εξωτερικού   

Οι συναλλαγματικές διαφορές ποσού (€ 270.295) που αναγνωρίστηκαν στα λοιπά συνολικά έσοδα της περιόδου 1/1 - 30/06/2020 (1/1 - 
30/6/2019: € 344.808) αφορούν κυρίως συναλλαγματικές διαφορές που προέκυψαν κατά τη μετατροπή των οικονομικών καταστάσεων των 
θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου στη Ρουμανία («S.C. INFORM LYKOS S.A.», «COMPAPER CONVERTING S.A.», «NEXT DOCS ECM EXPERT 
S.R.L.» και «NEXT DOCS CONFIDENTIAL S.R.L.») και στην Αλβανία («INFORM ALBANIA SH.P.K.»), από το νόμισμα λειτουργίας τους στο 
νόμισμα παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων (Ευρώ).  
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14. Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός  

Α. Μεταβολές κατά τη διάρκεια της περιόδου 

 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ 

  

Εδαφικές 
εκτάσεις και 

κτίρια 

Μηχανήματα 
και λοιπός 
εξοπλισμός 

Έπιπλα και 
λοιπός 

εξοπλισμός 

Ακινητοποι- 
ήσεις υπό 
εκτέλεση Σύνολο 

Κόστη           

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2019 52.107.921  49.247.721  6.416.933  118.665  107.891.240  

Προσθήκες 204.120  1.981.515  118.288  469.482  2.773.405  

Εκποιήσεις 0  (88.627) (1.220) (96.506) (186.353) 

Επανεκτίμηση  (554.829) 0  0  0  (554.829) 

Ανακατατάξεις 978.845  1.281.536  (39.463) (376.997) 1.843.921  

Προσθήκες από επιχειρηματικές συνενώσεις 10.013  520.988  36.001  0  567.002  

Επίδραση διακύμανσης συναλλαγματικής ισοτιμίας (470.762) (288.199) (4.900) (2.109) (765.970) 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2019 52.275.308  52.654.934  6.525.639  112.535  111.568.416  

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2020 52.275.308  52.654.934  6.525.639  112.535  111.568.416  

Προσθήκες 46.264  513.777  40.751  202.012  802.804  

Εκποιήσεις 0  (16.686) 0  (207.929) (224.616) 

Αναταξινομήσεις 0  0 1.859  (1.859) 0  

Επίδραση διακύμανσης συναλλαγματικής ισοτιμίας (248.964) (189.399) (5.432) (1.057) (444.851) 

Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2020 52.072.608  52.962.627  6.562.817  103.701  111.701.753  

Συσσωρευμένες αποσβέσεις και ζημίες 
απομείωσης     

      

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2019 19.050.626  36.394.048  5.874.076  0  61.318.750  

Αποσβέσεις 519.109  2.178.238  179.591  0  2.876.938  

Προσθήκες από επιχειρηματικές συνενώσεις 6.932  220.038  0  0  226.970  

Εκποιήσεις 0  (56.684) (1.220) 0  (57.904) 

Ανακατατάξεις 978.845  904.539  (39.463) 0  1.843.921  

Επίδραση διακύμανσης συναλλαγματικής ισοτιμίας (45.181) (193.637) (3.567) 0  (242.385) 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2019 20.510.330  39.446.543  6.009.416  0  65.966.290  

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2020 20.510.330  39.446.543  6.009.416  0  65.966.290  

Αποσβέσεις 262.831  1.142.217  74.993  0  1.480.040  

Εκποιήσεις 0  (4.662) 0  0  (4.662) 

Επίδραση διακύμανσης συναλλαγματικής ισοτιμίας (26.037) (122.915) (3.478) 0  (152.430) 

Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2020 20.747.124  40.461.182  6.080.931  0  67.289.237  

Λογιστικές αξίες           

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2019 31.764.977  13.208.391  516.222  112.535  45.602.126  

Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2020 31.325.484  12.501.444  481.886  103.701  44.412.516  

 
 

 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  

Εδαφικές 
εκτάσεις και 

κτίρια 

Μηχανήματα 
και λοιπός 
εξοπλισμός 

Έπιπλα και 
λοιπός 

εξοπλισμός 

Ακινητοποι- 
ήσεις υπό 
εκτέλεση Σύνολο 

Κόστη           

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2019 32.611.395  32.872.303  5.417.275  31.300  70.932.273  

Προσθήκες 104.082  510.797  98.057  0  712.936  

Εκποιήσεις 0  (32.400) (1.220) 0  (33.620) 

Εισφορά λόγω της απόσχισης κλάδου (32.914.297) (34.221.971) (5.225.034) (31.300) (72.392.602) 

Επανεκτίμηση  (554.829) 0  0  0  (554.829) 

Αναταξινομήσεις 978.845  904.539  (39.463) 0  1.843.921  

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2019 225.196  33.269  249.614  0  508.079  

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2020 225.196  33.268  249.614  0  508.078  

Προσθήκες 0  28.429  0  0  28.429  

Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2020 225.196  61.697  249.614  0  536.507  

Συσσωρευμένες αποσβέσεις και ζημίες 
απομείωσης     

      

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2019 17.233.811  25.650.575  4.989.874  0  47.874.260  

Αποσβέσεις 167.927  625.601  86.053  0  879.582  

Εκποιήσεις 0  (457) (1.220) 0  (1.677) 

Εισφορά λόγω της απόσχισης κλάδου (18.197.105) (27.170.060) (4.786.911) 0  (50.154.076) 
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Ανακατατάξεις 978.845  904.538  (39.463) 0  1.843.920  

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2019 183.478  10.198  248.333  0  442.008  

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2020 183.478  10.198  248.333  0  442.008  

Αποσβέσεις 114  7.468  141  0  7.723  

Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2020 183.592  17.666  248.474  0  449.731  

Λογιστικές αξίες           

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2019 41.718  23.071  1.281  0  66.071  

Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2020 41.604  44.031  1.140  0  86.776  

 
 

Β. Μισθωμένα μηχανήματα   

Ο Όμιλος μισθώνει με χρηματοδοτική μίσθωση μηχανήματα στην Ελλάδα και τη Ρουμανία. Η αξία του μισθωμένου εξοπλισμού η οποία ανέρχεται 
την 30/6/2020 σε € 3.529.357 (2019: € 3.827.005) αποτελεί εξασφάλιση των σχετικών υποχρεώσεων leasing.  
 

Γ. Περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης 

Ο Όμιλος μισθώνει περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης (κυρίως μεταφορικά μέσα) στην Ελλάδα και τη Ρουμανία. Η αξία τους ανέρχεται 
την 30/6/2020 σε € 519.236 (2019: 670.382) και αποτελεί εξασφάλιση των σχετικών υποχρεώσεων leasing.  
 

Δ. Εγγυήσεις    

Επί παγίων περιουσιακών στοιχείων των εταιρειών του Ομίλου αξίας € 7 εκατ. υφίστανται προσημειώσεις υποθήκης για την κάλυψη δανειακών 
υποχρεώσεων. Επί των Παγίων ή Ακινήτων της μητρικής Εταιρείας δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη.  
 

15. Άυλα περιουσιακά στοιχεία και υπεραξία  

Κατά τη διάρκεια της περιόδου προέκυψαν οι εξής μεταβολές στις αξίες που συνθέτουν τα άυλα περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου: 
 

      
 Ο ΟΜΙΛΟΣ 

  Υπεραξία 
Άδειες 

λογισμικού 
Έξοδα 

ανάπτυξης 

Πελατειακές 
σχέσεις 

Σύνολο 

Κόστη           

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2019 6.103.881  12.169.418  2.827.128  0  21.100.427  

Προσθήκες 0  690.161  0  0  690.161  

Προσθήκες από επιχειρηματικές συνενώσεις 1.107.634  81.593  0  5.503.561  6.692.788  

Αποκτήσεις - που αναπτύχθηκαν εσωτερικά 0  209.090  225.878  0  434.968  

Ανακατατάξεις 0  2.543.904  (1.638.585) 0  905.319  

Επίδραση διακύμανσης συναλλαγματικής ισοτιμίας 0  (40.382) (971) 0  (41.352) 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2019 7.211.515  15.653.784  1.413.450  5.503.561  29.782.310  

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2020 7.211.515  15.653.784  1.413.450  5.503.561  29.782.310  

Προσθήκες 0  289.814  0  0  289.814  

Αποκτήσεις - που αναπτύχθηκαν εσωτερικά 0  79.295  130.838  0  210.133  

Επίδραση διακύμανσης συναλλαγματικής ισοτιμίας (3.047) (25.596) (2.377) (34.736) (65.757) 

Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2020 7.208.468  15.997.296  1.541.911  5.468.825  30.216.500  

Συσσωρευμένες αποσβέσεις και ζημίες 
απομείωσης           
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2019 4.017.437  10.759.751  2.283.041  0  17.060.229  

Αποσβέσεις 0  478.215  196.107  89.636  763.958  

Προσθήκες από επιχειρηματικές συνενώσεις 0  73.014  0  0  73.014  

Ανακατατάξεις 0  2.543.904  (1.638.585) 0  905.319  

Επίδραση διακύμανσης συναλλαγματικής ισοτιμίας 0  (39.195) (141) (640) (39.975) 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2019 4.017.437  13.815.689  840.421  88.996  18.762.543  

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2020 4.017.437  13.815.689  840.421  88.996  18.762.543  

Αποσβέσεις 0  299.011  102.462  199.877  601.350  

Επίδραση διακύμανσης συναλλαγματικής ισοτιμίας 0  (22.841) (295) (1.632) (24.768) 

Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2020 4.017.437  14.091.859  942.588  287.242  19.339.126  

Λογιστικές αξίες           
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2019 3.194.077  1.838.095  573.029  5.414.565  11.019.766  

Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2020 3.191.031  1.905.437  599.323  5.181.584  10.877.374  
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 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  
Άδειες 

λογισμικού 
Έξοδα 

ανάπτυξης Σύνολο 

Κόστη       

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2019 8.190.177  2.786.934  10.977.111  

Προσθήκες 437.067  0  437.067  

Αποκτήσεις - που αναπτύχθηκαν εσωτερικά 209.090  82.367  291.458  

Εισφορά λόγω της απόσχισης κλάδου (10.088.954) (1.230.717) (11.319.671) 

Ανακατατάξεις 2.543.904  (1.638.585) 905.319  

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2019 1.291.284  0  1.291.284  

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2020 1.291.284  0  1.291.284  

Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2020 1.291.284  0  1.291.284  

Συσσωρευμένες αποσβέσεις και ζημίες απομείωσης     
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2019 6.859.140  2.281.221  9.140.361   

Αποσβέσεις 197.746  94.670  292.417   

Εισφορά λόγω της απόσχισης κλάδου (8.447.844) (737.306) (9.185.150)  

Ανακατατάξεις 2.543.904  (1.638.585) 905.319   

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2019 1.152.946  0  1.152.946  
 

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2020 1.152.946  0  1.152.946   

Αποσβέσεις 19.199  0  19.199   

Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2020 1.172.145  0  1.172.145   

Λογιστικές αξίες        

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2019 138.338  0  138.338   

Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2020 119.140  0  119.140   

 
 

16. Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 

 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
30/6/2020 31/12/2019 30/6/2020 31/12/2019 

Εμπορικές απαιτήσεις 13.690.674  12.576.015  0  0  

Μείον: απομείωση μη εισπράξιμων απαιτήσεων (1.101.000) (1.121.488) 0  0  

Συνολικές εμπορικές απαιτήσεις 12.589.673  11.454.526  0  0  

Εμπορικές απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη 699.958  302.810  2.951.720 *  1.203.512  

Συνολικές απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη  699.958  302.810  2.951.720  1.203.512  

Χρεώστες-προκαταβολές σε πιστωτές 66.171  92.272  0  0  
Προκαταβολές και δάνεια προσωπικού 79.272  76.319  0  0  
ΦΠΑ και λοιπές απαιτήσεις φόρων  53.886  66.108  0  0  
Αναβαλλόμενα έξοδα 409.139  313.428  0  0  
Λοιπές μη χρηματοοικονομικές απαιτήσεις και 
περιουσιακά στοιχεία  86.513  (24.830) 0  0  

Λοιπές απαιτήσεις - μη χρηματοοικονομικά μέσα  694.981  523.298  0  0  
Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 84.478  93.791  0  0  
Λοιπές απαιτήσεις  86.214  393.427  0  0  

Λοιπές απαιτήσεις -  χρηματοοικονομικά μέσα  170.692  487.218  0  0  

Λοιπές απαιτήσεις 865.672  1.010.515  0  0  

Σύνολο 14.155.304  12.767.852  2.951.720  1.203.512  

Μη κυκλοφοριακά 27.741  27.521  0  0  
Κυκλοφοριακά 14.127.563  12.740.331  2.951.720  1.203.512  

  14.155.304  12.767.852  2.951.720  1.203.512  

 
 

* Στο κονδύλι αυτό, την 30/06/20 συμπεριλαμβάνεται ποσό € 2.500.000 το οποίο αφορά διανομή μερισμάτων από τη δραστηριότητα του Ομίλου 
στη Ρουμανία μέσω της θυγατρικής μας εταιρίας TERRANE LTD στην Κύπρο. 
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17. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

  
Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  
30/6/2020 31/12/2019 30/6/2020 31/12/2019 

Διαθέσιμα στο ταμείο 23.057 20.093 11.189 0 

Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές καταθέσεις 3.651.991 4.046.765 1.233.546 1.932.751 

Σύνολο 3.675.048 4.066.858 1.244.735 1.932.751 

 
 
Ο Όμιλος δεν κατέχει καταθέσεις ενεχυριασμένες για την εξασφάλιση κάποιας υποχρέωσης.  
 

18. Δανειακές υποχρεώσεις   

 
 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  30/6/2020 31/12/2019 30/6/2020 31/12/2019 

Μη κυκλοφοριακές υποχρεώσεις         

Εγγυημένα τραπεζικά δάνεια 4.384.921  5.091.269  0  0  

Μη εγγυημένα τραπεζικά δάνεια  5.300.000  5.900.000  0  0  

Ομολογιακά δάνεια 6.000.000  6.000.000  0  0  

Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης 3.139.682  3.261.259  41.647  18.481  

  18.824.603  20.252.529  41.647  18.481  

Κυκλοφοριακές υποχρεώσεις         

Εγγυημένα τραπεζικά δάνεια 4.515.077  2.257.601  0  0  

Μη εγγυημένα τραπεζικά δάνεια  29.820  327.841  0  0  

Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης  908.910  1.236.128  5.922  9.951  

  5.453.807  3.821.570  5.922  9.951  

 
 
Οι όροι και οι προϋποθέσεις των δανείων που είναι σε ισχύ στον Όμιλο έχουν ως εξής:  
 

Δανειστής/Τράπεζα Νόμισμα 
Ονομαστικό 

επιτόκιο 
Έτος 
λήξης 

Τύπος 
ενέχυρου 

Ονομαστικό 
υπολειπόμενο 

ποσό   

Εγγυημένα τραπεζικά 
δάνεια 

        8.899.998  

  RON 
Robor 3m + 

2,55% 
2020 

Προσημείωση 
ακινήτου 

3.316.665  

  EUR 
Robor 3m + 

2,9% 
2024 

Εξασφάλιση 
απαιτήσεων 

3.500.000  

  EUR 
Robor 3m + 

2,9% 
2024 

Εξασφάλιση 
απαιτήσεων 

2.083.333  

Μη εγγυημένα τραπεζικά 
δάνεια  

        5.329.820  

  EUR 
1y Euribor + 

3,5% 
2020 - 29.820  

  EUR 
Euribor 

1m+3,8% 
2021 - 3.300.000  

  EUR 
Euribor 

6m+3,85% 
2021 - 2.000.000  

Ομολογιακά δάνεια         6.000.000  

  EUR 
Euribor 

3m+3,8% 
2021  - 6.000.000  

Υποχρεώσεις 
χρηματοδοτικής μίσθωσης 

        4.048.593  

  EUR 6% 2021 
Ενέχυρο 

εξοπλισμού 
382.041  

  EUR 4% 2023 
Ενέχυρο 

εξοπλισμού 
1.024.779  

  EUR 5% 2023 
Ενέχυρο 

εξοπλισμού 
259.423  

  EUR 1,5% 2024 
Ενέχυρο 

εξοπλισμού 
720.387  
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  EUR 5% 2024 
Ενέχυρο 

εξοπλισμού 
114.953  

  EUR 
1y 

Euribor+3,5% 
> 3,99% 

2024 
Ενέχυρο 

εξοπλισμού 
19.198  

  EUR 5% 2025 
Ενέχυρο 

εξοπλισμού 
338.533  

  EUR 
1y 

Euribor+3,5% 
> 3,99% 

2025 
Ενέχυρο 

εξοπλισμού 
30.466  

  EUR 2% 2026 
Ενέχυρο 

εξοπλισμού 
639.577  

ΔΠΧΑ 16     μέχρι 1 έτος  78.853   

      > από 1 έτος  440.383   

          24.278.410  

 
 

19. Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις 

 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  
30/6/2020 31/12/2019 30/6/2020 31/12/2019 

Εμπορικές υποχρεώσεις 9.902.209  11.087.758  162.795  0  

Δεδουλευμένα έξοδα 1.106.357  303.018  0  0  

Εμπορικές υποχρεώσεις  11.008.565  11.390.777  162.795  0  

Λοιπές υποχρεώσεις σε συνδεδεμένα μέρη  1.785.855  1.517.414  196.433  1.265.986  

Υποχρεώσεις σε συνδεδεμένα μέρη  1.785.855  1.517.414  196.433  1.265.986  

Ασφαλιστικές εισφορές 320.458  421.228  13.647  291.589  

Μισθοί και ημερομίσθια πληρωτέα 159.580  154.046  0  0  

Δεδουλευμένα έξοδα - προσωπικού (αργίες, 
υπερωρίες, επιδόματα κ.λ.π.) 215.854  48.436  20.817  0  

Φ.Π.Α. πληρωτέος και λοιποί φόροι  852.459  552.483  38.102  467.733  

Λοιπές υποχρεώσεις 45.071  45.448  35.358  22.183  

Λοιπές υποχρεώσεις - μη χρηματοδοτικά μέσα 1.593.422  1.221.641  107.924  781.504  
Μερίσματα πληρωτέα 294.884  695.722  20.417  20.417  

Λοιπά δεδουλευμένα 189.622  251.910  149.011  16.410  

Λοιπές υποχρεώσεις 55.168  53.426  0  0  

Λοιπές υποχρεώσεις -  χρηματοδοτικά μέσα 539.674  1.001.059  169.428  36.828  

Λοιπές υποχρεώσεις 2.133.096  2.222.700  277.352  818.332  

Σύνολο 14.927.516  15.130.890  636.580  2.084.318  

Μη Κυκλοφοριακά 23.265  23.265  23.265  0  

Κυκλοφοριακά 14.904.251  15.107.625  613.315  2.084.318  

  14.927.516  15.130.890  636.580  2.084.318  

 

20. Σύνθεση Ομίλου   

Παρατίθεται παρακάτω πίνακας με την έδρα, τα ποσοστά συμμετοχής, τη μέθοδο ενοποίησης και τη σχέση συμμετοχής των ενοποιούμενων 
θυγατρικών του Ομίλου την 30/06/2020: 

Επωνυμία Έδρα 
Ποσοστό 

συμμετοχής 
Μέθοδος 

ενοποίησης 
Σχέση 

συμμετοχής 

INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Ελλάδα Μητρική - Μητρική 

LYKOS PAPERLESS SOLUTIONS Α.Ε. Ελλάδα 99,91% Ολική Άμεση 

INFORM ΛΥΚΟΣ (ΕΛΛΑΣ) ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. Ελλάδα 100,00% Ολική Άμεση 

INFORM ALBANIA Sh.p.k  Αλβανία 75,50% Ολική Άμεση 

TERRANE LTD Κύπρος 100,00% Ολική Άμεση 

S.C. INFORM LYKOS S.A. Ρουμανία 99,99% Ολική Έμμεση 

COMPAPER CONVERTING S.A. Ρουμανία 97,44% Ολική Έμμεση 

NEXT DOCS ECM EXPERT S.R.L. Ρουμανία 65,07% Ολική Έμμεση 

NEXT DOCS CONFIDENTIAL S.R.L. Ρουμανία 65,44% Ολική Έμμεση 
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21. Μη ελέγχουσες συμμετοχές (NCI) 

Ο Όμιλος δεν περιλαμβάνει θυγατρική με ουσιώδη μη ελεγχόμενη συμμετοχή. 
 

22. Διανομή μερίσματος 

Κατά τη διάρκεια της παρουσιαζόμενης περιόδου δεν καταβλήθηκαν μερίσματα από τη Μητρική Εταρεία του Ομίλου. Η Τακτική Γενική Συνέλευση 
της 9ης Ιουλίου 2020 ενέκρινε ομόφωνα την προταθείσα από το Διοικητικό Συμβούλιο διανομή (διάθεση) κερδών της εταιρικής χρήσης από 
01.01.2019 έως 31.12.2019. Συγκεκριμένα αποφασίστηκε η καταβολή μερίσματος ποσού € 823.134,96 ήτοι € 0,04 ανά μετοχή προ 
παρακράτησης φόρου (€ 0,038 καθαρό ανά μετοχή μέρισμα). Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος στη λήψη μερίσματος ορίστηκε η 20η 
Ιουλίου 2020 και ως ημερομηνία έναρξης καταβολής του μερίσματος η 27η Ιουλίου 2020. 
 

23. Δεσμεύσεις  

Ο Όμιλος δεν έχει αναλάβει σημαντικές δεσμεύσεις πέραν όσων αναφέρονται σε επιμέρους ενότητες (δάνεια, συμβάσεις χρηματοδοτικών 
μισθώσεων κ.τ.λ.). 
 

24. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις και εγγυήσεις 

Το 2016, η Επιτροπή Ανταγωνισμού της Ρουμανίας επέβαλε πρόστιμο ποσού περίπου € 800 χιλ. στη θυγατρική του Ομίλου Inform Lykos S.A., 
(ILR) με έδρα τη Ρουμανία. Καθώς η Διοίκηση είναι πεπεισμένη ότι ο Όμιλος ακολουθεί το δίκαιο του ανταγωνισμού και ότι η ετυμηγορία είναι 
αδικαιολόγητη και δυσανάλογη, έχει ασκήσει έφεση κατά της εν λόγω απόφασης. Το 2017 το εφετείο απέρριψε τα αιτήματα που υπέβαλε η  
εταιρεία. Σε απάντηση αυτής της ετυμηγορίας, η εταιρεία άσκησε έφεση στο Ανώτατο Δικαστήριο της Ρουμανίας. Η πρώτη ακρόαση έχει 
προγραμματιστεί για την 5η Νοεμβρίου 2020. Συνεπώς, κατά την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας έκθεσης, η δικαστική υπόθεση είναι ακόμα 
σε εξέλιξη. Λαμβάνοντας υπόψη παρόμοιες περιπτώσεις άλλων εταιρειών, η Διοίκηση του Ομίλου εκτιμά ότι η ILR θα καταβάλει ένα πρόστιμο 
το οποίο θα είναι σημαντικά χαμηλότερο από την αρχική ετυμηγορία. Στο πλαίσιο εφαρμογής της αρχής της συντηρητικότητας η Διοίκηση 
σχημάτισε στη χρήση 2016 σχετική πρόβλεψη ποσού € 300 χιλ. για αυτή την υπόθεση, η οποία περιλαμβάνεται στις ενοποιημένες οικονομικές 
καταστάσεις. 
 
Εκτός της ανωτέρω περίπτωσης, δεν υπάρχουν άλλες επίδικες ή νομικές απαιτήσεις που αναμένεται να επηρεάσουν σημαντικά την οικονομική 
θέση του Ομίλου κατά την 30/06/2020. 
 
Στις ελληνικές εταιρείες του Ομίλου, για τα έτη 2011-2013 έχει χορηγηθεί φορολογικό πιστοποιητικό με συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 82, παρ. 5, του νόμου 2238/1994. Για τα έτη 2014 - 2018, έχει χορηγηθεί αντίστοιχο φορολογικό πιστοποιητικό με 
συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65α του ν. 4174/2013. Ο φορολογικός έλεγχος για τη χρήση 2019 βρίσκεται 
σε εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθεί χωρίς σημαντική φορολογική επιβάρυνση. 
 
Αναφορικά με τις θυγατρικές και συνδεδεμένες εταιρείες, δεν έχουν ελεγχθεί φορολογικά από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις, που 
παρουσιάζονται παρακάτω, και ως εκ τούτου, οι φορολογικές υποχρεώσεις τους όσον αφορά τις χρήσεις αυτές δεν έχουν καταστεί οριστικές: 
 

Επωνυμία Έδρα Xρήσεις 

INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Ελλάδα 2019-2020 

LYKOS PAPERLESS SOLUTIONS Α.Ε. Ελλάδα 2019-2020 

INFORM ΛΥΚΟΣ (ΕΛΛΑΣ) ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. Ελλάδα 2019-2020 

INFORM ALBANIA SH.P.K.  Αλβανία 2011-2020 

TERRANE LTD Κύπρος 2014-2020 

S.C. INFORM LYKOS S.A. Ρουμανία 2005-2020 

COMPAPER CONVERTING S.A. Ρουμανία 2005-2020 

NEXT DOCS ECM EXPERT S.R.L. Ρουμανία 2008-2020 

NEXT DOCS CONFIDENTIAL S.R.L. Ρουμανία 2010-2020 

 
 
Εκτός από τα παραπάνω, δεν υπάρχουν άλλες περιπτώσεις ενδεχόμενων υποχρεώσεων ή ενδεχόμενων απαιτήσεων, οι οποίες θα μπορούσαν να 
επηρεάσουν σημαντικά τον Όμιλο, είτε την οικονομική κατάσταση ή τη λειτουργία της Εταιρείας. 
 

Εμπράγματες ασφάλειες  

Επί παγίων περιουσιακών στοιχείων των εταιρειών του Ομίλου αξίας € 7 εκατ. υφίστανται προσημειώσεις υποθήκης για την κάλυψη δανειακών 
υποχρεώσεων. Επί των Παγίων ή Ακινήτων της μητρικής Εταιρείας δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη. 
 

25. Συνδεδεμένα μέρη 

Στα πλαίσια της λειτουργικής και της επενδυτικής δραστηριότητας του Ομίλου, ορισμένα αποτελέσματα, περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις 
προέρχονται εκτός των άλλων από συνδεδεμένα πρόσωπα. Οι συναλλαγές αυτές πραγματοποιούνται σε καθαρά εμπορική βάση και σύμφωνα 
με τους νόμους της αγοράς. Ο Όμιλος δεν συμμετείχε σε καμία συναλλαγή ασυνήθους φύσεως ή περιεχομένου η οποία να είναι ουσιώδης για 
τον Όμιλο, ή τις εταιρείες και τα άτομα που συνδέονται στενά με αυτόν, και δεν αποσκοπεί να συμμετάσχει σε τέτοιου είδους συναλλαγές στο 
μέλλον. 
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Παρακάτω παρατίθενται αναλυτικά οι συναλλαγές μεταξύ της Εταιρείας και των συνδεδεμένων μερών κατά τη διάρκεια των περιόδων αναφοράς: 
 

Πωλήσεις αγαθών ή υπηρεσιών         
 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  
01/01-

30/6/2020 
01/01-

30/6/2019 
01/01-

30/6/2020 
01/01-

30/6/2019 

Θυγατρικές 0 0 549.832 752.406 

Λοιπά συνδεδεμένα μέρη 378.982 299.454 0 146.716 

Σύνολο 378.982 299.454 549.832 899.122 

          

Αγορές αγαθών ή υπηρεσιών         
 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  
01/01-

30/6/2020 
01/01-

30/6/2019 
01/01-

30/6/2020 
01/01-

30/6/2019 

Θυγατρικές 0 0 0 1.602.690 

Λοιπά συνδεδεμένα μέρη 2.048.456 2.254.610 0 2.239.867 

Σύνολο 2.048.456 2.254.610 0 3.842.557 

          

Υπόλοιπα απαιτήσεων από πωλήσεις αγαθών ή υπηρεσιών       
 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  
30/6/2020 31/12/2019 30/6/2020 31/12/2019 

Θυγατρικές 0 0 2.948.720 1.203.512 

Λοιπά συνδεδεμένα μέρη 699.958 302.810 3.000 0 

Σύνολο 699.958 302.810 2.951.720 1.203.512 

      

Υπόλοιπα υποχρεώσεων από αγορές αγαθών ή υπηρεσιών       
 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  
30/6/2020 31/12/2019 30/6/2020 31/12/2019 

Θυγατρικές 0 0 196.433 1.265.986 

Λοιπά συνδεδεμένα μέρη 1.785.854 1.517.414 0 0 

Σύνολο 1.785.854 1.517.414 196.433 1.265.986 

      

Έσοδα από μερίσματα         
 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  
01/01-

30/6/2020 
01/01-

30/6/2019 
01/01-

30/6/2020 
01/01-

30/6/2019 

Θυγατρικές 0 0 2.500.000 0 

Λοιπά συνδεδεμένα μέρη 0 0 0 0 

Σύνολο 0 0 2.500.000 0 

  
 
 

        

Υπόλοιπα απαιτήσεων από βασικά διοικητικά στελέχη         
 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  
30/6/2020 31/12/2019 30/6/2020 31/12/2019 

Βασικά διοικητικά στελέχη 0 0 0 0 

Σύνολο 0 0 0 0 

          

Υπόλοιπα υποχρεώσεων από βασικά διοικητικά στελέχη       
 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  
30/6/2020 31/12/2019 30/6/2020 31/12/2019 

Βασικά διοικητικά στελέχη 0 0 0 0 

Σύνολο 0 0 0 0 
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Αμοιβές βασικών διοικητικών στελεχών         
 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  
01/01-

30/6/2020 
01/01-

30/6/2019 
01/01-

30/6/2020 
01/01-

30/6/2019 

Βασικά διοικητικά στελέχη 278.368 212.851 278.368 212.851 

Σύνολο 278.368 212.851 278.368 212.851 

         

Αμοιβές μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ.         
 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  
01/01-

30/6/2020 
01/01-

30/6/2019 
01/01-

30/6/2020 
01/01-

30/6/2019 

Μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. 34.784 18.615 34.784 18.615 

Σύνολο 34.784 18.615 34.784 18.615 

 
 

26. Γεγονότα μετά τη λήξη της περιόδου αναφοράς   

Την 09/07/2020 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ στην οποία 
συζητήθηκαν τα  θέματα της ημερήσιας διάταξης και λήφθηκαν μεταξύ άλλων οι παρακάτω αποφάσεις: 
 ενέκρινε ομόφωνα τις ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2019 καθώς και τις σχετικές Εκθέσεις του 

Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.  
 ενέκρινε ομόφωνα (α) την προταθείσα από το Διοικητικό Συμβούλιο διανομή (διάθεση) κερδών της εταιρικής χρήσης από 01.01.2019 έως 

31.12.2019 και παρέσχε στο Διοικητικό Συμβούλιο τις απαιτούμενες για την καταβολή του μερίσματος εξουσιοδοτήσεις. Συγκεκριμένα 
αποφασίστηκε η καταβολή μερίσματος ποσού € 823.134,96 ήτοι € 0,04 ανά μετοχή προ παρακράτησης φόρου (€ 0,038 καθαρό ανά 
μετοχή μέρισμα) και (β) την από τα κέρδη χορήγηση αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ποσού € 470.869,30 (προ 
παρακράτησης φόρου).  

 ενέκρινε ομόφωνα τις καταβληθείσες στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβές για τη χρήση 2019 καθώς και την προκαταβολή των 
καταβληθεισών και καταβληθεισομένων αμοιβών για τη χρήση 2020. 

 ενέκρινε ομόφωνα την υποβληθείσα από το Διοικητικό Συμβούλιο πολιτική αποδοχών σύμφωνα με τα άρθρα 110 - 111 του Ν. 4548/2018. 
 ενέκρινε ομόφωνα την υποβληθείσα από το Διοικητικό Συμβούλιο έκθεση επί των καταβληθεισών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

αποδοχών κατά την εταιρική χρήση 2019.  
 ενέκρινε ομόφωνα την τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού που αναφέρεται στη διάρκεια της εταιρείας η οποία καθίσταται 

αορίστου χρόνου. 
 ενέκρινε ομόφωνα την τροποποίηση του άρθρου 7 παρ. 2 του καταστατικού που αναφέρεται στη διάρκεια της θητείας του Διοικητικού 

Συμβουλίου η οποία καθίσταται πενταετής. 
 
Τέλος, την 17η Ιουλίου 2020 ψηφίστηκε ο N. 4706/2020 «Εταιρική διακυβέρνηση ανωνύμων εταιρειών, σύγχρονη αγορά κεφαλαίου, 
ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, μέτρα προς εφαρμογή 
του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131 και άλλες διατάξεις», ο οποίος αποσκοπεί στην ενίσχυση του πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης λαμβάνοντας 
υπόψη τις σύγχρονες τάσεις στη θεματική της εταιρικής διακυβέρνησης. Η Διοίκηση της Εταιρείας θα αξιολογήσει τις αλλαγές που τυχόν 
απαιτηθούν με σκοπό την πλήρη εναρμόνιση με τις διατάξεις του ως άνω νόμου, οι διατάξεις του οποίου τίθενται σε ισχύ δώδεκα (12) μήνες 
μετά τη δημοσίευση στο ΦΕΚ.  
 
Εκτός των ανωτέρω, δεν έχει λάβει χώρα άλλο γεγονός μεταγενέστερο της 30/06/2020, το οποίο ενδέχεται να έχει σημαντική επίπτωση στην 
οικονομική κατάσταση ή λειτουργία του Ομίλου. 
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27. Μεταβολές λογιστικών αρχών 

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 01/01/2020 ή μεταγενέστερα. 
 
 Αναθεώρηση του Εννοιολογικού Πλαισίου της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 

την 01/01/2020) 

Τον Μάρτιο του 2018, το IASB προέβη στην αναθεώρηση του Εννοιολογικού Πλαισίου της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, σκοπός της οποίας 
ήταν η ενσωμάτωση σημαντικών θεμάτων τα οποία δεν καλύπτονταν, καθώς επίσης και η επικαιροποίηση και παροχή διευκρινίσεων σε σχέση 
με συγκεκριμένες καθοδηγήσεις. Το αναθεωρημένο Εννοιολογικό Πλαίσιο της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς περιλαμβάνει ένα νέο κεφάλαιο 
σχετικά με την επιμέτρηση, στο οποίο αναλύεται η έννοια της επιμέτρησης, συμπεριλαμβανομένων παραγόντων που πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη κατά την επιλογή μίας βάσης επιμέτρησης, θέματα σχετικά με την παρουσίαση και γνωστοποίηση στις Οικονομικές Καταστάσεις και 
καθοδήγηση αναφορικά με την αποαναγνώριση στοιχείων του ενεργητικού και υποχρεώσεων από τις Οικονομικές Καταστάσεις. Περαιτέρω, το 
αναθεωρημένο Εννοιολογικό Πλαίσιο της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς περιλαμβάνει βελτιωμένους ορισμούς των στοιχείων του ενεργητικού 
και των υποχρεώσεων, καθοδήγηση που υποβοηθά την εφαρμογή των εν λόγω ορισμών, επικαιροποίηση των κριτηρίων για την αναγνώριση 
των στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων, καθώς επίσης και διευκρινίσεις σε σημαντικούς τομείς, όπως οι ρόλοι της διαχείρισης, της 
συντηρητικότητας και της αβεβαιότητας κατά την επιμέτρηση στην χρηματοοικονομική πληροφόρηση. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση 
στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις.  
 
 Τροποποιήσεις στις Αναφορές του Εννοιολογικού Πλαισίου της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2020) 

Τον Μάρτιο του 2018, το IASB προέβη στην έκδοση Τροποποιήσεων στις Αναφορές του Εννοιολογικού Πλαισίου της Χρηματοοικονομικής 
Αναφοράς, σε συνέχεια της αναθεώρησής του. Ορισμένα Πρότυπα περιλαμβάνουν ρητές αναφορές σε προγενέστερες εκδόσεις του 
Εννοιολογικού Πλαισίου της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Σκοπός των εν λόγω τροποποιήσεων είναι η επικαιροποίηση των ως άνω αναφορών 
και η υποστήριξη για τη μετάβαση στο αναθεωρημένο Εννοιολογικό Πλαίσιο της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Οι τροποποιήσεις έχουν 
επίδραση στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις.  
 
 Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 και στο ΔΛΠ 8: «Ορισμός του Ουσιώδους» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 

01/01/2020) 

Τον Οκτώβριο του 2018, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στον ορισμό του ουσιώδους, προκειμένου να καταστεί ευκολότερο για 
τις εταιρείες να προβούν σε άσκηση κρίσης σχετικά με το ουσιώδες μέγεθος. Ο ορισμός του ουσιώδους βοηθά τις εταιρείες να αποφασίσουν 
ποιες πληροφορίες θα πρέπει να περιληφθούν στις Οικονομικές τους Καταστάσεις. Ο νέος ορισμός τροποποιεί το ΔΛΠ 1 και το ΔΛΠ 8. Οι 
τροποποιήσεις αποσαφηνίζουν τον ορισμό του ουσιώδους και πώς αυτός θα πρέπει να εφαρμοστεί, συμπεριλαμβάνοντας στον ορισμό 
καθοδήγηση η οποία μέχρι τώρα περιλαμβανόταν σε άλλα Πρότυπα. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις ενοποιημένες Οικονομικές 
Καταστάσεις.  
 
 Τροποποιήσεις στα ΔΠΧΑ 9, ΔΛΠ 39 και ΔΠΧΑ 7: «Αναμόρφωση Σημείου Αναφοράς Επιτοκίου» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2020) 

Τον Σεπτέμβριο του 2019, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων σε ορισμένες απαιτήσεις συγκεκριμένων λογιστικών χειρισμών 
αντιστάθμισης, προκειμένου να εξομαλύνει ενδεχόμενες επιπτώσεις που προκύπτουν από την αβεβαιότητα η οποία προέρχεται από την 
αναμόρφωση του Σημείου Αναφοράς Επιτοκίου. Οι τροποποιήσεις σχεδιάστηκαν για να υποστηρίξουν την παροχή χρήσιμων χρηματοοικονομικών 
πληροφοριών από τις εταιρείες κατά τη διάρκεια της περιόδου αβεβαιότητας, η οποία προκύπτει από τη σταδιακή κατάργηση των σημείων 
αναφοράς επιτοκίου, όπως τα διατραπεζικά επιτόκια. Επιπλέον, οι εταιρείες απαιτείται να παράσχουν πρόσθετες πληροφορίες στους επενδυτές 
αναφορικά με τις σχέσεις αντιστάθμισης που επηρεάζονται άμεσα από τις εν λόγω συνθήκες αβεβαιότητας. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση 
στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις.  
 
 Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 3: «Ορισμός μίας Επιχείρησης» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2020) 

Τον Οκτώβριο του 2018, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο ΔΠΧΑ 3 προκειμένου να βελτιώσει τον ορισμό 
μίας επιχείρησης. Οι τροποποιήσεις θα βοηθήσουν τις εταιρείες να προσδιορίσουν αν μία απόκτηση αποτελεί συνένωση επιχειρήσεων ή απόκτηση 
στοιχείων του ενεργητικού. Ο τροποποιημένος ορισμός επισημαίνει ότι η εκροή μίας επιχείρησης είναι να παρέχει αγαθά και υπηρεσίες στους 
πελάτες, ενώ ο προγενέστερος ορισμός εστίαζε στις αποδόσεις υπό τη μορφή μερισμάτων, χαμηλότερου κόστους ή άλλων οικονομικών οφελών 
στους επενδυτές και σε τρίτους. Επιπλέον της τροποποίησης του ορισμού της επιχείρησης, το IASB μέσω της εν λόγω έκδοσης παρέχει 
συμπληρωματική καθοδήγηση. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις.  
 
 
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.  
 
 Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» Σχετιζόμενες με τον Covid-19 Παραχωρήσεις Μισθώματος (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους 

που ξεκινούν την ή μετά την 01/06/2020) 

Τον Μάιο του 2020, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ΔΠΧΑ 16 οι οποίες παρέχουν  στους μισθωτές τη δυνατότητα να μην 
προβούν σε αξιολόγηση για το εάν μία σχετιζόμενη με τον Covid -19 παραχώρηση μισθώματος χαρακτηρίζεται ως τροποποίηση μίσθωσης. Πιο 
συγκεκριμένα, οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι στην περίπτωση που πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις, δεν απαιτείται από τους 
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μισθωτές να αξιολογήσουν εάν συγκεκριμένες παραχωρήσεις μισθώματος που σχετίζονται με τον Covid-19 αποτελούν τροποποιήσεις μίσθωσης. 
Αντιθέτως, οι μισθωτές που εφαρμόζουν αυτή την πρακτική εφαρμογή, θα υιοθετήσουν για τις εν λόγω παραχωρήσεις μισθώματος έναν 
λογιστικό χειρισμό ως να μην αποτελούν τροποποιήσεις μίσθωσης. Τα παραπάνω εφαρμόζονται για παραχωρήσεις μισθώματος που σχετίζονται 
με τον Covid-19, οι οποίες μειώνουν τις πληρωμές μισθωμάτων που καθίστανται πληρωτέες την ή πριν από την 30η Ιουνίου 2021. Ο Όμιλος θα 
εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
 Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 4 «Ασφαλιστικές Συμβάσεις» - αναβολή εφαρμογής ΔΠΧΑ 9 (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν 

την ή μετά την 01/01/2021) 

Τον Ιούνιο του 2020, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων βάσει των οποίων αναβάλλεται η ημερομηνία αρχικής εφαρμογής του ΔΠΧΑ 
17 για δύο έτη, δηλαδή θα εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2023. Συνεπεία αυτού, το IASB 
προέβη επίσης σε παράταση της καθορισμένης καταληκτικής ημερομηνίας για την προσωρινή εξαίρεση από την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 
«Χρηματοοικονομικά Μέσα» που περιλαμβάνεται στο ΔΠΧΑ 4 «Ασφαλιστικές Συμβάσεις», έχοντας ως αποτέλεσμα οι οικονομικές οντότητες να 
απαιτείται να εφαρμόσουν το ΔΠΧΑ 9 για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2023. Ο Όμιλος θα εξετάσει την 
επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
 Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 «Ταξινόμηση Υποχρεώσεων ως Βραχυπρόθεσμες ή Μακροπρόθεσμες» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2022) 

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 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. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του 
Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
 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». 
Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω 
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. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και 
δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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