
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Αρµόδια υπηρεσία: Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας, ∆/νση Α.Ε. και Πίστεως

∆ιεύθυνση διαδικτύου: www.lykos.gr

Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου: Νικόλαος Λύκος, Παναγιώτης Σπυρόπουλος, Γεώργιος Τριανταφυλλίδης, 

Ηλίας Καράντζαλης, Ελευθέριος Χιλιαδάκης, Παναγιώτης Λύκος, Κωνσταντίνος Λάγιος, 

Σπυρίδων Μανιάς.

Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο Κύκλος εργασιών 116.541.386 98.752.639 32.022.370 26.635.513

των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων: 26η Μαρτίου 2014 Μικτά κέρδη / (ζηµιές) 32.985.169 28.926.344 6.152.620 4.295.044

Νόµιµος ελεγκτής : Νίκος Γαρµπής (Α.Μ.ΣΟΕΛ 25011) Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και

Ελεγκτική εταιρία: Grant Thornton Α.Ε. (Α.Μ.ΣΟΕΛ 127) επενδυτικών αποτελεσµάτων 5.126.815 4.164.094 36.966 (1.351.342)

Τύπος έκθεσης ελέγχου: Με σύµφωνη γνώµη

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων 3.671.793 3.333.941 (302.744) (1.575.604)

Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους 2.081.005 1.740.821 (931.969) (1.825.367)

Κατανέµονται σε:
Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ Ιδιοκτήτες µητρικής 2.053.060 1.762.255 (931.969) (1.825.367)

31/12/2013 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2012 ∆ικαιώµατα µειοψηφίας 27.945 (21.434) - -
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά (σε ευρώ) 0,0998 0,0856 (0,0453) (0,0887)
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 84.077.725 82.734.152 33.789.179 34.197.130 Προτεινόµενο µέρισµα ανά µετοχή - (σε ευρώ)   0,0000 0,0000
Επενδύσεις σε ακίνητα 4.084.500 4.214.480 0 0 Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, 
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 1.578.440 2.266.317 698.173 760.811 επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων 10.649.799 9.339.663 1.769.775 427.246 
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 7.114.510 5.199.225 36.418.149 40.327.692
Αποθέµατα 22.485.324 16.490.882 4.090.702 4.610.090

Απαιτήσεις από πελάτες 20.157.237 15.834.601 7.553.456 8.062.694
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 12.410.684 11.462.235 4.859.170 1.874.770

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 
προοριζόµενα για πώληση 345.128 356.091 0 0
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 152.253.547 138.557.982 87.408.829 89.833.187

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μετοχικό Κεφάλαιο 12.758.592 12.758.592 12.758.592 12.758.592
Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων 63.985.212 62.936.451 34.928.386 36.077.330
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων µετόχων εταιρίας (α) 76.743.804 75.695.042 47.686.978 48.835.922
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας (β) 536.692 514.211 0 0     
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ)=(α)+(β) 77.280.496 76.209.253 47.686.978 48.835.922 Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους (α) 2.081.005 1.740.821 (931.969) (1.825.367)
Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 23.118.957 25.109.680 23.000.000 23.246.831 Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (β) (1.009.764) (2.722.972) (216.975) (2.459.896)
Προβλέψεις / Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 11.167.287 8.770.684 4.712.233 4.071.606 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (α) + (β) 1.071.241 (982.151) (1.148.944) (4.285.263)
Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 18.808.890 6.975.371 4.046.831 5.093.662 - Ιδιοκτήτες µητρικής 1.048.762 (963.189) (1.148.944) (4.285.263)
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 21.877.917 21.492.994 7.962.787 8.585.166 - ∆ικαιώµατα µειοψηφίας 22.480 (18.962) 0 0
Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 74.973.051 62.348.729 39.721.851 40.997.265
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 152.253.547 138.557.982 87.408.829 89.833.187

1.

Επωνυµία Έδρα Φορολογικά 76.209.253 77.191.403 48.835.922 53.121.183

Συµµετοχής Συµµετοχής Ανέλεγκτες Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους 1.071.241 (982.151) (1.148.944) (4.285.263)

Χρήσεις ∆ιανεµηθέντα µερίσµατα 0 0 0 0 

Inform Π. Λύκος A.E. Ελλάδα 2009-2010,2013 Μεταβολή ιδιοκτησιακών δικαιωµάτων σε θυγατρική 0 0 0 0 

Lykos Paperless Solutions A.E. Ελλάδα 2010,2013 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (31.12.2013 και 31.12.2012
Terrane L.T.D. Κύπρος 2004-2013 αντίστοιχα) 77.280.496 76.209.253 47.686.978 48.835.922

Inform Lykos (Romania) L.T.D. Κύπρος 2003-2013
Inform Lykos S.A. Ρουµανία 2005-2013
Compaper Converting S.A. Ρουµανία 2001-2013
Sagime Gmbh Αυστρία 100,00%    Ολική Άµεση 2010-2013
Austria Card GmbH Αυστρία 100,00%    Ολική Έµµεση 2010-2013
Austria Card Polska Sp.z.o.o. Πολωνία 2013

Austria Card Akilii Kart STI Τουρκία 2013
Austria Card SRL Ρουµανία 100,00% 2012-2013
Provus Kart A.S. Τουρκία 2013
Albanian Digital Printing Solutions Sh.p.k. Αλβανία 2011-2013 Έµµεση µέθοδος

2.

Λειτουργικές δραστηριότητες
Αποτελέσµατα προ φόρων (συνεχιζόµενες δραστηριότητες) 3.671.793 3.333.941 (302.744) (1.575.604)

Πλέον / µείον προσαρµογές για:
Αποσβέσεις 5.522.984 5.175.569 1.732.809 1.778.588 
Προβλέψεις (946.544) (698.625) (107.305) (714.381)
Λοιπές µη ταµιακές συναλλαγές (1.301.909) (409.475) (628.999) (583.759)
Αποτελέσµατα ( έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές  

Κατά την συγκρίσιµη χρήση 1/1 – 31/12/12: επενδυτικής δραστηριότητας) (457.477) (453.704) (402.120) (399.103)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 1.153.216 1.098.851 690.829 712.090 
Πλέον / µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου 
κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες
Μείωση / ( αύξηση ) αποθεµάτων (6.020.555) (935.590) 519.388 174.655 
Μείωση / ( αύξηση ) απαιτήσεων (3.033.413) (4.165.933) (223.280) 958.007 
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 1.620.569 2.545.355 187.044 793.089 
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (1.066.072) (1.231.085) (646.810) (844.324)
(Καταβεβληµένοι φόροι) / Επιστροφές φόρου εισοδήµατος (1.353.022) (586.655) (36.275) 1.078.848 

3. Σύνολο εισροών/ (εκροών) από λειτουργικές   
δραστηριότητες (α) (2.210.430) 3.672.649 782.537 1.378.106 

4. Επενδυτικές δραστηριότητες 
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών 
επενδύσεων (3.526.675) (100.460) 0 (5.150.460)
Εισπράξεις από πωλήσεις θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και 
λοιπών επενδύσεων 0 153.680 0 0 
Αγορά ενσώµατων και άϋλων πάγιων στοιχείων (4.397.586) (9.098.500) (724.680) (3.829.232)

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων πάγιων στοιχείων 402.484 172.323 97.454 771.423 
∆ιαθέσιµα αποκτηθείσας εταιρίας 0 438 0 0 
Τόκοι εισπραχθέντες 38.705 365.268 602.500 314.734 
Επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων εισπραχθείσες 282.528 378.834 282.528 0 
Σύνολο εισροών/ (εκροών) από επενδυτικές (7.200.544) (8.128.417) 257.802 (7.893.535)
δραστηριότητες (β)

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες 
Εισπράξεις από εκδοθέντα /αναληφθέντα δάνεια 13.376.517 3.462.849 5.450.000 9.475.000 

5. Εξοφλήσεις δανείων (3.493.662) (4.185.275) (3.493.662) (3.493.662)
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις(χρεολύσια) (172.981) 0 (63.621) 0 
Μερίσµατα πληρωθέντα (5.120) (6.831) (5.120) (6.831)

Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηµατοδοτικές 
6. δραστηριότητες (γ) 9.704.754 (729.257) 1.887.597 5.974.507 

Καθαρή αύξηση (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα & 
7. ισοδύναµα χρήσης (α)+(β)+(γ) 293.780 (5.185.025) 2.927.936 (540.922)

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης 7.730.341 12.915.366 732.694 1.273.616 
8. Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης 8.024.121 7.730.341 3.660.630 732.694 

9. Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού στον Όµιλο και στην Εταιρία είναι:

31/12/13 31/12/12 31/12/13

Αριθµός προσωπικού 882 779 224 222
10.. 11.

12.
13.

14.

15.

∆ιοίκησης

ε) Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και 
Οι οικονοµικές καταστάσεις της 31ης ∆εκεµβρίου 2013 της Μητρικής και του Οµίλου εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας στις 26 Μαρτίου 

2014.Τα µέλη του ∆.Σ. είναι: Νικόλαος Λύκος, Παναγιώτης Σπυρόπουλος, Γεώργιος Τριανταφυλλίδης, Ηλίας Καράντζαλης, Ελευθέριος Χιλιαδάκης, Παναγιώτης 

Λύκος, Κωνσταντίνος Λάγιος, Σπυρίδων Μανιάς.
Ό Όµιλος,  όπως αναφέρει σχετικά στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις του (υπ’ αριθµ. 4 επεξηγηµατική σηµείωση) την 31/12/2013, υιοθέτησε το 

τροποποιηµένο ∆ΛΠ 19. Στα πλαίσια της εν λόγω υιοθέτησης, ο Όµιλος προέβη στην εσωτερική αναταξινόµηση µεταξύ κονδυλίων κατάστασης αποτελεσµάτων 

και κατάστασης συνολικών εσόδων της συγκρίσιµης χρήσης 2012. Με την εν λόγω αναταξινόµηση προέκυψε επιβάρυνση στα αποτελέσµατα του Οµίλου κατά 

ποσό ευρώ 287.320 µε ισόποση ωφέλεια των συνολικών εσόδων, και αντίστοιχα στην Εταιρία προέκυψε επιβάρυνση στα αποτελέσµατα κατά ποσό ευρώ 16.308 

µε ισόποση ωφέλεια των συνολικών εσόδων.

στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της 
0

ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της 

707.664 496.125µελών της ∆ιοίκησης

0 0

0 808.596

0∆ιοίκησης

δ) Υποχρεώσεις 0 1.263.893

β) Εισροές 0 4.342.854

Οι επενδύσεις σε πάγια στοιχεία κατά τη χρήση 1/1/2013 - 31/12/2013, ανήλθαν για την Εταιρία και για τον Όµιλο σε ευρώ 691 χιλ. και ευρώ 5.454 χιλ., 

αντίστοιχα. 
Τα κέρδη ανά µετοχή υπολογίστηκαν βάσει του επιµερισµού των κερδών επί του σταθµισµένου µέσου όρου του αριθµού των µετοχών.
Στις ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις έχουν τηρηθεί οι λογιστικές αρχές που χρησιµοποιήθηκαν για να καταρτισθούν οι οικονοµικές καταστάσεις της 

προηγούµενης χρήσης 2012 προσαρµοσµένων µε τις αναθεωρήσεις που επιτάσσουν τα ∆ΠΧΑ εκτός των περιπτώσεων που αναφέρονται στην παρ. 4 "Νέα 

πρότυπα και διερµηνείες" της Ετήσιας Οικονοµικής Έκθεσης χρήσης 2013.

α) Εκροές 0 1.137.822

γ) Απαιτήσεις

31/12/12

Οι συναλλαγές της Εταιρίας και του Οµίλου µε τα συνδεδεµένα µέρη κατά τη χρήση 1/1/2013 - 31/12/2013, όπως ορίζονται από το ∆ΛΠ 24,  έχουν ως 

εξής:
Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Επί παγίων περιουσιακών στοιχείων των εταιριών του Οµίλου αξίας ευρώ 8,5 εκατ. υφίστανται προσηµειώσεις υποθήκης για την κάλυψη δανειακών

υποχρεώσεων.  Επί των Παγίων ή Ακινήτων της µητρικής Εταιρίας δεν υφίστανται εµπράγµατα βάρη.
∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων διαφορές, ούτε αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων, οι οποίες

ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή την λειτουργία της εταιρίας ή του Οµίλου.
Η σωρευτική πρόβλεψη για φορολογικά ανέλεγκτες χρήσεις για την εταιρία ανέρχεται σε ποσό ευρώ 15 χιλ.. ∆εν διενεργήθηκε καµία σηµαντική πρόβλεψη

κατά την έννοια των παραγράφων 10, 11 και 14 του ∆ΛΠ 37.

    Ο ’Οµιλος   Η Εταιρία

Οι οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου από την 12/03/2014 περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της "Lykos A.G." µε έδρα την 

Αυστρία. Η "Lykos A.G." σε υλοποίηση προαιρετικής δηµόισιας πρότασης που υπέβαλε στους µετόχους της Εταιρίας για την αγορά του συνόλου των 

κοινών οναµαστικών µετά ψήφου µετοχών τους στην Εταιρία, απέκτησε σταδιακά µέχρι και την 12/03/2014 το 70,8% των µετοχών της Εταιρίας. 

Σηµειώνεται ότι η εν λόγω δηµόσια πρόταση, η οποία έληξε την 7/3/2014 αφορούσε αγορά µε αντάλλαγµα µία νέα κοινή ονοµαστική µετοχή της "Lykos 

A.G." προς µία κοινή µετοχή της Εταιρείας ή 1,50 ευρώ ανά µετοχή τοις µετρητοίς. 

Κατά την περίοδο αναφοράς 1/1 - 31/12/2013 και συγκεκριµένα την 7/5/2013 ο Όµιλος µέσω της θυγατρικής του εταιρίας "Austria Card GmbH” απέκτησε την 
πλήρη κυριότητα του 49% και την επικαρπία του υπολοίπου 51% των µετοχών και τον έλεγχο της εταιρίας "Provus Kart A.S." µε έδρα την 
Κωνσταντινούπολη Τουρκίας. Η πλήρης κυριότητα του 51% των µετοχών θα αποκτηθεί τον Απρίλιο του 2014.  Η νέα θυγατρική εταιρία διαθέτει στην 
Τουρκία ολοκληρωµένο κέντρο προσωποποίησης καρτών και δίνει στον Όµιλο τη δυνατότητα πρόσβασης στην αγορά της Τουρκίας. Στις υπ’ αριθµ. 9 και10 
επεξηγηµατικές σηµειώσεις των αναλυτικών ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων 1/1 - 31/12/2013 αναφέρονται λεπτοµέρειες αναφορικά µε την αξία του 
τιµήµατος απόκτησης, των αποκτηθέντων περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων καθώς και της αναγνωρισθείσας υπεραξίας. Η επίδραση της 
ενσωµάτωσης αυτής στα αποτελέσµατα και στην καθαρή θέση που αντιστοιχούν στους ιδιοκτήτες της µητρικής εταιρίας και τη µειοψηφία ήταν επουσιώδης.

α) Η Εταιρία (µέσω των holding θυγατρικών της εταιριών στην Κύπρο) την 24/4/2012 απέκτησε επιπλέον ποσοστό συµµετοχής 0,85% στην θυγατρική 
εταιρία στην Ρουµανία “Inform Lykos S.A.” µε συνέπεια το συνολικό ποσοστό συµµετοχής να ανέλθει σε 98,19% (προηγούµενο ποσοστό συµµετοχής 
97,34%). Η επίδραση της ενσωµάτωσης αυτής στα αποτελέσµατα και στην καθαρή θέση που αντιστοιχούν στους ιδιοκτήτες της µητρικής εταιρίας και τη 
µειοψηφία ήταν επουσιώδης.

(γ) Ο Όµιλος απέκτησε την 2/8/2012 το 51% συµµετοχής και παράλληλα τον έλεγχο της εταιρίας "Albanian Digital Printing Solutions Sh.p.k." µε έδρα στην 
Αλβανία. Η επίδραση της ενσωµάτωσης αυτής στα αποτελέσµατα και στην καθαρή θέση που αντιστοιχεί στους ιδιοκτήτες της µητρικής εταιρίας και στη 
µειοψηφία ήταν επουσιώδης.
∆εν συνέτρεξε περίπτωση αλλαγής της διάρκειας ή της λήξης της οικονοµικής χρήσης ή της µεθόδου ενσωµάτωσης των εταιριών του Οµίλου. Επίσης δεν 
συνέτρεξε περίπτωση εταιρίας, η οποία δεν ενσωµατώθηκε στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις στην περίοδο αναφοράς 1/1 - 31/12/2013, ενώ είχε 
ενσωµατωθεί στην συγκρίσιµη χρήση 1/1 - 31/12/2012.

(β) Ο Όµιλος ίδρυσε µια νέα θυγατρική εταιρία στη Ρουµανία, την "Austria Card SRL" µε 100% ποσοστό συµµετοχής. Η επίδραση της ενσωµάτωσης αυτής 
στα αποτελέσµατα και στην καθαρή θέση που αντιστοιχούν στους ιδιοκτήτες της µητρικής εταιρίας και τη µειοψηφία ήταν επουσιώδης.

Το κονδύλι «Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους» της χρήσης 1/1 – 31/12/2013 που περιλαµβάνεται στα «Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων» 

του Οµίλου ποσού ευρώ (1.009.764) αφορά: (α)  κατά ποσό ευρώ (694.782) συναλλαγµατικές διαφορές από µετατροπή οικονοµικών καταστάσεων 

επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων στο εξωτερικό (µετά φόρων), (β) κατά ποσό ευρώ (25.634) αναλογιστικές ζηµιές αναγνώρισης πρόβλεψης αποζηµίωσης 

προσωπικού (µετά φόρων) και (γ) κατά ποσό ευρώ (289.348) επίδραση αλλαγής συντελεστή φορολόγησης των ελληνικών εταιριών του Οµίλου.Το 

αντίστοιχο κονδύλι της χρήσης 1/1 – 31/12/2012 που περιλαµβάνεται στα «Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων» του Οµίλου ποσού ευρώ (2.722.972) 

αφορά: (α)  κατά ποσό ευρώ (534.088) συναλλαγµατικές διαφορές από µετατροπή οικονοµικών καταστάσεων επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων στο 

εξωτερικό (µετά φόρων),  (β) κατά ποσό ευρώ 287.320 αναλογιστικά κέρδη αναγνώρισης
πρόβλεψης αποζηµίωσης προσωπικού (µετά φόρων) και (γ) κατά ποσό ευρώ (2.476.204) από αναπροσαρµογή αξίας ιδιοχρησιµοποιούµενων εδαφικών 

εκτάσεων και κτιρίων (µετά φόρων).  Το κονδύλι «Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους» της χρήσης 1/1 – 31/12/2013 που περιλαµβάνεται στα 

«Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων» της Εταιρίας ποσού ευρώ (216.975) αφορά: (α) κατά ποσό ευρώ 72.373 αναλογιστικά κέρδη αναγνώρισης 

πρόβλεψης αποζηµίωσης προσωπικού (µετά φόρων) και (β) κατά ποσό ευρώ (289.348) επίδραση αλλαγής συντελεστή φορολόγησης της Εταιρίας. Το 

αντίστοιχο κονδύλι της χρήσης 1/1 – 31/12/2012 που περιλαµβάνεται στα «Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων» της Εταιρίας ποσού ευρώ 

(2.459.896) αφορά (α)  κατά ποσό ευρώ 16.308 αναλογιστικά κέρδη αναγνώρισης πρόβλεψης αποζηµίωσης προσωπικού (µετά φόρων) και (β) κατά ποσό 

ευρώ (2.476.204) από αναπροσαρµογή αξίας ιδιοχρησιµοποιούµενων εδαφικών εκτάσεων και κτιρίων (µετά φόρων). 

Έµµεση
100,00% Ολική Έµµεση
51,00% Ολική Άµεση

100,00% Ολική Έµµεση

100,00% Ολική Έµµεση
Ολική

98,19% Ολική Έµµεση
95,68% Ολική Έµµεση

100,00% Ολική Άµεση

98,19% Ολική Έµµεση

99,91% Ολική Άµεση

Σχέση 
Ενοποίησης

Μητρική - Μητρική

  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (ετήσια ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα)

Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΕΩΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 

(δηµοσιευόµενα βάσει του κ.ν. 2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και µη, κατά τα ∆ΛΠ)

Ο ΟΜΙΛΟΣ  H ΕΤΑΙΡΙΑ

INFORM Π.ΛΥΚΟΣ Α.Ε.
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 359201000

5ο ΧΛΜ ΛΕΩΦ. ΒΑΡΗΣ - ΚΟΡΩΠΙΟΥ, ΚΟΡΩΠΙ

  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ετήσια ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα)

1/1-

31/12/2013

1/1-

31/12/2012

1/1-

31/12/2013

1/1-

31/12/2012

1/1-

31/12/2013

1/1-

31/12/2012

1/1-

31/12/2013

Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ

Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ

  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ (ετήσια ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα)
Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ

Ο ΟΜΙΛΟΣ   H ΕΤΑΙΡΙΑ

1/1-

31/12/2012

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ετήσια ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα)

Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

1/1-

31/12/2012

1/1-

31/12/2013

Ο ΟΜΙΛΟΣ   H ΕΤΑΙΡΙΑ

31/12/2013 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2012

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η επωνυµία, η χώρα της καταστατικής έδρας κάθε εταιρίας που περιλαµβάνεται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, οι φορολογικά ανέλεγκτες 

χρήσεις, καθώς επίσης το ποσοστό µε το οποίο συµµετέχει, άµεσα ή έµµεσα, η µητρική εταιρία και η µέθοδος ενσωµάτωσης που εφαρµόστηκε για κάθε 

εταιρία, έχουν ως εξής:
Ποσοστό Μέθοδος 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης (01.01.2013 και 01.01.2012 

αντίστοιχα)

1/1-

31/12/2012

1/1-

31/12/2013

  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (ετήσια ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις, στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα του Οµίλου της  INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. Συνιστούµε εποµένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή 

άλλη συναλλαγή µε τον εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονοµικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης του νόµιµου ελεγκτή  όποτε αυτή απαιτείται.
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις, στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα του Οµίλου της INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. Συνιστούµε εποµένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή 

άλλη συναλλαγή µε τον εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονοµικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του νόµιµου ελεγκτή.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΥΚΟΣ

 Α.∆.T   ΑΒ 241783

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

 Α.∆.T  ΑΙ 579288

Η  ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ Α∆ΑΜ  

Α.∆.T.  ΑΕ 118025

Ο  ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΑΤΟΣ

Α.∆.T.  Σ 240679

Α.Μ. Α∆ΕΙΑΣ  Ο.Ε.Ε. Α΄ ΤΑΞΗΣ 9657

Κορωπί Αττικής, 26 Μαρτίου  2014


