
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, Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης (01.01.2014 και 01.01.2013 αντίστοιχα) 77.280.497 76.209.254 47.686.978 48.835.921

Σπυρίδων Μανιάς. Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους 1.174.159 1.071.241 25.019.006 (1.148.944)

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

των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων: 27η Μαρτίου 2015 Μεταβολή ιδιοκτησιακών δικαιωµάτων σε θυγατρική 0 0 0 0 

Νόµιµος ελεγκτής : Νίκος Γαρµπής (Α.Μ.ΣΟΕΛ 25011) Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (31.12.2014 και 31.12.2013

Ελεγκτική εταιρία: Grant Thornton Α.Ε. (Α.Μ.ΣΟΕΛ 127) αντίστοιχα) 78.454.656 77.280.497 72.705.984 47.686.978

Τύπος έκθεσης ελέγχου: Με σύµφωνη γνώµη

Έµµεση µέθοδος

Λειτουργικές δραστηριότητες
Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ Αποτελέσµατα προ φόρων (συνεχιζόµενες δραστηριότητες) (1.560.608) (982.922) (1.574.787) (302.744)

31/12/2014 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2013 Πλέον / µείον προσαρµογές για:
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αποσβέσεις 3.003.529 2.745.662 2.013.217 1.732.809 

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 59.876.116 84.077.725 33.703.518 33.789.179 Προβλέψεις 132.599 (122.737) 129.809 (107.305)
Επενδύσεις σε ακίνητα 322.739 4.084.500 0 0 Λοιπές µη ταµιακές συναλλαγές (854.757) (250.194) (832.275) (628.999)
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 3.430.871 5.920.801 1.141.043 698.173 Αποτελέσµατα ( έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές  

Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 166.850 898.086 29.452.086 35.027.051 επενδυτικής δραστηριότητας) (16.502) (395.417) (8.717) (402.120)
Αποθέµατα 6.415.152 22.405.556 4.220.125 4.010.934 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 1.026.848 1.018.537 739.858 690.829 
Απαιτήσεις από πελάτες 14.993.176 20.157.237 7.475.793 7.928.306 Πλέον / µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου 
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 43.917.996 12.410.684 35.481.256 4.484.320 κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Μείωση / ( αύξηση ) αποθεµάτων (345.601) 1.314.627 (194.760) 519.388 
προοριζόµενα για πώληση 0 345.128 0 0 Μείωση / ( αύξηση ) απαιτήσεων (2.636.895) (1.342.484) (722.857) (223.280)
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 129.122.899 150.299.716 111.473.821 85.937.963 (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 2.328.224 (734.371) 605.128 187.044 

Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (885.159) (974.518) (605.123) (646.810)

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (Καταβεβληµένοι φόροι) / Επιστροφές φόρου εισοδήµατος (311.859) (43.374) 113.813 (36.275)
Μετοχικό Κεφάλαιο 12.758.592 12.758.592 12.758.592 12.758.592 Λειτουργικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες 6.234.238 (3.070.367) 0 0 
Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων 65.137.529 63.985.212 59.947.392 34.928.385 Σύνολο εισροών/ (εκροών) από λειτουργικές   
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων µετόχων εταιρίας (α) 77.896.121 76.743.804 72.705.984 47.686.977 δραστηριότητες (α) 6.114.057 (2.837.558) (336.693) 782.537 
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας (β) 558.535 536.692 0 0
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ)=(α)+(β) 78.454.656 77.280.496 72.705.984 47.686.977 Επενδυτικές δραστηριότητες 
Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 3.784.402 24.898.412 1.386.992 23.433.052 Εισπράξεις από πωλήσεις θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και 
Προβλέψεις / Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 3.124.996 7.513.769 2.869.627 2.888.083 λοιπών επενδύσεων 40.000.000 0 0 0 
Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 27.300.008 18.927.779 25.578.670 4.165.720 Αγορά ενσώµατων και άϋλων πάγιων στοιχείων (1.098.849) (852.893) (657.221) (724.680)
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 16.458.838 21.679.260 8.932.548 7.764.131 Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων πάγιων στοιχείων 130.022 193.739 48.576 97.454 
Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 50.668.244 73.019.220 38.767.837 38.250.986 ∆ιαθέσιµα δαιτεθείσας εταιρίας (1.219.140) 0 0 0 
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 129.122.899 150.299.716 111.473.821 85.937.963 Τόκοι εισπραχθέντες 165.780 603.771 157.995 602.500 

Επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων εισπραχθείσες 0 282.528 0 282.528 
Επενδυτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες (3.202.145) (1.141.756) 0 0 
Σύνολο εισροών/ (εκροών) από επενδυτικές 34.775.668 (914.611) (450.650) 257.802 

δραστηριότητες (β)

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες 
Εισπράξεις από εκδοθέντα /αναληφθέντα δάνεια 1.532.724 2.753.956 1.500.000 5.450.000 
Εξοφλήσεις δανείων (3.373.722) (5.493.662) (3.246.831) (3.493.662)
Χορηγηθέντα δάνεια (30.000) 0 (30.000) 0 
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις(χρεολύσια) (226.726) (63.621) (60.300) (63.621)
Μερίσµατα πληρωθέντα (2.068) (5.120) (2.068) (5.120)
Χρηµατοδοτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες (5.486.590) 6.854.393 0 0 

    Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηµατοδοτικές 

Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους (α) 1.957.214 2.081.005 25.379.984 (931.969) δραστηριότητες (γ) (7.586.382) 4.045.946 (1.839.199) 1.887.597 

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (β) (783.055) (1.009.764) (360.978) (216.975) Καθαρή αύξηση (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα & 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (α) + (β) 1.174.159 1.071.241 25.019.006 (1.148.944) ισοδύναµα χρήσης (α)+(β)+(γ) 33.303.343 293.777 (2.626.542) 2.927.936 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης 8.024.121 7.730.341 3.660.630 732.694 

- Ιδιοκτήτες µητρικής 1.154.478 1.043.296 25.019.006 (1.148.944) Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης 41.327.464 8.024.118 1.034.088 3.660.630 

- ∆ικαιώµατα µειοψηφίας 19.681 27.945 0 0

Κύκλος εργασιών 59.051.771 63.282.551 122.334.322 55.780.411 60.760.975 116.541.386 31.875.123 0 31.875.123 32.022.370 0 32.022.370
Μικτά κέρδη / (ζηµιές) 10.037.442 24.748.803 34.786.245 9.673.568 22.942.625 32.616.193 6.062.980 0 6.062.980 6.152.620 0 6.152.620

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και 0

επενδυτικών αποτελεσµάτων (456.385) 5.256.352 4.799.967 125.532 5.001.283 5.126.815 (1.138.141) 0 (1.138.141) 36.966 0 36.966 
0

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων (1.560.608) 4.769.270 3.208.662 (982.922) 4.654.715 3.671.793 (1.574.787) 26.892.577 25.317.790 (302.744) 0 (302.744)
Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους (1.618.390) 3.575.603 1.957.214 (1.685.001) 3.766.006 2.081.005 (1.921.033) 27.301.017 25.379.984 (931.969) 0 (931.969)

Κατανέµονται σε:
Ιδιοκτήτες µητρικής (1.637.863) 3.575.603 1.937.740 (1.712.738) 3.766.006 2.053.268 (1.921.033) 27.301.017 25.379.984 (931.969) 0 (931.969)
∆ικαιώµατα µειοψηφίας 19.473 - 19.473 27.737 - 27.737 - - - -- - -

Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά (σε ευρώ) (0,08) 0,17 0,09 (0,08) 0,18 0,10 (0,09) 1,33 1,23 (0,05) 0,00 (0,05)
Προτεινόµενο µέρισµα ανά µετοχή - (σε ευρώ)    

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, 

επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων 2.547.144 7.691.215 10.238.359 2.871.194 7.778.411 10.649.605 875.076 0 875.076 1.769.775 0 1.769.775 

4.
1.

5.

Επωνυµία Έδρα Φορολογικά
Συµµετοχής Συµµετοχής Ανέλεγκτες

Χρήσεις
Inform Π. Λύκος A.E. Ελλάδα 2009-2010,2014 6.

Lykos Paperless Solutions A.E. Ελλάδα 2010,2014
Terrane L.T.D. Κύπρος 2004-2014 7.

Inform Lykos (Romania) L.T.D. Κύπρος 2003-2014
Inform Lykos S.A. Ρουµανία 2005-2014 8.

Compaper Converting S.A. Ρουµανία 2001-2014
Sagime Gmbh Αυστρία 100,00%      Ολική Άµεση 2010-2014 9.

Albanian Digital Printing Solutions Sh.p.k. Αλβανία 2011-2014

2. 31/12/14 31/12/13 31/12/14 31/12/13
Αριθµός προσωπικού 459 882 211 224

Ο Όµιλος Η Εταιρεία
Επωνυµία Έδρα 0 759.141

Austria Card GmbH Αυστρία 0 3.347.009
Austria Card Polska Sp.z.o.o. Πολωνία 0 33.254.150
Austria Card Akilii Kart STI Τουρκία 0 1.097.771
Austria Card SRL Ρουµανία 546.936 546.936

Austria Card Turkey Kart Operasyonlari A.S. Τουρκία

0 0

0 0

3.

11.

12.

13.

14.

15.

Περισσότερες πληροφορίες για την ανωτέρω συναλλαγή περιλαµβάνονται στην επεξηγηµατική σηµείωση υπ'αριθµ. 6 της ετήσιας οικονοµικής έκθεσης

της χρήσης 2014 καθώς και στο «Πληροφοριακό Σηµείωµα Πώλησης της AUSTRIA CARD» τα οποία είναι αναρτηµένο στην ιστοσελίδα του

Χρηµατιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr). 

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

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας της 15ης ∆εκεµβρίου 2014, η ∆ιοίκηση γνωστοποίησε τις προθέσεις της ως προς τη διάθεση του 

εισπραχθησοµένου τιµήµατος των € 40.000.000 που έλαβε ο Όµιλος από την πώληση του συνόλου των µετοχών της εταιρείας AUSTRIA CARD GmbΗ (κλάδος καρτών) 

(βλέπε σχετικά τη σηµείωση υπ'αριθµ. 6 της ετήσιας οικονοµικής έκθεσης της χρήσης 2014 καθώς και το «Πληροφοριακό Σηµείωµα Πώλησης της AUSTRIA CARD» τα 

οποία είναι αναρτηµένο στην ιστοσελίδα του Χρηµατιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr). Ειδικότερα, θα προβεί σε: α) Αποπληρωµή του υπολειπόµενου υφιστάµενου 

οµολογιακού δανείου ποσού € 20 εκατ. β) Απόδοση στους µετόχους ποσού € 22,6 εκατ., ήτοι € 1,10 µικτό ποσό ανά µετοχή ή € 1,06 καθαρό, µε τον εξής τρόπο: 1) 

Επιστροφή µετρητών κατόπιν µείωσης µετοχικού κεφαλαίου, ποσού € 0,70 ανά µετοχή εντός του πρώτου τετραµήνου του έτους 2015, µετά από σχετική απόφαση 

έκτακτης γενικής συνέλευσης, 2) ∆ιανοµή µερίσµατος µικτού ποσού € 0,40 ανά µετοχή (καθαρό € 0,36), µετά από απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης του έτους 

Το κονδύλι «Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους» 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 (771.902) αναλογιστικές ζηµιές αναγνώρισης

πρόβλεψης αποζηµίωσης προσωπικού (µετά φόρων) και (γ) κατά ποσό ευρώ 398.792 επίδραση αναπροσαρµογής αξίας ακινήτων του Οµίλου. Το

αντίστοιχο κονδύλι 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 κονδύλι «Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους» 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. Το αντίστοιχο κονδύλι 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.

Οι επενδύσεις σε πάγια στοιχεία κατά τη χρήση 1/1/2014 - 31/12/2014, ανήλθαν για την Εταιρία και για τον Όµιλο σε ευρώ 2.667 χιλ. και ευρώ 3.111 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 2013 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 2014.

δ) Υποχρεώσεις

∆ιοίκησης
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και µέλη 

γ) Απαιτήσεις

ε) Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και 

∆ιοίκησης

Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ

 

99,91% Ολική Άµεση
Επί παγίων περιουσιακών στοιχείων των εταιριών του Οµίλου αξίας ευρώ 6 εκατ. υφίστανται προσηµειώσεις υποθήκης για την κάλυψη δανειακών υποχρεώσεων. Επί των

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

 H ΕΤΑΙΡΙΑ

Συνεχιζόµενες 

δραστηριότητες

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

10..

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 αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού στον Όµιλο και στην Εταιρία είναι:

Οι συναλλαγές της Εταιρίας και του Οµίλου µε τα συνδεδεµένα µέρη κατά τη χρήση 1/1/2014 - 31/12/2014, όπως ορίζονται από το ∆ΛΠ 24,  έχουν ως εξής:

  Η Εταιρία    Ο ’Οµιλος

Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ

∆ιακοπείσα 

δραστηριότητα

1/1-

31/12/2014

Ο ΟΜΙΛΟΣ

  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (ετήσια ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα)

1/1-

31/12/2013

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.

1/1-31/12/2013

Σύνολο

Συνεχιζόµενες 

δραστηριότητες

∆ιακοπείσα 

δραστηριότητα

1/1-31/12/2014 1/1-31/12/2013

Συνεχιζόµενες 

δραστηριότητες ΣύνολοΣύνολο

95,68%

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:

Έµµεση

Ο ΟΜΙΛΟΣ

1/1-

31/12/2013

1/1-

31/12/2013

∆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 - 31/12/2014, ενώ είχε ενσωµατωθεί στην

συγκρίσιµη χρήση 1/1 - 31/12/2013.
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 δηµόσιας 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 

Ο ΟΜΙΛΟΣ

1/1-31/12/2014

Ποσοστό Μέθοδος Σχέση 
Ενοποίησης

Ολική

100,00% Ολική Άµεση
98,19% Ολική Έµµεση
98,19% Ολική Έµµεση

∆ιακοπείσα 

δραστηριότητα

Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ο ΟΜΙΛΟΣ   H ΕΤΑΙΡΙΑ

31/12/2013

Συνεχιζόµενες 

δραστηριότητες

∆ιακοπείσα 

δραστηριότητα Σύνολο

1/1-

31/12/2014

1/1-

31/12/2013

1/1-

31/12/2014

1/1-

31/12/2014

31/12/2014 31/12/2013 31/12/2014

Η ΕΤΑΙΡΙΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ετήσια ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα)

Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ

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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΕΩΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 

(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 2014 της Μητρικής και του Οµίλου εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας στις 27 Μαρτίου 2015.Τα µέλη

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

Λάγιος, 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)

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, 27 Μαρτίου 2015


