
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

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

∆ιεύθυνση διαδικτύου: www.lykos.gr

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

Ηλίας Καράντζαλης, Κωνσταντίνος Λάγιος, Εµµανουήλ Λεκάκης, Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης (01.01.2015 και 01.01.2014 αντίστοιχα) 78.454.657 77.280.496 72.705.984 47.686.978

Σπυρίδων Μανιάς. Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (2.169.912) 1.174.159 (2.096.493) 25.019.006 

Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ∆ιανεµηθέντα µερίσµατα 0 0 0 0 

των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων: 29η Μαρτίου 2016 Συνολικές συναλλαγές µε τους ιδιοκτήτες της εταιρείας (23.151.979) 0 (22.795.716) 0 

Νόµιµος ελεγκτής : Νίκος Γαρµπής (Α.Μ.ΣΟΕΛ 25011) Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (31.12.2015 και 31.12.2014

Ελεγκτική εταιρία: Grant Thornton Α.Ε. (Α.Μ.ΣΟΕΛ 127) αντίστοιχα) 53.132.765 78.454.657 47.813.775 72.705.984

Τύπος έκθεσης ελέγχου: Με σύµφωνη γνώµη

Έµµεση µέθοδος

Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ Ζηµίες προ φόρων (2.299.841) (1.560.608) (2.594.264) (1.574.787)

31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014 Πλέον / µείον προσαρµογές για:
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αποσβέσεις ενσώµατων και άυλων περιουσιακών στοιχείων 3.601.643 3.003.528 2.590.043 2.013.217 

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 57.389.325 59.876.116 32.108.331 33.703.518 Καθαρά χρηµατοοικονοµικά κόστη 1.168.350 1.104.224 821.098 739.858 
Επενδύσεις σε ακίνητα 310.847 322.739 0 0 Μεταβολή µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων προσωπικού και προβλέψεων 944.439 0 944.439 0 
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 3.468.934 3.430.871 1.256.803 1.141.043 Λοιπές προσαρµογές (22.208) (439.095) (40.040) (711.183)

Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 113.974 166.850 22.200.360 29.452.086  3.392.383 2.108.049 1.721.277 467.105 
Αποθέµατα 5.816.156 6.415.152 3.981.987 4.220.125 Μεταβολές κεφαλαίου κίνησης για :
Απαιτήσεις από πελάτες 12.568.147 14.882.905 5.315.916 7.540.916 Aποθέµατα 645.872 (345.601) 303.475 (194.760)
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 6.925.846 44.028.267 5.245.398 35.416.133 Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις 1.931.170 (2.723.621) 2.471.483 (722.857)
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Εµπορικές και λοιπές υποχρεώσεις (1.867.105) 2.038.009 (691.176) 605.128 
προοριζόµενα για πώληση 0 0 0 0 Ροές από λειτουργική δραστηριότητα 4.102.320 1.076.836 3.805.059 154.616 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 86.593.229 129.122.899 70.108.794 111.473.821 Μείον:

Πληρωθέντες φόροι (39.424) (311.858) (24.792) 113.813 
Πληρωθέντες τόκοι (1.179.597) (885.160) (791.168) (605.123)

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Καθαρές ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 2.883.299 (120.182) 2.989.099 (336.694)
Μετοχικό Κεφάλαιο 12.758.592 12.758.592 12.758.592 12.758.592 Καθαρές ταµειακές ροές από διακοπείσα δραστηριότητα 0 6.234.238 0 0 
Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων 39.778.927 65.137.529 35.055.183 59.947.392 Καθαρές ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 2.883.299 6.114.056 2.989.099 (336.694)
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων µετόχων εταιρίας (α) 52.537.519 77.896.121 47.813.775 72.705.984
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας (β) 595.245 558.535 0 0 Ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ)=(α)+(β) 53.132.765 78.454.656 47.813.775 72.705.984 Ληφθέντες τόκοι 150.333 165.780 182.981 157.995 
Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 2.576.196 3.784.402 1.179.258 1.386.992 Εισπραχθέντα µερίσµατα 0 0 32.475.000 0 
Προβλέψεις / Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 2.542.243 3.124.996 2.214.669 2.869.627 Εισπράξεις από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού 59.582 130.022 57.654 48.576 
Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 12.168.383 27.300.008 9.216.525 25.578.670 Εισπράξεις από πώληση επενδύσεων 23.000 38.780.862 23.000 0 
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 16.173.643 16.458.838 9.684.569 8.932.548 Πληρωµές για απόκτηση εγκαταστάσεων και εξοπλισµού (1.421.621) (1.098.849) (1.168.230) (657.221)
Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 33.460.464 50.668.244 22.295.020 38.767.837 Καθαρές ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (1.188.706) 37.977.815 31.570.405 (450.650)
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 86.593.229 129.122.899 70.108.794 111.473.821 Καθαρές ταµειακές ροές από διακοπείσα δραστηριότητα 0 (3.202.145) 0 0 

Καθαρές ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (1.188.706) 34.775.670 31.570.405 (450.650)

Ταµεικαές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες 
Μείωση µετοχικού κεφαλαίου µέσω επιστροφής κεφαλαίου µε µετρητά (14.404.862) 0 (14.404.862) 0 
Πληρωµές εξόδων αύξησης µετοχικού κεφαλαίου (159.505) 0 (159.505) 0 
Εισπράξεις από δάνεια 4.516.906 1.502.724 10.850.000 1.500.000 
Πληρωµές δανείων (20.626.190) (3.373.722) (20.000.000) (3.276.830)
Πληρωµές χρηµατοδοτικών µισθώσεων (198.879) (226.726) (114.750) (60.300)
Πληρωθέντα µερίσµατα σε µη ελέγχουσες συµµετοχές (2.393.913) (2.068) (2.393.913) (2.068)
Πληρωθέντα µερίσµατα στους Ιδιοκτήτες της Μητρικής (5.827.221) 0 (5.827.221) 0 
Καθαρές ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (39.093.665) (2.099.792) (32.050.251) (1.839.198)
Καθαρές ταµειακές ροές από διακοπείσα δραστηριότητα 0 (5.486.590) 0 0 

    Καθαρές ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (39.093.665) (7.586.382) (32.050.251) (1.839.198)

Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους (α) (1.635.676) 1.957.214 (1.790.891) 25.379.984 

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (β) (534.236) (783.055) (305.602) (360.978) Καθαρή µείωση ταµειακών διαθεσίµων και ισοδύναµων (37.399.071) 33.303.344 2.509.253 (2.626.542)

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (α) + (β) (2.169.912) 1.174.159 (2.096.493) 25.019.006 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 1 Ιανουαρίου 41.327.465 8.024.121 1.034.088 3.660.630 
Επίδραση από µεταβολή συναλλαγµατικών ισοτιµιών (524) 0 0 0 

- Ιδιοκτήτες µητρικής (2.206.623) 1.152.317 (2.096.493) 25.019.006 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 31 ∆εκεµβρίου 3.927.869 41.327.465 3.543.341 1.034.088 

- ∆ικαιώµατα µειοψηφίας 36.711 21.842 0 0

Κύκλος εργασιών 64.864.407 0 64.864.407 59.051.771 63.282.551 122.334.322 34.881.444 0 34.881.444 31.875.123 0 31.875.123
Μικτά κέρδη / (ζηµιές) 9.307.675 0 9.307.675 9.472.576 24.748.803 34.221.379 5.288.005 0 5.288.005 5.733.629 0 5.733.629

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και 0

επενδυτικών αποτελεσµάτων (1.131.490) 0 (1.131.490) (456.385) 5.256.352 4.799.967 (1.773.166) 0 (1.773.166) (1.138.141) 0 (1.138.141)
0

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων (2.299.841) 0 (2.299.841) (1.560.608) 4.769.270 3.208.662 (2.594.264) 0 (2.594.264) (1.574.787) 26.892.577 25.317.790 
Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους (1.635.677) 0 (1.635.676) (1.618.390) 3.575.603 1.957.213 (1.790.891) 0 (1.790.891) (1.512.593) 26.892.577 25.379.984 

Κατανέµονται σε:
Ιδιοκτήτες µητρικής (1.675.164) 0 (1.675.164) (1.637.863) 3.575.603 1.937.740 (1.790.891) 0 (1.790.891) (1.512.593) 26.892.577 25.379.984 
∆ικαιώµατα µειοψηφίας 39.487 - 39.487 19.473 - 19.473 - - - - - -

Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά (σε ευρώ) -  - (0,08) - - 0,09 - - (0,09) - - 1,23 
Προτεινόµενο µέρισµα ανά µετοχή - (σε ευρώ) -  - - - - - - - 0,07 - - -

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, 

επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων 2.470.152 0 2.470.152 2.547.144 7.691.215 10.238.359 816.877 0 816.877 875.075 0 875.075 

4.

5.

1. 6.

7.

Επωνυµία Έδρα Φορολογικά
Συµµετοχής Συµµετοχής Ανέλεγκτες 8.

Χρήσεις
Inform Π. Λύκος A.E. Ελλάδα 2009-2010,2015
Lykos Paperless Solutions A.E. Ελλάδα 2010,2015 9.

Terrane L.T.D. Κύπρος 2004-2015
Inform Lykos (Romania) L.T.D. Κύπρος 2003-2015 10.

Inform Lykos S.A. Ρουµανία 2005-2015
Compaper Converting S.A. Ρουµανία 2001-2015 31/12/15 31/12/14 31/12/15 31/12/14

Sagime Gmbh Αυστρία 100,00%      Ολική Άµεση 2010-2015 Αριθµός προσωπικού 425 459 192 211

Albanian Digital Printing Solutions Sh.p.k. Αλβανία 2011-2015

2.
Ο Όµιλος Η Εταιρεία

231.350 659.669
6.232.290 9.537.598

144.073 213.835
Επωνυµία Έδρα 2.959.297 1.934.781

Austria Card GmbH Αυστρία 389.496 389.496

Austria Card Polska Sp.z.o.o. Πολωνία

Austria Card Akilii Kart STI Τουρκία 0 0

Austria Card SRL Ρουµανία

Austria Card Turkey Kart Operasyonlari A.S. Τουρκία 0 0

12.
13.

3. 14.

15.

16.

17.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΕΩΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 

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

Οι οικονοµικές καταστάσεις της 31ης ∆εκεµβρίου 2015 της Μητρικής και του Οµίλου εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας στις 29 Μαρτίου 2016.Τα µέλη

του ∆.Σ. είναι: Παναγιώτης Λύκος, Παναγιώτης Σπυρόπουλος, Γεώργιος Τριανταφυλλίδης, Ηλίας Καράντζαλης, Κωνσταντίνος Λάγιος, Εµµανουήλ Λεκάκης, Σπυρίδων

Μανιάς.

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

5ο ΧΛΜ ΛΕΩΦ. ΒΑΡΗΣ - ΚΟΡΩΠΙΟΥ, ΚΟΡΩΠΙ

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

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

1/1-

31/12/2015

31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

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

Ο ΟΜΙΛΟΣ

1/1-

31/12/2014

Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ

1/1-

31/12/2015

Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ο ΟΜΙΛΟΣ   H ΕΤΑΙΡΙΑ

31/12/2014

Συνεχιζόµενες 

δραστηριότητες

∆ιακοπείσα 

δραστηριότητα Σύνολο

1/1-

31/12/2015

1/1-

31/12/2014

∆ιακοπείσα 

δραστηριότητα

Άµεση
98,19% Ολική Έµµεση

Ενοποίησης

Άµεση

Ολική

100,00% Ολική

98,19% Ολική Έµµεση

1/1-31/12/2015

Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ

 

Ποσοστό Μέθοδος Σχέση 

∆ιακοπείσα 

δραστηριότητα

Συνεχιζόµενες 

δραστηριότητες

∆εν συνέτρεξε περίπτωση αλλαγής της διάρκειας ή της λήξης της οικονοµικής χρήσης ή της µεθόδου ενσωµάτωσης των εταιριών του Οµίλου. 
Οι οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου από την 12/03/2014 περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της AUSTRIACARD AG (πρώην LYKOS AG) µε

έδρα την Αυστρία. 

1/1-

31/12/2014

Ο ΟΜΙΛΟΣ

1/1-

31/12/2015

  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ετήσια ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα)
Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ

1/1-31/12/2014

Σύνολο

Συνεχιζόµενες 

δραστηριότητες

∆ιακοπείσα 

δραστηριότητα

Συνεχιζόµενες 

δραστηριότητες ΣύνολοΣύνολο

  Η Εταιρία    Ο ’Οµιλος

Ο ΟΜΙΛΟΣ

  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (ετήσια ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα)

1/1-

31/12/2014

H ΕΤΑΙΡΙΑ

-

∆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.

Μητρική

 H ΕΤΑΙΡΙΑ

1/1-31/12/2015 1/1-31/12/2014

Την 31/12/2014 ολοκληρώθηκε η πώληση του συνόλου των µετοχών της εταιρείας AUSTRIA CARD GmbΗ (κλάδος καρτών), µετά από έγκριση της

έκτακτης γενικής συνέλευσης των µετόχων της INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε., που πραγµατοποιήθηκε την 15η ∆εκεµβρίου 2014. Με την εν λόγω πώληση,

η εταιρεία αποσκοπεί στην ενίσχυση της θέσης του Οµίλου στην έντονα ανταγωνιστική διεθνή αγορά του εκτυπωτικού κλάδου. Σηµειώνεται ότι τον

κλάδο των καρτών αντιπροσωπεύει η µέχρι πρότινος 100% θυγατρική εταιρεία “Austria Card GmbH” της Sagime GmbH, µε έδρα την Βιέννη Αυστρίας

και οι κατά 100% ελεγχόµενες από αυτήν θυγατρικές εταιρείες, οι οποίες είναι οι εξής:
β) Εισροές
α) Εκροές

51,00% Ολική Άµεση
11. Οι συναλλαγές της Εταιρίας και του Οµίλου µε τα συνδεδεµένα µέρη κατά τη χρήση 1/1/2015 - 31/12/2015, όπως ορίζονται από το ∆ΛΠ 24,  έχουν ως εξής:

95,68%

Επί παγίων περιουσιακών στοιχείων των εταιριών του Οµίλου αξίας ευρώ 5,3 εκατ. υφίστανται προσηµειώσεις υποθήκης για την κάλυψη δανειακών υποχρεώσεων. Επί

των Παγίων ή Ακινήτων της µητρικής Εταιρίας δεν υφίστανται εµπράγµατα βάρη.

Μητρική

Η σωρευτική πρόβλεψη για φορολογικά ανέλεγκτες χρήσεις για την εταιρία ανέρχεται σε ποσό ευρώ 15 χιλ.. Κατά τη διάρκεια της χρήσης 2015 σχηµατίσθηκε σε βάρος

των αποτελεσµάτων πρόβλεψη κοστών αναδιοργάνωσης ποσού € 944 χιλ..
Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού στον Όµιλο και στην Εταιρία είναι:

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:

Τον Ιανουάριο του 2016 η Επιτροπή Ανταγωνισµού της Ρουµανίας εξέδωσε δελτίο τύπου στο οποίο ανακοινώνει την επιβολή προστίµου για αθέµιτο ανταγωνισµό στην

Inform Lykos S.A., θυγατρική εταιρεία του Οµίλου στη Ρουµανία. Λεπτοµέρειες για αυτό το θέµα παρατίθενται στη σηµείωση 4(vi) της ετήσιας οικονοµικής έκθεσης της

χρήσης 2015. 

Έµµεση

99,91% Ολική

ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και µέλη 

γ) Απαιτήσεις

ε) Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και 

∆ιοίκησης

µελών της ∆ιοίκησης
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της 

δ) Υποχρεώσεις

Το κονδύλι «Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους» της χρήσης 1/1 – 31/12/2015 που περιλαµβάνεται στα «Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών

Εσόδων» της Εταιρίας ποσού ευρώ (305.602) αφορά: (α) κατά ποσό ευρώ (55.458) αναλογιστικές ζηµιές αναγνώρισης πρόβλεψης αποζηµίωσης

προσωπικού (µετά φόρων) και (β) κατά ποσό ευρώ (250.143) επίδραση από την αλλαγή του ισχύοντος συντελεστή φορολογίας εισοδήµατος. Το

αντίστοιχο κονδύλι της χρήσης 1/1 – 31/12/2014 που περιλαµβάνεται στα «Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων» της Εταιρίας ποσού ευρώ

(360.978) αφορά: (α) κατά ποσό ευρώ (141.720) αναλογιστικά κέρδη αναγνώρισης πρόβλεψης αποζηµίωσης προσωπικού (µετά φόρων) και (β) κατά

ποσό ευρώ (219.258) επίδραση αναπροσαρµογής αξίας ακινήτων της Εταιρίας.

Οι επενδύσεις σε πάγια στοιχεία κατά τη χρήση 1/1 - 31/12/2015, ανήλθαν για την Εταιρία και για τον Όµιλο σε ευρώ 1.146 χιλ. και ευρώ 1.395 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 2014 προσαρµοσµένων µε τις αναθεωρήσεις που επιτάσσουν τα ∆ΠΧΑ εκτός των περιπτώσεων που αναφέρονται στην επεξηγηµατική σηµείωση υπ' αριθµ. 38 της

ετήσιας οικονοµικής έκθεσης της χρήσης 2015.

Το κονδύλι «Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους» της χρήσης 1/1 – 31/12/2015 που περιλαµβάνεται στα «Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών

Εσόδων» του Οµίλου ποσού ευρώ (534.235) αφορά: (α) κατά ποσό ευρώ (228.462) συναλλαγµατικές διαφορές από µετατροπή οικονοµικών

καταστάσεων επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων στο εξωτερικό (µετά φόρων), (β) κατά ποσό ευρώ (55.458) αναλογιστικές ζηµιές αναγνώρισης

πρόβλεψης αποζηµίωσης προσωπικού (µετά φόρων) και (γ) κατά ποσό ευρώ (250.315) επίδραση από την αλλαγή του ισχύοντος συντελεστή

φορολογίας εισοδήµατος στις ελληνικές εταιρείες του Οµίλου. Το αντίστοιχο κονδύλι της χρήσης 1/1 – 31/12/2014 που περιλαµβάνεται στα «Στοιχεία

Κατάστασης Συνολικών Εσόδων» του Οµίλου ποσού ευρώ (783.055) αφορά: (α) κατά ποσό ευρώ (409.945) συναλλαγµατικές διαφορές από

µετατροπή οικονοµικών καταστάσεων επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων στο εξωτερικό (µετά φόρων), (β) κατά ποσό ευρώ (771.903) αναλογιστικές

ζηµιές αναγνώρισης πρόβλεψης αποζηµίωσης προσωπικού (µετά φόρων) και (γ) κατά ποσό ευρώ 398.793 επίδραση αναπροσαρµογής αξίας ακινήτων

του Οµίλου. 

Περισσότερες πληροφορίες για την ανωτέρω συναλλαγή περιλαµβάνονται στην επεξηγηµατική σηµείωση υπ'αριθµ. 6 των ετήσιων οικονοµικών

εκθέσεων των χρήσεων 2014 και 2015 καθώς και στο «Πληροφοριακό Σηµείωµα Πώλησης της AUSTRIA CARD» το οποίο είναι αναρτηµένο στην

ιστοσελίδα του Χρηµατιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr). 

Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας µεταβλήθηκε κατά τη διάρκεια της περιόδου σε υλοποίηση σχετικής απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (ΕΓΣ) που

συνεδρίασε την 27/2/2015. Συγκεκριµένα, η ΕΓΣ ενέκρινε οµόφωνα την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου µε κεφαλαιοποίηση µέρους του αποθεµατικού «διαφορά από

έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο» ποσού ευρώ 14.404.861,80 µε αύξηση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής κατά ευρώ 0,70 και ταυτόχρονη ισόποση µείωση του

µετοχικού κεφαλαίου µε σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών στους µετόχους και παρέσχε την εξουσιοδότηση προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της

Εταιρίας για τη ρύθµιση όλων των διαδικαστικών θεµάτων για την εκτέλεση και υλοποίηση της εν λόγω απόφασης περί αύξησης και µείωσης του µετοχικού κεφαλαίου.

Σε αποδοχή σχετικής πρότασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας η Τακτική Γενική Συνέλευση της χρήσης 2015 που έλαβε χώρα την 28/5/2015 αποφάσισε τη 

διανοµή µερίσµατος € 0,40 (µετά από φόρους € 0,36) ανά µετοχή, δηλαδή συνολικό ποσό µερίσµατος € 8.231.350. Το εν λόγω ποσό καταβλήθηκε ολοσχερώς τον Ιούνιο 

της χρήσης 2015. 

∆ιοίκησης

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 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.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΥΚΟΣ
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Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. ΚΑΙ ∆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.  ΑΜ 556006
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Κορωπί Αττικής, 29 Μαρτίου 2016


