
 
 

 

 
 

ΟΜΙΛΟΣ INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 
 

 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ Γ΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022   
 

Σε συνέχεια της από 09/11/2022 επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ο Όμιλος INFORM ανακοινώνει τα 
βασικά οικονομικά μεγέθη καθώς και τις εξελίξεις στη δραστηριότητά του κατά το Γ’ τρίμηνο και προοδευτικό 
εννεάμηνο της χρήσης 2022. 
 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01-30/09/2022 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΜΙΛΟΥ (χιλ. €) 
01/01-

30/9/2022 
01/01-

30/9/2021 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ % 

          

Πωλήσεις 90.901.515  53.845.683  37.055.832  68,8% 

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

11.143.211  5.214.270  5.928.941  113,7% 

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

7.666.073  1.912.816  5.753.257  300,8% 

 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/07-30/09/2022 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΜΙΛΟΥ (χιλ. €) 
01/07-

30/9/2022 
01/07-

30/9/2021 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ % 

          

Πωλήσεις 43.094.194  19.116.838  23.977.356  125,4% 

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

5.143.174  1.968.827  3.174.347  161,2% 

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

3.923.812  898.013  3.025.799  336,9% 

 
Οι πωλήσεις του Ομίλου το εννεάμηνο του 2022 παρουσίασαν αύξηση κατά € 37,1 εκατ., ή +68,8% σε 
σύγκριση με το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2021. Η σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών προέρχεται 
κυρίως από: 
α) την υλοποίηση του έργου αξίας € 24,6 εκατ. που αφορά τη διεξαγωγή των 6 εκλογικών αναμετρήσεων 
στην Κένυα. Ο Όμιλος έχει αναλάβει την παραγωγή και παράδοση στη χώρα όλου του εκλογικού υλικού για 
τις  εκλογές που διεξάχθηκαν στην Κένυα τον Αύγουστο,  
β) την αύξηση των πωλήσεων κατά € 4,1 εκατ. του τομέα ψηφιακής εκτύπωσης και αποστολής λογαριασμών 
προερχόμενη κατά βάση από την ενσωμάτωση νέων πελατών, την αύξηση του όγκου αποστολών καθώς και 
την αύξηση των τιμών σε σχέση με πέρυσι ως απόρροια του αυξημένου κόστους εξυπηρέτησης, 
γ) τον αυξημένο αριθμό ζητούμενων τραπεζικών καρτών στην Ελληνική αγορά λόγω κυρίως του 
επανασχεδιασμού τους κατά € 3,8 εκατ., 
δ) την υψηλότερη ζήτηση των εντύπων σε Ελλάδα και Ρουμανία κατά € 3,6 εκατ. τόσο από κλάδους που 
είχαν πληγεί από την πανδημία COVID-19 στο Α’ Εξάμηνο του 2021, όσο και από την αύξηση του κόστους 
και την συνεπαγόμενη αύξηση των τιμών, και 
ε) τη συνεχιζόμενη αύξηση της συμμετοχής των λύσεων ψηφιακού μετασχηματισμού κατά 1 εκατ. με την 
προσέλκυση νέων πελατών και αύξηση των παρεχόμενων λύσεων τόσο στην αγορά της Ελλάδος αλλά και 
της Ρουμανίας. 
 
 



 
 

 

 
 

Η αύξηση του τζίρου στο 9μηνο έχει προέλθει σε μεγάλο βαθμό από το γ΄ τρίμηνο του 2022, όπου οι 
πωλήσεις του Ομίλου ανήλθαν σε € 43,1 εκατ. έναντι € 19,1 εκατ. το αντίστοιχο γ’ τρίμηνο του 2021, 
αυξημένες κατά € 24 εκατ. ή 125,4% χάριν σε: α) την υλοποίηση του έργου αξίας € 24,6 εκατ. που αφορά 
την παραγωγή και προμήθεια των εντύπων ασφαλείας για την διεξαγωγή των 6 εκλογικών αναμετρήσεων 
στην Κένυα. Η αξία που αναγνωρίστηκε στο γ’ τρίμηνο του 2022 ήταν € 21,2 εκατ. και β) τον αυξημένο 
αριθμό ζητούμενων τραπεζικών καρτών στην Ελληνική αγορά κατά € 1,7 εκατ., την αύξηση των πωλήσεων 
του τομέα ψηφιακής εκτύπωσης και αποστολής λογαριασμών κατά € 0,9 εκατ. καθώς και την υψηλότερη 
ζήτηση των εντύπων σε Ελλάδα και Ρουμανία κατά € 0,3 εκατ.. 
 
Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, τα βασικά μεγέθη της κερδοφορίας του Ομίλου INFORM στο εννεάμηνο του 
2022 έχουν ως ακολούθως: 
- Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του 
Ομίλου, ανήλθαν στα € 11,1 εκατ. έναντι € 5,2 εκατ. το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2021, αυξημένα κατά € 
5,9 εκατ. ή +113,7% λόγω κυρίως του έργου στην Κένυα και του θετικού μίγματος των πωλήσεων, 
- Τα κέρδη προ φόρων και χρηματοδοτικών αποτελεσμάτων (EBIT), ανήλθαν σε € 7,7 εκατ. έναντι € 1,9 εκατ. 
το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2021, αυξημένα κατά € 5,8 εκατ. ή +300,8% επηρεαζόμενα θετικά από το έργο 
των εκλογών της Κένυα. 
 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01-30/09/2022 
 

(σε χιλ. € ) 30/9/2022 31/12/2021 ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ       

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 53.338.402 53.715.289 (376.887) 

        

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 38.296.787 23.498.817 14.797.970 

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 91.635.189 77.214.106 14.421.083 

        

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ       

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 35.710.231 35.039.957 670.274 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ       

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 16.016.703 17.874.829 (1.858.126) 

        

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις  39.908.256 24.299.321 15.608.935 

Σύνολο υποχρεώσεων 55.924.958 42.174.150 13.750.809 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 91.635.189 77.214.106 14.421.083 

 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (4.452.772) (1.541.620) (2.911.152) 

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 14.042.507 16.293.096 (2.250.589) 

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις  14.002.831 6.904.365 7.098.466 

Καθαρός δανεισμός 23.592.565  21.655.841  1.936.725  

 

Κατά το γ΄ τρίμηνο της χρήσης 2022 δεν έλαβαν χώρα σημαντικές μεταβολές στην κεφαλαιακή διάρθρωση, 
στη δανειακή θέση, καθώς και στα λοιπά μεγέθη της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης του Ομίλου. 
Ο καθαρός δανεισμός ανήλθε σε € 23,6 εκατ. αυξημένος κατά € 1,9 εκατ.. Η αύξηση σε σχέση με το 2021 
οφείλεται κυρίως στο τίμημα € 3,1 εκατ. για την αύξηση συμμετοχής του Ομίλου στις εταιρείες NEXT DOCS, 
που παρέχουν τις υπηρεσίες ψηφιοποίησης καθώς και ηλεκτρονικής και φυσικής διαχείρισης εγγράφων στη 
Ρουμανία.  
 
 



 
 

 

 
 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ - ΤΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ 
ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
 
Η παγκόσμια ενεργειακή κρίση έχει προκαλέσει σημαντικές μεταβολές στο κόστος παραγωγής και 
λειτουργίας των μονάδων παραγωγής του Ομίλου.   
Οι σημαντικότερες επιπτώσεις που αντιμετωπίζουμε είναι οι ακόλουθες: 
- Συνεχιζόμενες αυξήσεις τιμών στον χαρτοπολτό και στην κατασκευή όλων των ειδών χαρτιού, με 
αποτέλεσμα την αύξηση των τιμών πρώτων υλών της τάξης του 40%. 
- Συνεχιζόμενες αυξήσεις στα κόστη μεταφοράς που έχει οδηγήσει σε πενταπλασιασμό της αξίας χρέωσης 
των εμπορευματοκιβωτίων μεταφοράς υλικών και εμπορευμάτων.¨ 
- Αυξημένο κόστος ενέργειας για την λειτουργία των μονάδων παραγωγής μας τόσο στην Ελλάδα όσο και 
στην Ρουμανία 
Στο εν λόγω διάστημα, ο Όμιλος έχει καταφέρει να επαναπροσδιορίσει τις τιμές πώλησης σε συνεργασία με 
τους πελάτες σε αρκετές περιπτώσεις. 
 
Αναφορικά με τις πολεμικές συγκρούσεις στην Ουκρανία, Ο Όμιλος δεν έχει δραστηριότητες στην Ουκρανία, 
στη Ρωσία ή σε περιοχές που πλήττονται άμεσα από τις πολεμικές συγκρούσεις. Ωστόσο, επηρεάζεται από  
παράγοντες που μπορούν να οδηγήσουν σε περαιτέρω αύξηση του πληθωρισμού.  
 
Παράλληλα, η Διοίκηση του Ομίλου παρακολουθεί τις εξελίξεις στην παγκόσμια οικονομία με τον ανοδικό 
πληθωρισμό, τις ανοδικές τιμές ενέργειας και τις γεωπολιτικές εντάσεις και με την προσαρμοστικότητα που 
επέδειξε από τη διαχείριση της εξάπλωσης της πανδημίας COVID-19 στις χρήσεις 2020 και 2021, δουλεύει 
στην κατεύθυνση να μπορεί να αντιμετωπίσει αυτές τις εξωγενείς προκλήσεις χωρίς σημαντικές επιπτώσεις 
στα τελικά Οικονομικά αποτελέσματα. Ο Όμιλος έχοντας αποδείξει τη δυνατότητα προσαρμογής στις 
ταχύτατα μεταβαλλόμενες και απρόβλεπτες συνθήκες της Ευρωπαϊκής αγοράς που δραστηριοποιείται 
αντιμετωπίζει τις προκλήσεις και παράλληλα βλέπει ευκαιρίες από τη γρηγορότερη μετάβαση στον 
ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων. 
Η INFORM έχει την αποδεδειγμένη τεχνογνωσία προκειμένου να υλοποιήσει επενδυτικά έργα που θα 
διακηρυχθούν με την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού μέσου ανάκαμψης Next Generation EU (NGEU), το οποίο 
αναμένεται να χρηματοδοτήσει την υλοποίηση σημαντικών διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. 
 
 
 

 ΟΜΙΛΟΣ AUSTRIACARD HOLDINGS AG 
 

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, έχει δρομολογηθεί η  διασυνοριακή συγχώνευση με απορρόφηση της INFORM 
Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ από τη μητρική εταιρία AUSTRIACARD HOLDINGS AG, η οποία τελεί υπό την 
έγκριση των Γενικών Συνελεύσεων των δυο εταιριών και των αρμόδιων αρχών, με σκοπό την εισαγωγή της 
AUSTRIACARD HOLDINGS AG στα Χρηματιστήρια της Βιέννης και της Αθήνας. Στο πλαίσιο 
αυτό, επιπροσθέτως των προαναφερθέντων οικονομικών μεγεθών της  INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ και με στόχο την πληρέστερη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, τα βασικά ενοποιημένα 
οικονομικά μεγέθη του Ομίλου AUSTRIACARD HOLDINGS AG για  το εννεάμηνο της χρήσης 2022 έχουν ως 
ακολούθως :  
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01-30/09/2022 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΜΙΛΟΥ (χιλ. €) 
01/01-

30/9/2022 
01/01-

30/9/2021 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ % 

          
Πωλήσεις 231.211.786  126.252.198  104.959.588  83,1% 

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

32.701.573  14.621.222  18.080.351  123,7% 

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

22.294.162  6.697.779  15.596.383  232,9% 

 
Οι πωλήσεις του Ομίλου AUSTRIACARD HOLDINGS το εννεάμηνο του 2022 ανήλθαν σε € 231,2 εκατ. έναντι 
€ 126,2 εκατ. και παρουσίασαν αύξηση κατά € 105 εκατ., ή +83,1% σε σύγκριση με το αντίστοιχο εννεάμηνο 
του 2021, με συμμετοχή και των δύο τομέων του Ομίλου, της Ψηφιακής Ασφάλειας (Digital Security) και της 
Διαχείρισης Πληροφοριών (Information Management). 
 
Ως αποτέλεσμα της εν λόγω αύξησης, τα βασικά μεγέθη της κερδοφορίας του Ομίλου AUSTRIACARD στο 
εννεάμηνο του 2022 έχουν ως ακολούθως: 
- Τα προσαρμοσμένα (adjusted) κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και 
αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου, ανήλθαν στα € 32,7 εκατ. έναντι € 14,6 εκατ. το αντίστοιχο εννεάμηνο 
του 2021, αυξημένα κατά € 18,1 εκατ. ή +123,7% , 
- Τα προσαρμοσμένα (adjusted) κέρδη προ φόρων και χρηματοδοτικών αποτελεσμάτων (EBIT), ανήλθαν σε 
€ 22,3 εκατ. έναντι € 6,7 εκατ. το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2021, αυξημένα κατά € 15,6 εκατ. ή +232,9%. 
 
  

Σχετικά με την INFORM LYKOS 

H INFORM LYKOS (LYK.ATH) ιδρύθηκε το 1897, είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών από το 1994 και 
παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες ασφαλούς διαχείρισης εγγράφων και πληροφοριών, καινοτομώντας στον 
ψηφιακό μετασχηματισμό επιχειρήσεων και οργανισμών με την παροχή λύσεων υψηλής εξειδίκευσης. 
Απασχολεί 510 εργαζομένους με τέσσερις μονάδες παραγωγής σε Ελλάδα, Ρουμανία και Αλβανία, ενώ κατέχει 
ηγετική θέση στις αγορές της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης στον Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα. 
 
Είναι μέλος της AUSTRIACARD  HOLDINGS, Αυστριακού Oμίλου υψηλής τεχνολογίας πληροφορικής σε θέματα 
Hardware Embedded Security, που απασχολεί 1.400 άτομα και έχει διεθνή παρουσία με τρία Divisions, 
AUSTRIACARD, INFORM και NAUTILUS, στους τομείς της Ψηφιακής Ασφάλειας (Digital Security), της Διαχείρισης 
Πληροφοριών (Information Management) καθώς και του IoT αντιστοίχως. O Όμιλος AUSTRIACARD  HOLDINGS 
έχει ένα πολύ ισχυρό πανευρωπαϊκό επιχειρησιακό αποτύπωμα, από το Ηνωμένο Βασίλειο έως την Ελλάδα και 
την Τουρκία, με επτά παραγωγικές εγκαταστάσεις και επτά κέντρα προσωποποίησης στην Ευρώπη, καθώς και 
δύο επιπλέον κέντρα προσωποποίησης στην Νότια Αμερική και στις Η.Π.Α., που του επιτρέπουν να εξυπηρετεί 
τους πελάτες του, όπου και να βρίσκονται, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Το 2021 σε pro-forma επίπεδο, ο 
Όμιλος πραγματοποίησε ενοποιημένο κύκλο εργασιών της τάξης των 200 εκατ. ευρώ. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.informlykos.com  

https://markets.ft.com/data/equities/tearsheet/profile?s=LYK:ATH
http://www.informlykos.com/

