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1. ΓΕΝΙΚΑ  

 
1.1  Σκοπός Σύνταξης του Πληροφοριακού Σημειώματος 
 

Το παρόν Πληροφοριακό Σηµείωµα έχει συνταχθεί σύµφωνα µε την παράγραφο §4.1.3.12. (1β) του 
Κανονισμού του Χρηµατιστηρίου Αθηνών (εφεξής «Χ.Α.») µε σκοπό την πληροφόρηση του 
επενδυτικού κοινού αναφορικά µε τις επιπτώσεις στη δραστηριότητα  της εισηγµένης στο Χ.Α, 
εταιρείας µε την επωνυµία «ΙΝFORM Π. ΛΥΚΟΣ» (εφεξής «Εταιρεία») ως αποτέλεσμα της 
προτεινόμενης πώλησης του συνόλου των μετοχών της εταιρείας «AUSTRIA CARD-Plastikkarten und 
Ausweissysteme GmbH» (εφεξής «AUSTRIA CARD» ή προς πώληση εταιρεία) που ανήκει στην 
εταιρεία «SAGIME Beteiligungsverwaltungs GmbH», 100% θυγατρική της Εταιρείας, στην «LYKOS 
AG», βασικό μέτοχο της Εταιρείας με ποσοστό 70,79%. 
 
Για την ανωτέρω πρόταση εξαγοράς του συνόλου των μετοχών της AUSTRIA CARD έχει συγκληθεί 
Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την 27η Νοεμβρίου 2014, σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 1 του Κ.Ν. 
2190/1920, με μόνο θέμα ημερήσιας διάταξης: «Έγκριση κατ΄ άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920 της 
πώλησης του συνόλου των μετοχών της εταιρείας «AUSTRIA CARD-Plastikkarten und 
Ausweissysteme GmbΗ» που ανήκουν στην εταιρεία «SAGIME Beteiligungsverwaltungs GmbH» 
προς την εταιρεία «LYKOS AG». Παροχή των απαιτούμενων εξουσιοδοτήσεων ή/και αδειών». 
 
Ως εκ τούτου, η ολοκλήρωση της προτεινόμενης εξαγοράς υπόκειται στην έγκριση της πρότασης 
από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση που έχει συγκληθεί για το σκοπό αυτό. 
 
 

1.2  Υπεύθυνοι Σύνταξης του Πληροφοριακού Σημειώματος 
 

Υπεύθυνοι για την σύνταξη του παρόντος Πληροφοριακού Σημειώματος και την αλήθεια, ακρίβεια, 
πληρότητα και ορθότητα των στοιχείων που περιέχονται σε αυτό είναι: 
 
- Ο κ. Γεώργιος Τριανταφυλλίδης, εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. & Γενικός Διευθυντής, 5ο χλμ. Λ. 
Βάρης-Κορωπίου, τηλ. 210-66.97.500 
 
- Η κα. Αλεξάνδρα Αδάμ, Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών, 5ο χλμ. Λ. Βάρης-Κορωπίου  τηλ. 
210-66.97.500 
 
Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται κατά 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων, τηλ. 210 66 97 608. Το παρόν 
Πληροφοριακό Σημείωμα μπορούν να προμηθεύονται οι ενδιαφερόμενοι από τα γραφεία της 
Εταιρείας στο Κορωπί, 5ο χλμ. Λ. Βάρης-Κορωπίου και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του 
Χ.Α., http://www.ase.gr, όπως επίσης και από την ιστοσελίδα της Εταιρείας http://www.lykos.gr.  
 
 
 
 
 

http://www.ase.gr/
http://www.lykos.gr/
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2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

2.1   Γενικές Πληροφορίες 
 

Η «INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε.» είναι ανώνυμη εταιρεία, η οποία ιδρύθηκε και λειτουργεί σύμφωνα με 
το ελληνικό δίκαιο, με ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 359201000 και έδρα το Δήμο Κορωπίου Αττικής (5ο χιλ. Λ. Βάρης-
Κορωπίου). Κατά την ημερομηνία του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου, το καταβεβλημένο 
μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε €12.758.591,88 και διαιρείται σε 20.578.374 κοινές, 
ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,62 η κάθε μία. Οι μετοχές εισήχθησαν στο Χ.Α. τον 
Ιούλιο του έτους 1994 και, σήμερα, διαπραγματεύονται στην «Κύρια Αγορά» του Χ.Α. 
 
H Εταιρεία είναι επικεφαλής ενός ομίλου εταιρειών με διεθνείς δραστηριότητες και ηγετική 
παρουσία στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη στο χώρο του Information Management & Digital 
Security. Ειδικότερα, ο Όμιλος πρωταγωνιστεί στον χώρο της διαχείρισης εντύπων, της κατασκευής 
εντύπων ασφαλείας, της παραγωγής προπληρωμένων καρτών και του Business Process Outsourcing 
παρέχοντας υπηρεσίες εκτύπωσης και εμφακέλωσης λογαριασμών, ηλεκτρονικής παρουσίασης 
λογαριασμών και διαχείρισης εκτυπώσεων για τράπεζες, τηλεπικοινωνίες, δημόσιο τομέα και 
βιομηχανικές/εμπορικές εταιρείες. Δραστηριοποιείται διεθνώς στην ανάπτυξη, κατασκευή και 
προσωποποίηση έξυπνων καρτών για τράπεζες, τηλεπικοινωνίες, δημόσιους οργανισμούς και 
αλυσίδες λιανικού εμπορίου κατέχοντας διεθνείς πιστοποιήσεις από Visa, MasterCard & Diners.   
 
Σκοπός της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Καταστατικού της, είναι: 

α) Η παραγωγή, εκτύπωση, ανάπτυξη, διαμόρφωση, προσωποποίηση, επισήμανση, φακελοποίηση, 
διαχείριση, πώληση και εμπορία πάσης φύσεως εντύπων καθώς και προϊόντων έντυπης  και 
ηλεκτρονικής πληροφορικής (ενδεικτικά: επιχειρηματικών εντύπων, λογαριασμών, αξιόγραφων, 
εισιτηρίων, εντύπων ασφαλείας). 

β) Η παραγωγή καρτών παντός τύπου όλων των τεχνολογιών (ενδεικτικά: η παραγωγή πλαστικών, 
χάρτινων ή/και μαγνητικών καρτών), η προσωποποίηση καρτών (ενδεικτικά: η εισαγωγή κωδικών 
και αριθμών, η ενημέρωση μαγνητικών στοιχείων κ.λ.π.), προγράμματα πελατειακής πίστης 
(loyalty), ηλεκτρονικό εμπόριο (e-commerce) και η παροχή υπηρεσιών και προϊόντων σχετικά με τα 
ανωτέρω προς εταιρίες, τράπεζες και άλλους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς καθώς και 
οποιαδήποτε άλλη εργασία σχετίζεται με την παραγωγή, εμπορία και διανομή παντός τύπου 
καρτών. 

γ) Η επεξεργασία, εκτύπωση και εμπορία χάρτου καθώς και η εμπορία υλικών και προϊόντων τρίτων 
(ενδεικτικά: κάρτες, φάκελα, διαφημιστικό υλικό). 

δ) Η αποθήκευση, φύλαξη, διαχείριση και διανομή προϊόντων χάρτου και οποιουδήποτε είδους 
επικοινωνιακού υλικού τρίτων. 

ε) Η συναρμολόγηση, παραγωγή, εκμετάλλευση, αγορά και πώληση απάντων των μηχανημάτων 
επιχειρηματικού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων και των ηλεκτρονικών υπολογιστών καθώς 
και ανταλλακτικών, αναλωσίμων και περιφερειακού εξοπλισμού αυτών. 

στ) Η κατάρτιση, ανάπτυξη, εκμετάλλευση, αγορά και πώληση προγραμμάτων και λογισμικών 
ηλεκτρονικών υπολογιστών. 
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ζ) Η μελέτη, ανάπτυξη, βελτίωση, εκμετάλλευση, αγορά και πώληση κάθε προνομίου, δικαιώματος 
και κάθε μεθόδου ή εφευρέσεως που σχετίζεται με τα παραπάνω. 

η) Η παροχή κάθε είδους συμβουλών και η εκπαίδευση σε κάθε είδους συστήματα και 
προγράμματα μηχανογραφίας, διοίκησης επιχειρήσεων και επεξεργασίας δεδομένων και 
πληροφοριών. 

θ) Η αντιπροσώπευση αλλοδαπών κατασκευαστικών οίκων παραγωγών συστημάτων ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, ανταλλακτικών, αναλωσίμων και περιφερειακού εξοπλισμού αυτών, η 
αντιπροσώπευση εν γένει επιχειρήσεων κατασκευής μηχανημάτων και συσκευών επιχειρηματικού 
εξοπλισμού και η αντιπροσώπευση οίκων λογισμικού (software houses). 

Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί: 

α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε ημεδαπή ή αλλοδαπή, υφιστάμενη ή νεοϊδρυόμενη, επιχείρηση 
οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, με όμοιους ή παρεμφερείς προς τους παραπάνω σκοπούς. 

β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε ημεδαπό ή αλλοδαπό φυσικό ή νομικό πρόσωπο με 
οποιοδήποτε τρόπο. 

γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία, αποθήκες ή πρακτορεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο 
εξωτερικό. 

δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιους ή παρεμφερείς 
σκοπούς. 

ε) Να διενεργεί κάθε άλλη πράξη και να ασκεί κάθε άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα σχετική ή 
συναφή προς τα παραπάνω, η οποία εξυπηρετεί τους σκοπούς της. 

 
Για τη λειτουργία των βιομηχανικών εγκαταστάσεων της Εταιρείας έχει εκδοθεί από τη Νομαρχία 
Ανατολικής Αττικής η υπ΄αριθμ. 2058/ 30.05.01 άδεια λειτουργίας, αορίστου χρόνου, η οποία 
συνιστά ανανέωση προγενέστερης άδειας λόγω κτιριακού και μηχανολογικού εκσυγχρονισμού. 
 
Η Εταιρεία δραστηριοποιείται, σήμερα, στην τομή των αγορών των Γραφικών Τεχνών, της 
Πληροφορικής και της Επικοινωνίας (Κωδικοί Κλάδων ΣΤΑΚΟΔ 724.0 «ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ 
ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ», 723.0 «ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ», 222.2 «ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ μ.α.κ.» και 726.0 «ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ»). 
 
 

2.2   Σύντομο Ιστορικό 
 

Οι σημαντικότεροι σταθμοί στην ιστορία της Εταιρείας, κατά την τελευταία δεκαετία, 
παρουσιάζονται κατωτέρω: 
 
2004  Στις 12 Ιανουαρίου 2004, υπεγράφη μεταξύ των εκπροσώπων της «Οργανωτικής Επιτροπής 
Ολυμπιακών Αγώνων – ΑΘΗΝΑ 2004 Α.Ε.» και της «Κοινοπραξίας Εισιτηρίων Ολυμπιακών Αγώνων 
2004 ΙΝFORM Π. ΛΥΚΟΣ ΑΕ & Drukkerij Joos NV», η σύμβαση παροχής Υπηρεσιών Εκτύπωσης, 
Επισήμανσης και Φακελοποίησης των Εισιτηρίων των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων 
Αθήνα 2004. Στην κοινοπραξία μετέχουν κατά 75% η Inform Λύκος και κατά 25% η Drukkerij Joos με 
έδρα το Βέλγιο. 
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2004  Στις αρχές Απριλίου, ανακοινώνει την πώληση του 51%  της εταιρείας ΣΤ. ΚΟΣΚΙΝΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 
στον παλαιό κύριο μέτοχο της εταιρείας κ. Στυλιανό Κοσκινίδη.  
 
2004  Η Εταιρεία ανακοινώνει την υπογραφή συμφωνίας για την εξαγορά επιπλέον ποσοστού  των 
μετοχών της Inform Lykos Romania Ltd (μέσω της νεοϊδρυθείσας θυγατρικής της εταιρείας TERRANE 
LTD της οποίας κατέχει το 100%). Με την νέα εξαγορά η Εταιρεία κατέχει πλέον το 95% της 
θυγατρικής εταιρείας μέσω της οποίας δραστηριοποιείται στην αγορά της Ρουμανίας. 

 
2005  Στις 30 Ιουνίου 2005,  ολοκληρώθηκε η συγχώνευση με απορρόφηση της Inform Processing 
Services Α.Ε., στην οποία η Εταιρεία συμμετείχε με ποσοστό 50,95%. 
 
2005  Η Εταιρεία ανακοινώνει την πώληση του 43% της εταιρείας FINTRUST Α.Ε. στην Mellon 
Collection Services Α.Ε. Μετά την υπογραφή της σχετικής συμφωνίας, η Εταιρεία παραμένει 
μέτοχος στην FINTRUST Α.Ε. με 18%. 
 
2006  Το Μάρτιο του 2006 η Εταιρεία ανέλαβε ένα νέο έργο έρευνας και ανάπτυξης με τίτλο 
«Σύστημα συνδυασμού ηλεκτρονικών εισιτηρίων, πελατειακής πίστης και φυσικής πρόσβασης για 
μεταφορές», με τη χρηματοδότηση της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας  (ΓΓΕΤ). 
 
2006 Τον Απρίλιο του 2006 η Εταιρεία προχώρησε στην πώληση και του υπολοίπου 18% της 
εταιρείας  FINTRUST Α.Ε. στην Mellon Collection Services Α.Ε. 
 
2006 Τον Σεπτέμβριο του 2006, η Εταιρεία ανέλαβε το έργο της Εκτύπωσης, Προσωποποίησης και 
Εμφακέλωσης των Εισιτηρίων για τους Πανασιατικούς Αγώνες που πραγματοποιήθηκαν στην Ντόχα 
του Κατάρ, μεταξύ 1-15 Δεκεμβρίου 2006. 
 
2006 Τον Οκτώβριο του 2006 , η Εταιρεία προχώρησε σε στρατηγική συμφωνία εξαγοράς πακέτου 
μετοχών που αντιπροσωπεύουν το 30% στην εταιρεία @rrowUp, με έδρα την Γκεντ, Βέλγιο. Η 
εξαγορά πραγματοποιήθηκε μέσω της θυγατρικής εταιρείας LPS Α.Ε., η οποία συμμετέχει με 
μετρητά σε αντίστοιχη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της @rrowUp. 
 
2007 Τον Ιανουάριο του 2007, η Εταιρεία σύναψε συνεργασία με την CITIBANK, έναν από τους 
μεγαλύτερους χρηματοοικονομικούς ομίλους σε παγκόσμιο επίπεδο. Η συνεργασία έχει ως 
αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών Συνολικής Διαχείρισης των Εντύπων Λειτουργίας της Τράπεζας 
(Total Forms Management). Η Εταιρεία αναλαμβάνει την εκτύπωση-κατασκευή, αποθήκευση, 
συσκευασία και διανομή των εντύπων προς κάθε κατάστημα και Υπηρεσία της τράπεζας σε όλη τη 
χώρα.   
 
2007 Το Φεβρουάριο του 2007, η Εταιρεία ανακοινώνει την συμφωνία με την EURONET, ώστε να 
παρέχει υπηρεσίες προσωποποίησης και κωδικοποίησης (encoding) όλων των καρτών που 
διαχειρίζεται η EURONET CARD SERVICES, θυγατρική της EURONET WORLDWIDE στην Ελλάδα. Θα 
πρέπει να σημειωθεί ότι η Εταιρεία διατηρούσε ήδη συνεργασία με την EURONET CARD SERVICES 
στον τομέα της εκτύπωσης λογαριασμών (statements).   
 
2007 Το Σεπτέμβριο του 2007, στο πλαίσιο της συνεχούς ανάπτυξής της στην Ευρώπη, η Εταιρεία 
ανακοίνωσε την υπογραφή συμφωνίας για την εξαγορά ποσοστού 85% του μετοχικού κεφαλαίου 
της «AUSTRIA CARD», θυγατρικής της Κεντρικής Τράπεζας της Αυστρίας,«Oesterreichische 
Nationalbank», η οποία παρέμεινε μέτοχος, διατηρώντας το υπόλοιπο 15% του μετοχικού 
κεφαλαίου. Το τίμημα για την εξαγορά του 85% της εταιρείας Austria Card ανήλθε στο ποσό των 
€30.000.000. 
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2008 Ολοκληρώνεται η ως άνω εξαγορά της «AUSTRIA CARD»  
 
2011 Η Εταιρεία αποκτά από την «Oesterreichische Nationalbank» και το εναπομείναν 15% της 
«AUSTRIA CARD». 
 
2012 Τον Ιανουάριο του 2012, η εταιρεία  ανακοινώνει την πώληση της συμμετοχής με 30% σε κάθε 
μια από τις εταιρίες @rrow Up NV και Technovisie BVBA, με έδρα το Βέλγιο στους βασικούς 
μετόχους των δύο εταιριών.  
  
2012 Η Εταιρεία εξαγοράζει το 51% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «Albanian Digital 
Printing Solutions Sh.p.k.» με έδρα τα Τίρανα. Κύρια δραστηριότητα της «Albanian Digital Printing 
Solutions Sh.p.k.» είναι οι εκτυπώσεις μεταβλητών δεδομένων (Transactional Printing). 
 
 

2.3   Αντικείμενο Εργασιών 
 

Ο Όμιλος INFORM ΛΥΚΟΣ δραστηριοποιείται σήμερα ουσιαστικά σε δύο επιχειρηματικούς τομείς. Ο 
ένας αφορά την ασφαλή διαχείριση εντύπων και πληροφοριών και ο άλλος αφορά τις ασφαλείς 
συναλλαγές και επικοινωνίες. 
 
Στην διαχείριση εντύπων και πληροφοριών, ο Όμιλος διαθέτει 3 κέντρα μεταβλητών εκτυπώσεων 
σε Αθήνα, Βουκουρέστι και Τίρανα και 2 μεγάλες μονάδες offset εκτυπώσεων σε Αθήνα και 
Βουκουρέστι. Η παραγωγική δυναμικότητα των μονάδων αυτών καθιστά σήμερα τον Όμιλο τον 
σημαντικότερο πάροχο υπηρεσιών outsourcing εκτυπωτικών δραστηριοτήτων και υπηρεσιών 
συνολικής διαχείρισης εντύπων. Συγκεκριμένα, ο Όμιλος παρέχει υπηρεσίες και λύσεις στο χώρο 
της διαχείρισης εντύπων, της κατασκευής εντύπων ασφαλείας, και του Business Process 
Outsourcing παρέχοντας υπηρεσίες εκτύπωσης και εμφακέλωσης λογαριασμών, ηλεκτρονικής 
παρουσίασης λογαριασμών και διαχείρισης εκτυπώσεων. Οι εξειδικευμένες λύσεις και υπηρεσίες 
που ο Όμιλος προσφέρει, εφαρμόζονται στις τράπεζες, στις τηλεπικοινωνίες, στον δημόσιο τομέα 
και στις βιομηχανικές και εμπορικές εταιρείες. Επιπλέον, ο Όμιλος έχει  αποκτήσει πολύτιμη 
εμπειρία στην μετατροπή της πληροφορίας σε ψηφιακή μορφή, όπου στην συνέχεια διατίθεται για 
κάθε επεξεργασία, καθώς και κατάλληλη συντήρηση. Από εφαρμογές καταχώρησης δεδομένων έως 
την επεξεργασία εκπτωτικών κουπονιών, και από την διασταύρωση βάσης δεδομένων με λίστες της 
Αρχής Προστασίας Δεδομένων έως τον καθαρισμό και την τυποποίηση μιας υπάρχουσας βάσης 
δεδομένων, η ανάγκη εισαγωγής δεδομένων και υπηρεσιών διαχείρισης εντύπων έχει σημαντικά 
αυξηθεί τα τελευταία χρόνια.  Ένας συνεχώς αυξανόμενος αριθμός εταιρειών επιθυμούν να 
μετατρέψουν τα δεδομένα από την έντυπη στην ηλεκτρονική μορφή γρήγορα και αποτελεσματικά. 
 
Στις ασφαλείς συναλλαγές και επικοινωνίες, ο Όμιλος κατέχει μια από τις μεγαλύτερες μονάδες 
στην Ευρώπη για την παραγωγή όλων των τύπων καρτών. Έχει την δυνατότητα να ανταποκριθεί 
στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες με την παραγωγή καρτών σε διάφορα σχήματα και με διάφορα 
υλικά από απλό χαρτί και χαρτόνι πολλαπλών στρώσεων με PVC, και από απλές κάρτες μέλους έως 
έξυπνες loyalty κάρτες (magnetic stripe cards, chip cards, contactless cards).  Ο Όμιλος επίσης 
διαθέτει θυγατρικές στις αγορές της Ρουμανίας, της Πολωνίας, και της Τουρκίας, δύο κέντρα 
παραγωγής καρτών στην Αυστρία, όπου βρίσκονται και τα γραφεία της εταιρείας, και στην 
Ρουμανία, καθώς και πέντε κέντρα προσωποποίησης στην Αυστρία, στην Ρουμανία, στην Πολωνία, 
στην Ελλάδα και στην Τουρκία επιτρέποντας την καθημερινή παράδοση καρτών στην Κεντρική, 
Ανατολική και Δυτική Ευρώπη. Η ανάπτυξη, κατασκευή και πρωσοποποίηση των έξυπνων καρτών 
που ο Όμιλος προσφέρει, κατέχοντας διεθνείς πιστοποιήσεις από Visa, Mastercard και Diners, 
εφαρμόζεται στις τράπεζες, στους δημόσιους οργανισμούς και στις αλυσίδες λιανικού εμπορίου. 
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Συνεπώς, ο Όμιλος δραστηριοποιείται σε  δύο επιχειρηματικούς τομείς  στον τομέα της ασφαλούς 
διαχείρισης εντύπων και πληροφοριών και στον τομέα των ασφαλών συναλλαγών και επικοινωνιών 
(παραγωγή και προσωποποίηση καρτών). Η ανάλυση του κύκλου εργασιών του Ομίλου, βάσει των 
ανωτέρω επιχειρηματικών τομέων, αναλύεται ως ακολούθως: 
 

Ανάλυση Κύκλου Εργασιών Ομίλου βάσει Επιχειρηματικών Τομέων 

(σε χιλ. €) 
2011 % 2012 % 2013 % 

01.01.-
30.06.2014 

% 

Προϊόντα και υπηρεσίες 
έντυπης πληροφορικής 

47.915 47% 46.379 47% 53.977 46% 29.033 50% 

Παραγωγή και προσωπο- 
ποίηση καρτών 

54.884 53% 52.373 53% 62.564 54% 29.120 50% 

Σύνολο 102.799 100% 98.752 100% 116.541 100% 58.153 100% 

Πηγή: Ετήσιες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για τις χρήσεις 2011-2013 και Ενδιάμεσες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις 
για την περίοδο 01.01-30.06.2014, οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. 
 

Η γεωγραφική κατάτμηση της δραστηριότητας του Ομίλου πραγματοποιείται στην εξής βάση: α) 
Ελλάδα, β) Αυστρία, γ) Ρουμανία, δ)Λοιπή Ανατολική Ευρώπη και ε) Αλβανία 
 

Ανάλυση Κύκλου Εργασιών Ομίλου βάσει Γεωγραφικού Τομέα 

(σε χιλ. €) 2011 %  2012 %  2013 % 
01.01. -

30.06.2014 
% 

Ελλάδα 27.129 26%  25.821 26%  30.944 27% 15.823 27% 

Αλβανία - -  198 0%  682 1% 419 1% 

Ρουμανία 20.787 20%  20.359 21%  22.351 19% 12.791 22% 

Αυστρία 24.459 24%  23.223 24%  27.448 24% 13.730 24% 

Λοιπή 
Ανατολική 
Ευρώπη 

30.424 30%  29.151 30%  35.116 30% 15.389 26% 

Σύνολο 102.799 100%  98.752 100%  116.541 100% 58.153 100% 

Πηγή: Ετήσιες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για τις χρήσεις 2011-2013 και Ενδιάμεσες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις 
για την περίοδο 01.01-30.06.2014, οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. 

 

Κατωτέρω, παρατίθενται συνοπτικές  χρηματοοικονομικές πληροφορίες για τον Όμιλο, οι οποίες 
έχουν εξαχθεί από τις δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για (i) την εταιρική 
χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2013, καθώς και οι συγκριτικές πληροφορίες για την εταιρική 
χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2012, και (ii) το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014, 
καθώς και συγκριτικές πληροφορίες για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2013. 
 

Στοιχεία 
Χρηματοοικονομικής Θέσης 
(σε χιλ. €) 

30.06.2014 30.06.2013 31.12.2013 31.12.2012 

Ιδιοχρησιμοποιούμενα 
ενσώματα πάγια στοιχεία 

88.629 84.005 84.077 82.734 

Επενδύσεις σε ακίνητα - 4.186 4.085 4.214 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 2.414 2.413 1.578 2.266 

Λοιπά μη κυκλοφορούντα 
περιουσιακά στοιχεία 

6.460 8.132 7.115 5.199 

Αποθέματα 22.973 20.887 22.485 16.491 

Απαιτήσεις από πελάτες 23.465 20.925 20.157 15.835 
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Λοιπά κυκλοφορούντα 
περιουσιακά στοιχεία 

6.886 7.604 12.410 11.462 

Μη κυκλοφορούντα 
περιουσιακά στοιχεία 
προοριζόμενα για πώληση 

350 350 345 356 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 151.177 148.502 152.253 138.557 

Μετοχικό Κεφάλαιο 12.758 12.758 12.758 12.758 

Λοιπά στοιχεία Ιδίων 
Κεφαλαίων 

64.058 61.568 63.985 62.936 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 
μετόχων εταιρίας 

76.816 74.326 76.743 75.694 

Δικαιώματα Μειοψηφίας 557 513 537 514 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 77.373 74.839 77.280 76.209 

Μακροπρόθεσμες δανειακές 
υποχρεώσεις 

23.449 24.169 23.119 25.109 

Προβλέψεις / Λοιπές 
μακροπρόθεσμες 
υποχρεώσεις 

10.968 10.480 11.167 8.771 

Βραχυπρόθεσμες δανειακές 
υποχρεώσεις 

17.799 15.617 18.809 6.975 

Λοιπές βραχυπρόθεσμες 
υποχρεώσεις 

21.588 23.398 21.878 21.493 

Σύνολο Υποχρεώσεων 73.804 73.663 74.973 62.348 

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

151.177 148.502 152.253 138.557 

     

     

Στοιχεία Συνολικού 
Εισοδήματος 
(σε χιλ. €) 

01.01.2014 – 
 30.06.2014 

01.01.2013 – 
30.06.2013 

01.01.2013 – 
31.12.2013 

01.01.2012-
31.12.2012 

Κύκλος Εργασιών 58.153 53.676 116.541 98.752 

Αποτελέσματα Προ Φόρων, 
Χρηματοδοτικών και 
επενδυτικών 
Αποτελεσμάτων και 
Αποσβέσεων 

3.459 3.370 10.649 9.339 

Κέρδη προ φόρων 96 33 3.671 3.333 

Κέρδη μετά από φόρους (114) (651) 2.081 1.740 

Πηγή: Ετήσιες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για τις χρήσεις 2012-2013 και Ενδιάμεσες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις 
για την περίοδο 01.01-30.06.2014 και για την περίοδο 01.01-30.06.2013, οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ και έχουν 
ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. 

 

2.4 Μετοχική Σύνθεση 

Κατά την ημερομηνία του παρόντος Πληροφοριακού Σημειώματος, το μετοχικό κεφάλαιο της 
Εταιρείας ανερχόταν σε €12.758.591,88, διαιρούμενο σε 20.578.374 κοινές ονομαστικές μετοχές 
ονομαστικής αξίας €0,62 η κάθε μία. 

Το σύνολο των μετοχών της Εταιρείας είναι κοινές, ονομαστικές και αδιαίρετες και δεν υπάρχουν 
ειδικές κατηγορίες μετοχών. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που συνοδεύουν τις μετοχές, είναι 
αυτά που προβλέπονται από τον Κ.Ν. 2190/1920. 
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Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η μετοχική σύνθεση της Εταιρείας (με βάση το 
μετοχολόγιο της 7ης Νοεμβρίου 2014), όπου παρουσιάζονται οι δικαιούχοι μετοχών ή δικαιωμάτων 
ψήφου άνω του 5% σύμφωνα με το Ν. 3556/2007: 

Επώνυμο Ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου 

  Νικόλαος Λύκος 
(1)

 70,79% 

  Όλγα Λύκου 9,42% 

  Λοιποί Μέτοχοι (<5%) 19,79% 

Σύνολο 100,00% 

Σύμφωνα με το ν.3556/2007. 
(1) 

Το ανωτέρω ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου, κατέχεται άμεσα από την LYKOS AG και 
έμμεσα από τον κ. Νικόλαο Λύκο, κατά 96,14% 

 

2.5 Διοικητικό Συμβούλιο 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας (Δ.Σ.), αποτελείται από οκτώ (8) μέλη, εκ των οποίων τα 
τέσσερα (4) μέλη είναι εκτελεστικά, δύο (2) μέλη είναι μη εκτελεστικά και τα υπόλοιπα δύο (2) μέλη 
είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά. Η σύνθεση του τρέχοντος Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, 
το οποίο εξελέγη από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 03.06.2013 με τριετή θητεία, που 
παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική συνέλευση μετά τη λήξη της, η οποία όμως δεν 
μπορεί να υπερβεί την τετραετία, συγκροτήθηκε σε σώμα και ανασυγκροτήθηκε  δυνάμει των από 
03.06.2013 και 18.07.2014 αποφάσεων  του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αντίστοιχα,   
έχει ως εξής:  
 

Όνομα Ιδιότητα 

Νικόλαος Λύκος Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Εκτελεστικό Μέλος 

Παναγιώτης Σπυρόπουλος Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό μέλος 

Γεώργιος Τριανταφυλλίδης  Μέλος Δ.Σ., Εκτελεστικό μέλος 

Κωνσταντίνος Λάγιος Μέλος Δ.Σ., Εκτελεστικό μέλος 

Παναγιώτης Λύκος Μέλος Δ.Σ., Μη Εκτελεστικό μέλος 

Ηλίας Καράντζαλης Μέλος Δ.Σ., Μη Εκτελεστικό μέλος 

Σπυρίδων Μανιάς Μέλος Δ.Σ., Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό μέλος 

Ελευθέριος Χιλιαδάκης Μέλος Δ.Σ., Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό μέλος 

 

2.6 Συμμετοχές των Κυρίων Μετόχων και των Μελών του Δ.Σ. στη Διοίκηση ή/και στο 

Κεφάλαιο άλλων Εταιρειών 

Οι συμμετοχές των κυρίων μετόχων και μελών του Δ.Σ. στη Διοίκηση ή στο κεφάλαιο άλλων 
εταιριών (με ποσοστό μεγαλύτερο του 10%) κατά την ημερομηνία του παρόντος είχαν ως εξής: 
 

Μέτοχος/Μέλος Δ.Σ. Εταιρία Ιδιότητα % συμμετοχής 

Νικόλαος Λύκος 

LYKOS AG 
Πρόεδρος Εποπτικού 

Συμβουλίου 
96,14% 

LPS Α.Ε. Πρόεδρος Δ.Σ.  

AUSTRIA CARD GmbH Διευθύνων Σύμβουλος - 

SAGIME GmbH Διευθύνων Σύμβουλος  

Παναγιώτης Σπυρόπουλος 

LPS Α.Ε. 
Αντιπρόεδρος & Διευθύνων 

Σύμβουλος 
- 

AUSTRIA CARD GmbH Διευθύνων Σύμβουλος - 

LYKOS AG Διευθύνων Σύμβουλος  
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Ηλίας Καράντζαλης 

LPS Α.Ε. Μέλος Δ.Σ. - 

LYKOS AG 
Μέλος Εποπτικού 

Συμβουλίου 
 

Ελευθέριος Χιλιαδάκης LYKOS AG 
Μέλος Εποπτικού 

Συμβουλίου 
 

Γεώργιος Τριανταφυλλίδης LPS Α.Ε. Μέλος Δ.Σ.  

Κωνσταντίνος Λάγιος LPS Α.Ε. Μέλος Δ.Σ.  

 

2.7 Οργανωτική Διάρθρωση Ομίλου 

H Εταιρεία ανήκει κατά 70,79% στην LYΚOS AG, κεφαλαιουχική εταιρεία (Aktiengesellschaft), η 
οποία συστάθηκε σύμφωνα με την αυστριακή νομοθεσία στις 29 Σεπτεμβρίου 2010, έχει έδρα την 
Βιέννη, Αυστρία (Lamezanstraße 4-8, A1232 Vienna, Austria) και έχει  διάρκεια αορίστου χρόνου.  
 
Στο σχεδιάγραµµα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι εταιρείες του Οµίλου, όπως αυτός 
διαµορφώνεται στις 30.06.2014. 
 

 
 
 

3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΤΗΣ AUSTRIA CARD 

 

3.1    Γενικά Στοιχεία για την AUSTRIA CARD 
 

Η προς πώληση εταιρεία δραστηριοποιείται στον τομέα της ανάπτυξης, παραγωγής και 
προσωποποίησης  ασφαλών έξυπνων καρτών για τράπεζες, τηλεπικοινωνίες, δημόσιους 
οργανισμούς και αλυσίδες λιανικού εμπορίου. Ένα σημαντικό ποσοστό της παραγωγής των καρτών 
εξάγεται, καθώς η AUSTRIA CARD είναι προμηθευτής τραπεζικών ομίλων της Κεντρικής και 
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Ανατολικής Ευρώπης, καθώς επίσης και πελατών στη Σκανδιναβία, την Αφρική και τη Μέση 
Ανατολή. H εταιρεία επίσης διαθέτει θυγατρικές στις αγορές της Ρουμανίας, της Πολωνίας και της 
Τουρκίας, δύο κέντρα παραγωγής καρτών στην Αυστρία, όπου βρίσκονται και τα γραφεία της 
εταιρείας, και στην Ρουμανία, καθώς και πέντε κέντρα προσωποποίησης στην Αυστρία, στην 
Ρουμανία, στην Πολωνία, στην Ελλάδα και στην Τουρκία επιτρέποντας την καθημερινή παράδοση 
καρτών σε όλη την Κεντρική, Ανατολική και Δυτική Ευρώπη.  
 
Σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας, το αντικείμενο εργασιών της είναι οι εκτυπώσεις και 
συγκεκριμένα, η παραγωγή και διανομή εκτυπωτικών εντύπων, επιταγών, πιστωτικών καρτών και 
συστημάτων καρτών, καθώς και του αντίστοιχου εξοπλισμού που είναι απαραίτητος για την 
παραγωγή και χρήση αυτών των συστημάτων και για την παραγωγή και διανομή συστημάτων 
ταυτοποίησης. Επίσης, αντικείμενο εργασιών αποτελεί η εμπορία των συγκεκριμένων προϊόντων, 
καθώς και άλλων συναφών. 
 
Πιο συγκεκριμένα, η AUSTRIA CARD δραστηριοποιείται στους κάτωθι επιχειρηματικούς τομείς: 
• Κάρτες Πληρωμών (πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες, κάρτες τραπεζικών υπηρεσιών). 
• Κάρτες Πελατειακής Πίστης (δημόσιες μεταφορές, κάρτες Πελατειακής Πίστης και 

Καταναλωτικής Πίστης). 
• Κάρτες Ταυτοποίησης (κάρτες εξακρίβωσης ταυτότητας και έγγραφα υψίστης ασφαλείας, 

κάρτες ψηφιακής υπογραφής). 
 
 

3.2   Λόγοι και Όροι της πώλησης  
 
Η Εταιρεία έχει πλέον να αντιμετωπίσει έντονες προκλήσεις στον κλάδο των ασφαλών συναλλαγών 
και επικοινωνιών (καρτών) στις αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται μέσω της AUSTRIA CARD, 
καθώς  ο ολοένα εντονότερος διεθνής ανταγωνισμός  οδηγεί σε μείωση των τιμών πώλησης, 
γεγονός το οποίο οδήγησε  στην σταδιακή  μείωση της κερδοφορίας του κλάδου τα τελευταία έτη. 
Προκειμένου να αντιμετωπίσει τις παραπάνω προκλήσεις και παράλληλα να διατηρήσει και να 
βελτιώσει τη θέση της στην αγορά, η Εταιρεία αντιμετωπίζει ολοένα και αυξανόμενες 
χρηματοδοτικές ανάγκες για νέες επενδύσεις, οι οποίες  είναι πλέον δύσκολο να χρηματοδοτούνται 
περαιτέρω υπό την υφιστάμενη δομή του Ομίλου. Παράλληλα λόγω των προαναφερθεισών 
αυξανόμενων χρηματοδοτικών αναγκών της δραστηριότητας των καρτών, οι ταμειακές ροές από 
την εν λόγω δραστηριότητα είναι πλέον δύσκολο να καλύπτουν την αποπληρωμή του υφιστάμενου 
ομολογιακού δανείου, το οποίο εκδόθηκε για την εξαγορά της AUSTRIA CARD από την εταιρεία, 
σημερινού υπολοίπου € 20 εκατ. Συνεπεία των ανωτέρω, οι δόσεις του ομολογιακού δανείου για το 
2014, αποπληρώθηκαν από τις ταμειακές ροές της Εταιρείας και όχι από ροές της AUSTRIA CARD 
όπως συνέβαινε τα προηγούμενα έτη. 
 
Επιπλέον των ανωτέρω, η LYKOS AG, σύμφωνα με τον επιχειρηματικό σχεδιασμό της, μέσω της 
προτεινόμενης εξαγοράς αποσκοπεί στην διαμόρφωση των βέλτιστων συνθηκών για μια επιτυχή 
εισαγωγή των μετοχών της σε Χρηματιστήριο της Κεντρικής Ευρώπης. Ειδικότερα, η νέα δομή του 
ομίλου της LYKOS AG θα προσδώσει προοπτικές ανάπτυξης όχι μόνο στην μητρική εταιρεία αλλά 
και στους υποομίλους (εκτυπωτικός κλάδος και κλάδος καρτών). Τα κεφάλαια που θα αντληθούν 
από την εισαγωγή της LYKOS AG σε Χρηματιστήριο της Κεντρικής Ευρώπης θα χρησιμοποιηθούν για 
την ανάπτυξη των δύο κύριων δραστηριοτήτων του ομίλου, ενώ θα αναμένεται να υπάρχει και 
καλύτερη πρόσβαση και σε άλλες πηγές χρηματοδότησης με χαμηλότερο κόστος από το τρέχον στο 
μέλλον. 
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Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω το Δ.Σ. της Εταιρείας, κατόπιν πρότασης του βασικού μετόχου, 
LYKOS AG, έχει συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση προκειμένου να εγκρίνει την πώληση του 
συνόλου των μετοχών της AUSTRIA CARD στην LYKOS AG.  
 
Το συνολικό τίμημα της προτεινόμενης εξαγοράς ανέρχεται στα € 40.000.000 και πρόκειται να 
καταβληθεί σε μετρητά με την ολοκλήρωση της εξαγοράς. Η LYKOS AG, για την καταβολή του 
προαναφερόμενου τιμήματος, πρόκειται να προβεί σε έκδοση ομολογιακού δανείου € 40.000.000. 
 

Το ανωτέρω τίμημα προήλθε μετά από ανεξάρτητη αποτίμηση της AUSTRIA CARD από την 
αυστριακή ελεγτική εταιρεία «Ernst & Young», η οποία πραγματοποιήθηκε μετά από εντολή της 
εξαγοράζουσας εταιρείας LYKOS AG.  
 
Προκειμένου η Εταιρεία να πιστοποιήσει το εύλογο, και δίκαιο (“Fairness Opinion”) του 
προσφερόμενου τιμήματος, ανέθεσε στην ελληνική ελεγκτική εταιρεία «Deloitte Business Solutions 
Hadjipavlou Sofianos & Cambanis S.A.» την αξιολόγηση της πρότασης εξαγοράς μέσω διενέργειας 
ανεξάρτητης αποτίμησης της προς πώληση εταιρείας την οποία ολοκλήρωσε και συμπεριέλαβε 
στην έκθεση αποτίμησης με ημερομηνία 4 Νοεμβρίου 2014 (βλ. παράρτημα 5.2).  
 
Η ολοκλήρωση της εξαγοράς υπόκειται στις παρακάτω αιρέσεις: 
 

i. Λήψη των απαιτούμενων εταιρικών εγκρίσεων σύμφωνα με τη νομοθεσία στην οποία 
εμπίπτουν η LYKOS AG, η Εταιρεία και η  SAGIME Beteiligungsverwaltungs GmbH, 

ii. Συμφωνία των όρων της Σύμβασης Πώλησης και των λοιπών  εγγράφων που απαιτούνται 
για την ολοκλήρωση της συναλλαγής,  

iii. Λήψη όλων των εγκρίσεων, εξουσιοδοτήσεων και συναινέσεων που τυχόν απαιτούνται από 
τις εποπτικές αρχές και τις αρχές ανταγωνισμού 

iv. Συνέχιση των δραστηριοτήτων της προς πώληση εταιρείας και μη ύπαρξη δυσμενών 
αλλαγών στη δραστηριότητα, τα περιουσιακά στοιχεία, στις υποχρεώσεις ή την προοπτική 
της, στο διάστημα που μεσολαβεί από την ημερομηνία των τελευταίων, ελεγμένων ή 
επισκοπημένων από ορκωτό ελεγτή λογιστή, οικονομικών καταστάσεων έως την 
ολοκλήρωση της συναλλαγής. 

 

4. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ 

4.1  Αντικείμενο δραστηριότητας - Κατηγορίες Δραστηριοτήτων της Εταιρείας 
 

Με την ολοκλήρωση της πώλησης της AUSTRIA CARD,  η Εταιρεία και οι θυγατρικές της θα 
επικεντρωθούν στην παροχή προϊόντων και υπηρεσιών έντυπης πληροφορικής στην Ελλάδα, την 
Ρουμανία και την Αλβανία.  
 
Η πώληση της AUSTRIA CARD δεν αναμένεται να επηρεάσει τις  λειτουργικές και επιχειρηματικές 
δυνατότητες της Εταιρείας. Συγκεκριμένα, η ικανότητά της Εταιρείας να διαθέσει τα προϊόντα της 
στις αγορές που δραστηριοποιείται και να παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις στους πελάτες της δεν 
επηρεάζεται, καθώς  θα διατηρηθεί η υφιστάμενη συνεργασία και οι ανάλογες συνέργειες. Τέλος, 
δεν αλλάζει η δυνατότητα μεταφοράς τεχνογνωσίας και συνεργειών κόστους μεταξύ των εταιρειών 
του Ομίλου.  
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4.2  Διαμόρφωση Βασικών Κονδυλίων 
 

Η συνεισφορά της AUSTRIA CARD στα βασικά κονδύλια των οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου 
για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2013 και το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 
φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: 
 
  Βάσει κονδυλίων 31/12/2013 Βάσει κονδυλίων 30/06/2014 

(σε εκατ.€) Όμιλος 
Προταθείσα 

προς εξαγορά 
δραστηριότητα 

Ποσοστό 
Συμμετοχής 

Όμιλο  
Προταθείσα 

προς εξαγορά 
δραστηριότητα 

Ποσοστό 
Συμμετοχής 

Πωλήσεις 116,5 62,6 54% 58,2 29,1 50% 

Κέρδη προ φόρων, 
τόκων και 
αποσβέσεων 

10,7 7,8 73% 3,5 1,7 48% 

Κέρδη μετά από 
φόρους 

2,1 3,4 163% -0,1 0,2 139% 

Συνολικά 
περιουσιακά 
στοιχεία 

152,3 64,8 43% 151,2 62,3 41% 

 

Οι πρώτες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας που δεν θα περιλαμβάνουν την προς πώληση 
εταιρεία θα είναι αυτές της χρήσης 2015.  Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών για τη χρήση 2015 
εκτιμάται ότι θα αφορά κατά 43% έσοδα από διαχείριση εντύπων  και κατασκευή εντύπων 
ασφαλείας, κατά 20% έσοδα από υπηρεσίες εκτύπωσης και εμφακέλωσης λογαριασμών, κατά 12% 
έσοδα από προσωποποίηση καρτών και κατά 25% έσοδα από υπηρεσίες διαχείρισης εφαρμογών, 
ανάπτυξης loyalty προγραμμάτων καθώς και ταχυδρομικές υπηρεσίες. Επιπλέον, ο ενοποιημένος 
κύκλος εργασιών για τη χρήση 2015 εκτιμάται ότι θα προέλθει κατά 54% από την Ελλάδα, 45% από 
την Ρουμανία και 1% από την Αλβανία.  
 
 

4.3  Στόχοι και Στρατηγική 
 
Η Εταιρεία, στην Ελλάδα θα συνεχίσει την προσπάθεια απόκτησης και υλοποίησης νέων έργων 
τόσο στον τραπεζικό τομέα όσο και στον τομέα των τηλεπικοινωνιών. Επίσης, αφενός θα συνεχίσει 
να εστιάζει στην ανάπτυξη των εξαγωγών, προκειμένου να αυξηθούν περαιτέρω τα έσοδα, και 
αφετέρου θα διερευνήσει και αξιολογήσει νέες ευκαιρίες ανάπτυξης στον τομέα της ασφαλούς 
διαχείρισης εντύπων και πληροφοριών, 

•   αξιοποιώντας τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα, την υπεροχή της σε τεχνολογίες αιχμής, 
καθώς και την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και προστιθέμενης 
αξίας στους πελάτες της, και 

•       προσφέροντας τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της σε ανταγωνιστικότερες τιμές. 
 
Στη Ρουμανία, η Εταιρεία θα προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί περαιτέρω τις νέες συνθήκες αγοράς, 
τόσο στη Ρουμανική αγορά όσο και στις γειτονικές χώρες, 

•   εντείνοντας τις προσπάθειές της να αυξήσει τα μερίδια της στην αγορά, αξιοποιώντας τις 
υψηλές επενδύσεις που έχει πραγματοποιήσει τα τελευταία χρόνια, αναπτύσσοντας την 
γκάμα των προϊόντων και υπηρεσιών που παρέχει στους πελάτες της, 

•   με παράλληλη εστίαση στη βελτίωση της παραγωγικότητας και στην παραγωγή θετικών 
ταμειακών ροών. 
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Στην Αλβανία, η Εταιρεία θα συνεχίσει τις προσπάθειες απόκτησης νέων πελατών παρέχοντας 
υπηρεσίες εκτύπωσης και εμφακέλωσης λογαριασμών στον δημόσιο τομέα, στις τηλεπικοινωνίες 
και στις τράπεζες, καθώς και προωθώντας λύσεις υπηρεσιών data entry, data management κ.λ.π. 
στην Αλβανική αγορά.  
 
 

4.4  Κλάδος Δραστηριοποίησης 
 

Τα σημαντικότερα προϊόντα και οι βασικοί τομείς που δραστηριοποιείται η Εταιρεία και θα 
συνεχίσει να δραστηριοποιείται  έχουν ως εξής:  

 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 

Ύλη Γραφείου Data Entry & Forms Processing Direct Mail 

Φάκελοι Data Management Billing & Statements 

Μηχανογραφικά Έντυπα Fulfillment  

Εισιτήρια Sales promotion application 
Card Fulfillment 

Card Personalization 

Ετικέτες Business Continuity Loyalty Programs 

Κάρτες   

Εμπορικές Εκτυπώσεις Document Management e-Document Services 

Εκτυπώσεις Ασφαλείας  

Forms Management – e-procurement 

services 

Research and Development 

Πηγή: Ιστοσελίδα Εταιρείας 

 

Ειδικότερα, η Εταιρεία έχοντας αποκτήσει πολύτιμη εμπειρία, θα συνεχίσει να επενδύει σε νέες 
λύσεις και προϊόντα προκειμένου να ικανοποιεί συνεχώς τις αυξανόμενες ανάγκες των πελατών της 
τόσο στην ελληνική αγορά, όσο και στις αγορές του εξωτερικού αξιοποιώντας τις εγκαταστάσεις της 
μέσω των θυγατρικών της σε Ελλάδα, Ρουμανία και Αλβανία.  
 
Οι εξειδικευμένες λύσεις και υπηρεσίες που ο Όμιλος προσφέρει, εφαρμόζονται στις τράπεζες, στις 
τηλεπικοινωνίες, στο Δημόσιο Τομέα και στις βιομηχανικές και εμπορικές εταιρείες. 
 
 

4.5 Επιπτώσεις στη δραστηριότητα της  Εταιρείας από την πώληση της AUSTRIA CARD  
 

Η πώληση της AUSTRIA CARD αναμένεται να έχει θετική επίδραση στην Εταιρεία. Συγκεκριμένα, 
στις νέες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις μετά τη συναλλαγή, σε σχέση με τις προ της 
συναλλαγής, προβλέπεται αύξηση μετρητών κατά €39,5 εκατ. και αύξηση ιδίων κεφαλαίων κατά 
€3,3 εκατ. Ακόμα, στις νέες οικονομικές καταστάσεις σε επίπεδο μητρικής εταιρείας μετά τη 
συναλλαγή, σε σχέση με τις προ της συναλλαγής, προβλέπεται αύξηση μετρητών κατά €40 εκατ. και 
αύξηση ιδίων κεφαλαίων κατά €27,1 εκατ.  Τα βασικά κονδύλια των οικονομικών καταστάσεων της 
εταιρείας και του ομίλου έχουν ως εξής: 
 



INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 

16 

 

σε εκατ. ευρώ

Πριν τη 

συναλλαγή

Μετά τη 

συναλλαγή 
 Επίδραση

Πριν τη 

συναλλαγή

Μετά τη 

συναλλαγή 
 Επίδραση

Εκτιμώμενα Ταμειακά 

Διαθέσιμα και 

Ισοδύναμα 1,6 41,1 +39,5 0,9 40,9 +40

Εκτιμώμενα Ίδια 

Κεφάλαια 77,4 80,7 +3,3 47,3 74,5 +27,1

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
Βάσει των οικονομικών καταστάσεων της 30/6/2014 

 

Η εταιρεία, υπό την προϋπόθεση έγκρισης της εν λόγω πώλησης από την Γενική Συνέλευση των 
Μετόχων της, θα αποκτήσει υψηλό επίπεδο  ρευστότητας, το οποίο σχεδιάζεται να αξιοποιηθεί για 
την πλήρη αποπληρωμή του υφιστάμενου υπολειπόμενου ποσού του ομολογιακού δανείου (€20 
εκατ.), το οποίο εκδόθηκε για την εξαγορά της AUSTRIA CARD από την εταιρεία,  καθώς και την 
διανομή μερίσματος στους μετόχους της.  
 
Σημειώνεται δε ότι η ολοκλήρωση της πώλησης δεν θα επιφέρει αλλαγή στο σκοπό ή το 
Καταστατικό της Εταιρείας. 
 
Προοπτικές 
 
Οι προοπτικές της Εταιρείας συνδέονται  άµεσα µε τις προοπτικές του κλάδου της ασφαλούς 
διαχείρισης εντύπων και πληροφοριών. Οι προοπτικές της στον κλάδο αυτό εκτιµώνται θετικές, 
καθώς κατέχει δεσπόζουσα θέση στο χώρο της διαχείρισης εντύπων, της κατασκευής εντύπων 
ασφαλείας, καθώς και των υπηρεσιών εκτύπωσης και εμφακέλωσης λογαριασμών. Περαιτέρω μετά 
τη συναλλαγή και εφόσον θα έχει μειωθεί σημαντικά το επίπεδο δανεισμού, ο Όμιλος θα έχει 
αυξημένη δυνατότητα για περαιτέρω χρηματοδότηση και ανάπτυξη, καθώς καθίσταται δυνατή η 
λήψη νέων τραπεζικών δανείων, με προοπτική νέες επενδύσεις στον κλάδο. Επιπρόσθετα, όπως 
προαναφέρθηκε, η νέα δομή του ομίλου της LYKOS AG θα προσδώσει προοπτικές ανάπτυξης όχι 
μόνο στην μητρική εταιρεία αλλά και στους υποομίλους (κλάδος καρτών και εκτυπωτικός κλάδος).  
Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την εισαγωγή της LYKOS AG σε Χρηματιστήριο της Κεντρικής 
Ευρώπης θα χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη των δύο κύριων δραστηριοτήτων του ομίλου ενώ 
θα υπάρχει και καλύτερη πρόσβαση και σε άλλες πηγές χρηματοδότησης με χαμηλότερο κόστος 
από το τρέχον στο μέλλον. 
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5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

5.1 Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις Ομίλου INFORM ΛΥΚΟΣ  (2011, 2012, 2013 και Ά 

Εξάμηνο 2014) 

5.2 Γνωμοδότηση προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Inform Π. Λύκος Α.Ε. σχετικά με 

την προτεινόμενη εξαγορά της Austria Card GmbH από την Lykos A.G. 

 
 
 
 
 



INFORM Ð.ËÕÊÏÓ Á.Å.
ÁÑ.Ì.Á.Å. 13754/06/Â/86/29

5ï ×ËÌ ËÅÙÖ. ÂÁÑÇÓ - ÊÏÑÙÐÉÏÕ, ÊÏÑÙÐÉ
ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÊÁÉ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ ×ÑÇÓÇÓ ÁÐÏ 1 ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÕ 2011 ÅÙÓ 31 ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÕ 2011

(äçìïóéåõüìåíá âÜóåé ôïõ ê.í. 2190/20, Üñèñï 135 ãéá åðé÷åéñÞóåéò ðïõ óõíôÜóóïõí åôÞóéåò ïéêïíïìéêÝò êáôáóôÜóåéò, åíïðïéçìÝíåò êáé ìç, êáôÜ ôá ÄËÐ)

Ôá ðáñáêÜôù óôïé÷åßá êáé ðëçñïöïñßåò, ðïõ ðñïêýðôïõí áðü ôéò ïéêïíïìéêÝò êáôáóôÜóåéò, óôï÷åýïõí óå ìßá ãåíéêÞ åíçìÝñùóç ãéá ôçí ïéêïíïìéêÞ êáôÜóôáóç êáé ôá áðïôåëÝóìáôá ôïõ Ïìßëïõ ôçò INFORM Ð. ËÕÊÏÓ Á.Å. Óõíéóôïýìå åðïìÝíùò óôïí áíáãíþóôç, ðñéí ðñïâåß óå ïðïéáäÞðïôå åßäïõò åðåí-
äõôéêÞ åðéëïãÞ Þ Üëëç óõíáëëáãÞ ìå ôïí åêäüôç, íá áíáôñÝîåé óôç äéåýèõíóç äéáäéêôýïõ ôïõ åêäüôç, üðïõ áíáñôþíôáé ïé ïéêïíïìéêÝò êáôáóôÜóåéò êáèþò êáé ç Ýêèåóç åëÝã÷ïõ ôïõ íüìéìïõ åëåãêôÞ.

ÐÑÏÓÈÅÔÁ ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÊÁÉ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ
1. Ç åðùíõìßá, ç ÷þñá ôçò êáôáóôáôéêÞò Ýäñáò êÜèå åôáéñßáò ðïõ ðåñéëáìâÜíåôáé óôéò åíïðïéçìÝíåò ïéêïíïìéêÝò êáôáóôÜóåéò, ïé öïñïëïãéêÜ áíÝ-
ëåãêôåò ÷ñÞóåéò, êáèþò åðßóçò ôï ðïóïóôü ìå ôï ïðïßï óõììåôÝ÷åé, Üìåóá Þ Ýììåóá, ç ìçôñéêÞ åôáéñßá êáé ç ìÝèïäïò åíóùìÜôùóçò ðïõ åöáñìü-
óôçêå ãéá êÜèå åôáéñßá, Ý÷ïõí ùò åîÞò:

2. Ôï êïíäýëé «ËïéðÜ óõíïëéêÜ Ýóïäá ìåôÜ áðü öüñïõò» ôçò ÷ñÞóçò 1/1 – 31/12/2011 ðïõ ðåñéëáìâÜíåôáé óôá «Óôïé÷åßá ÊáôÜóôáóçò Óõíïëéêþí
Åóüäùí»  ðïóïý åõñþ 175.536 áöïñÜ: (á)  êáôÜ ðïóü åõñþ (209.693) óõíáëëáãìáôéêÝò äéáöïñÝò áðü ìåôáôñïðÞ ïéêïíïìéêþí êáôáóôÜóåùí åðé÷åé-
ñçìáôéêþí äñáóôçñéïôÞôùí óôï åîùôåñéêü (ìåôÜ öüñùí) êáé (â) êáôÜ ðïóü åõñþ 385.229 ðïóü áðü áíáðñïóáñìïãÞ áîßáò éäéï÷ñçóéìïðïéïýìåíùí åäá-
öéêþí åêôÜóåùí.Ôï áíôßóôïé÷ï êïíäýëé ôçò ÷ñÞóçò 1/1 – 31/12/2010 ðïóïý åõñþ (961.640) áöïñÜ: (á) ðïóü åõñþ (477.669) óõíáëëáãìáôéêÝò äéá-
öïñÝò áðü ìåôáôñïðÞ ïéêïíïìéêþí êáôáóôÜóåùí åðé÷åéñçìáôéêþí äñáóôçñéïôÞôùí óôï åîùôåñéêü (ìåôÜ öüñùí) êáé (â) ðïóü åõñþ (483.971) áíá-
ðñïóáñìïãÞ áîßáò éäéï÷ñçóéìïðéïýìåíùí åäáöéêþí åêôÜóåùí.
3. Ïé ïéêïíïìéêÝò êáôáóôÜóåéò ôçò Åôáéñßáò Þ ôïõ Ïìßëïõ äåí ðåñéëáìâÜíïíôáé óå åíïðïéçìÝíåò ïéêïíïìéêÝò êáôáóôÜóåéò Üëëçò åôáéñßáò.
4. Äåí õðÜñ÷ïõí åðßäéêåò Þ õðü äéáéôçóßá äéêáóôéêþí Þ äéáéôçôéêþí ïñãÜíùí äéáöïñÝò, ïýôå áðïöÜóåéò äéêáóôéêþí Þ äéáéôçôéêþí ïñãÜíùí, ïé ïðïßåò
åíäÝ÷åôáé íá Ý÷ïõí óçìáíôéêÞ åðßðôùóç óôçí ïéêïíïìéêÞ êáôÜóôáóç Þ ôçí ëåéôïõñãßá ôçò åôáéñßáò Þ ôïõ Ïìßëïõ.
5. Ç óùñåõôéêÞ ðñüâëåøç ãéá öïñïëïãéêÜ áíÝëåãêôåò ÷ñÞóåéò ãéá ôçí åôáéñßá áíÝñ÷åôáé óå ðïóü åõñþ 15 ÷éë.. Äåí äéåíåñãÞèçêå êáìßá óçìáíôéêÞ
ðñüâëåøç êáôÜ ôçí Ýííïéá ôùí ðáñáãñÜöùí 10, 11 êáé 14 ôïõ ÄËÐ 37.
6. Äåí óõíÝôñåîå ðåñßðôùóç áëëáãÞò ôçò äéÜñêåéáò Þ ôçò ëÞîçò ôçò ïéêïíïìéêÞò ÷ñÞóçò Þ ôçò ìåèüäïõ åíóùìÜôùóçò ôùí åôáéñéþí ôïõ Ïìßëïõ.
Åðßóçò äåí óõíÝôñåîå ðåñßðôùóç åôáéñßáò, ç ïðïßá äåí åíóùìáôþèçêå óôéò åíïðïéçìÝíåò ïéêïíïìéêÝò êáôáóôÜóåéò óôçí ôñÝ÷ïõóá ÷ñÞóç, åíþ åß÷å
åíóùìáôùèåß óôçí áìÝóùò ðñïçãïýìåíç ÷ñÞóç åêôüò ôçò ðåñßðôùóçò ôùí äýï óõããåíþí åôáéñéþí "Arrow Up SA"  êáé "Technovisie BVBA”. Ïé åí ëüãù
óõììåôï÷Ýò (ðïóïóôïý 29,97% óôçí êÜèå ìßá) äéáôÝèçêáí ôçí 31/12/2011. Ç åðßäñáóç ôçò ìç åíóùìÜôùóçò ôùí äýï óõããåíþí åôáéñéþí åßíáé åðïõ-
óéþäçò (êÜôù áðü  1% ôïõ êýêëïõ åñãáóéþí êáé 1% ôçò êáèáñÞò ðåñéïõóßáò ôïõ Ïìßëïõ).  
7. Ï áñéèìüò ôïõ áðáó÷ïëïýìåíïõ ðñïóùðéêïý óôïí ¼ìéëï êáé óôçí Åôáéñßá åßíáé:

Ï ÏÌÉËÏÓ Ç ÅÔÁÉÑÉÁ
31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010

Áñéèìüò ðñïóùðéêïý                      735 871 211 295
8. Ïé åðåíäýóåéò óå ðÜãéá óôïé÷åßá êáôÜ ôç ÷ñÞóç 1/1/2011 - 31/12/2011, áíÞëèáí ãéá ôçí åôáéñßá êáé ãéá ôïí ¼ìéëï óå åõñþ 1.258 ÷éë. êáé åõñþ
2.658 ÷éë., áíôßóôïé÷á. 
9. Ôá êÝñäç áíÜ ìåôï÷Þ õðïëïãßóôçêáí âÜóåé ôïõ åðéìåñéóìïý ôùí êåñäþí åðß ôïõ óôáèìéóìÝíïõ ìÝóïõ üñïõ ôïõ áñéèìïý ôùí ìåôï÷þí.
10. Óôéò áíùôÝñù ïéêïíïìéêÝò êáôáóôÜóåéò Ý÷ïõí ôçñçèåß ïé ëïãéóôéêÝò áñ÷Ýò ðïõ ÷ñçóéìïðïéÞèçêáí ãéá íá êáôáñôéóèïýí ïé ïéêïíïìéêÝò êáôáóôÜ-
óåéò ôçò ÷ñÞóçò 2010 ðñïóáñìïóìÝíùí ìå ôéò áíáèåùñÞóåéò ðïõ åðéôÜóóïõí ôá ÄÐ×Á åêôüò ôùí ðåñéðôþóåùí ðïõ áíáöÝñïíôáé óôçí ðáñ. 4
"ÍÝá ðñüôõðá êáé äéåñìçíåßåò" ôçò ÅôÞóéáò ÏéêïíïìéêÞò ¸êèåóçò ÷ñÞóçò 2011.
11. Ïé ïéêïíïìéêÝò êáôáóôÜóåéò ôçò 31çò Äåêåìâñßïõ 2011 ôçò ÌçôñéêÞò êáé ôïõ Ïìßëïõ åãêñßèçêáí áðü ôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï ôçò Åôáéñßáò óôéò
28 Ìáñôßïõ 2012.Ôá ìÝëç ôïõ Ä.Ó. åßíáé: Íéêüëáïò Ëýêïò, Ðáíáãéþôçò Óðõñüðïõëïò, Ãåþñãéïò Ôñéáíôáöõëëßäçò, Çëßáò ÊáñÜíôæáëçò, Óïößá Ëáìðñï-
ðïýëïõ, ÅëåõèÝñéïò ×éëéáäÜêçò.
12. Ïé óõíáëëáãÝò ôçò Åôáéñßáò êáé ôïõ Ïìßëïõ ìå ôá óõíäåäåìÝíá ìÝñç êáôÜ ôç ÷ñÞóç 1/1/2011 - 31/12/2011, üðùò ïñßæïíôáé áðü ôï ÄËÐ 24,
Ý÷ïõí ùò åîÞò:

13. Ï ¼ìéëïò ìÝóù ôçò èõãáôñéêÞò ôïõ Åôáéñßáò Sagime GmbH, áðÝêôçóå ôçí 23/06/2011 åðéðëÝïí óõììåôï÷Þ ðïóïóôïý 15% ôïõ ìåôï÷éêïý êåöá-
ëáßïõ ôçò Þäç èõãáôñéêÞò ôçò åôáéñßáò Austria Card GmbH. ÌåôÜ ôçí áðüêôçóç áõôÞ, ï ¼ìéëïò êáôÝ÷åé ðëÝïí ôï 100% ôïõ ìåôï÷éêïý êåöáëáßïõ ôçò
Austria Card. Ìå ôçí ìåôáâïëÞ ôùí åí ëüãù éäéïêôçóéáêþí äéêáéùìÜôùí: á. ìåéþèçêáí ôá äéêáéþìáôá ìåéïøçößáò êáôÜ € 8.234.667 (ðïóïóôü 93% åðß
ôïõ óõíüëïõ ôùí äéêáéùìÜôùí ìåéïøçößáò ôïõ Ïìßëïõ) â.ìåéþèçêáí ôá ßäéá êåöÜëáéá éäéïêôçôþí ìçôñéêÞò êáôÜ € 1.712.169 (ðïóïóôü 2% åðß ôïõ óõíü-
ëïõ ôùí éäßùí êåöáëáßùí éäéïêôçôþí ìçôñéêÞò) ã. áõîÞèçêå ï êýêëïò åñãáóéþí êáôÜ ðïóü € 4.526.370 (ðïóïóôü  4% åðß ôïõ óõíüëïõ) êáé ä. áõîÞ-
èçêå ôï áðïôÝëåóìá ðñï öüñùí êáôÜ € 674.973 (ðïóïóôü 91% åðß ôïõ óõíüëïõ). ÂëÝðå ó÷åôéêÜ ôçí õð´áñéèì.9 åðåîçãçìáôéêÞ óçìåßùóç ôùí åôÞ-
óéùí ïéêïíïìéêþí êáôáóôÜóåùí ôçò ôñÝ÷ïõóáò  ÷ñÞóçò 2011. 

ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÊÁÔÁÓÔÁÓÇÓ ÔÁÌÅÉÁÊÙÍ ÑÏÙÍ ×ÑÇÓÇÓ (åôÞóéá åíïðïéçìÝíá êáé ìç åíïðïéçìÝíá)
ÐïóÜ åêöñáóìÝíá óå åõñþ

Ï ÏÌÉËÏÓ Ç ÅÔÁÉÑÉÁ
¸ììåóç ìÝèïäïò                                                                                       1/1-31/12/2011 1/1-31/12/2010 1/1-31/12/2011 1/1-31/12/2010
ËåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò
ÁðïôåëÝóìáôá ðñï öüñùí (óõíå÷éæüìåíåò äñáóôçñéüôçôåò) 738.589 3.614.492 (4.624.523) (3.301.272)
ÐëÝïí / ìåßïí ðñïóáñìïãÝò ãéá:
ÁðïóâÝóåéò 5.702.286 7.038.776 1.897.707 2.538.515 
ÐñïâëÝøåéò 66.914 1.305.527 (41.936) 159.768 
ËïéðÝò ìç ôáìéáêÝò óõíáëëáãÝò (191.048) 3.173.071 (73.711) (501.502)
ÁðïôåëÝóìáôá ( Ýóïäá, Ýîïäá, êÝñäç êáé æçìéÝò  
åðåíäõôéêÞò äñáóôçñéüôçôáò) (619.495) 1.921.701 (438.695) 837.652 
×ñåùóôéêïß ôüêïé êáé óõíáöÞ Ýîïäá 2.134.385 1.677.545 991.748 744.938 
ÐëÝïí / ìåßïí ðñïóáñìïãÝò ãéá ìåôáâïëÝò ëïãáñéáóìþí êåöáëáßïõ 
êßíçóçò Þ ðïõ ó÷åôßæïíôáé ìå ôéò ëåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò
Ìåßùóç / ( áýîçóç ) áðïèåìÜôùí 433.077 (913.979) (155.086) (1.037.309)
Ìåßùóç / ( áýîçóç ) áðáéôÞóåùí 10.064.060 (382.287) 4.335.097 927.430 
(Ìåßùóç) / áýîçóç õðï÷ñåþóåùí (ðëçí äáíåéáêþí) (1.327.238) 286.319 (117.797) (2.262.588)
Ìåßïí:
×ñåùóôéêïß ôüêïé êáé óõíáöÞ Ýîïäá êáôáâåâëçìÝíá (1.410.450) (1.204.230) (955.420) (761.091)
ÊáôáâåâëçìÝíïé öüñïé (4.803.638) (2.362.204) (619.230) (200.799)
Óýíïëï åéóñïþí/ (åêñïþí) áðü ëåéôïõñãéêÝò 
äñáóôçñéüôçôåò (á) 10.787.442 14.154.731 198.154 (2.856.258)

ÅðåíäõôéêÝò äñáóôçñéüôçôåò 
Áðüêôçóç èõãáôñéêþí, óõããåíþí, êïéíïðñáîéþí êáé ëïéðþí åðåíäýóåùí (9.946.837) 0 0 0 
ÅéóðñÜîåéò áðü ðùëÞóåéò èõãáôñéêþí, óõããåíþí, êïéíïðñáîéþí
êáé ëïéðþí åðåíäýóåùí 400.000 0 0 0 
ÁãïñÜ åíóþìáôùí êáé Üûëùí ðÜãéùí óôïé÷åßùí (2.639.860) (1.925.974) (1.265.013) (578.700)
ÅéóðñÜîåéò áðü ðùëÞóåéò åíóþìáôùí êáé Üûëùí ðÜãéùí óôïé÷åßùí 9.974 96.406 690.184 32.843 
ÄéáèÝóéìá áðïññïöçèÞóáò åôáéñßáò 0 0 0 92.179 
Ôüêïé åéóðñá÷èÝíôåò 309.841 554.845 626.518 780.855 
Ìåñßóìáôá åéóðñá÷èÝíôá 0 354.570 0 1.700.000 
Åðé÷ïñçãÞóåéò ðáãßùí åðåíäýóåùí åéóðñá÷èåßóåò 313.471 345.020 0 0 
Óýíïëï åéóñïþí/ (åêñïþí) áðü åðåíäõôéêÝò (11.553.411) (575.133) 51.689 2.027.177 
äñáóôçñéüôçôåò (â)

×ñçìáôïäïôéêÝò äñáóôçñéüôçôåò 
Ìåéþóåéò ìåôï÷éêïý êåöáëáßïõ (1.050.000) 0 0 0
ÅéóðñÜîåéò áðü åêäïèÝíôá /áíáëçöèÝíôá äÜíåéá 32.486 11.964.341 5.375.000 3.625.000 
ÅîïöëÞóåéò äáíåßùí (8.965.241) (20.773.119) (3.493.662) (3.723.662)
×ïñçãçèÝíôá äÜíåéá 0 0 (3.000.000) (2.120.000)
ÅîïöëÞóåéò õðï÷ñåþóåùí áðü ÷ñçìáôïäïôéêÝò ìéóèþóåéò (÷ñåïëýóéá) (148.456) (174.291) 0 0 
Ìåñßóìáôá ðëçñùèÝíôá (508.023) (2.440.991) (508.023) (1.496.366)
Óýíïëï åéóñïþí/(åêñïþí) áðü ÷ñçìáôïäïôéêÝò 
äñáóôçñéüôçôåò (ã) (10.639.234) (11.424.060) (1.626.685) (3.715.028)
ÊáèáñÞ áýîçóç (ìåßùóç) óôá ôáìåéáêÜ äéáèÝóéìá & 
éóïäýíáìá ÷ñÞóçò (á)+(â)+(ã) (11.405.203) 2.155.538 (1.376.842) (4.544.109)
ÔáìåéáêÜ äéáèÝóéìá êáé éóïäýíáìá Ýíáñîçò ÷ñÞóçò 24.320.569 22.165.031 2.650.457 7.194.566 
ÔáìåéáêÜ äéáèÝóéìá êáé éóïäýíáìá ëÞîçò ÷ñÞóçò 12.915.366 24.320.569 1.273.615 2.650.457

ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÅÐÉ×ÅÉÑÇÓÇÓ
Áñìüäéá õðçñåóßá: Õðïõñãåßï ÁíÜðôõîçò, Áíôáãùíéóôéêüôçôáò & Íáõôéëßáò, Ä/íóç Á.Å. êáé Ðßóôåùò
Äéåýèõíóç äéáäéêôýïõ: www.lykos.gr
Óýíèåóç Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ: Íéêüëáïò Ëýêïò, Ðáíáãéþôçò Óðõñüðïõëïò, Ãåþñãéïò Ôñéáíôáöõëëßäçò, 

Çëßáò ÊáñÜíôæáëçò, Óïößá Ëáìðñïðïýëïõ, ÅëåõèÝñéïò ×éëéáäÜêçò
Çìåñïìçíßá Ýãêñéóçò áðü ôï Ä.Ó.ôùí åôÞóéùí
ïéêïíïìéêþí êáôáóôÜóåùí: 28ç Ìáñôßïõ 2012
Íüìéìïò åëåãêôÞò : Êõðñéáíüò Ðáðáãéáííüðïõëïò (Á.Ì.ÓÏÅË 14261)
ÅëåãêôéêÞ åôáéñßá: Grant Thornton Á.Å.(Á.Ì.ÓÏÅË 127)
Ôýðïò Ýêèåóçò åëÝã÷ïõ: Ìå óýìöùíç ãíþìç

ÓÔÏÉ×ÅÉÁ KATAÓÔÁÓÇÓ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇÓ ÈÅÓÇÓ (åôÞóéá åíïðïéçìÝíá êáé ìç åíïðïéçìÝíá)
ÐïóÜ åêöñáóìÝíá óå åõñþ

Ï ÏÌÉËÏÓ Ç ÅÔÁÉÑÉÁ
ÅÍÅÑÃÇÔÉÊÏ 31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010
Éäéï÷ñçóéìïðïéïýìåíá åíóþìáôá ðÜãéá óôïé÷åßá 81.484.005 83.819.486 35.329.772 36.330.684
Åðåíäýóåéò óå áêßíçôá 4.274.339 4.217.932 0 0
¢õëá ðåñéïõóéáêÜ óôïé÷åßá 2.973.311 4.117.503 1.058.043 1.374.521
ËïéðÜ ìç êõêëïöïñïýíôá ðåñéïõóéáêÜ óôïé÷åßá 4.317.090 4.171.047 38.204.515 44.004.510
ÁðïèÝìáôá 15.540.902 16.012.297 4.784.745 4.629.659
ÁðáéôÞóåéò áðü ðåëÜôåò 12.109.856 23.710.045 6.837.112 13.376.321
ËïéðÜ êõêëïöïñïýíôá ðåñéïõóéáêÜ óôïé÷åßá 16.312.674 26.740.095 8.526.004 6.422.490
Ìç êõêëïöïñïýíôá ðåñéïõóéáêÜ óôïé÷åßá 
ðñïïñéæüìåíá ãéá ðþëçóç 372.175 49.763 0 0−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
ÓÕÍÏËÏ ÅÍÅÑÃÇÔÉÊÏÕ 137.384.351 162.838.167 94.740.191 106.138.185============ ============= ============= =============
ÉÄÉÁ ÊÅÖÁËÁÉÁ ÊÁÉ ÕÐÏ×ÑÅÙÓÅÉÓ
Ìåôï÷éêü ÊåöÜëáéï 12.758.592 12.758.592 12.758.592 12.758.592
ËïéðÜ óôïé÷åßá Éäßùí Êåöáëáßùí 63.783.373 67.269.196 40.362.591 45.217.705−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
Óýíïëï Éäßùí Êåöáëáßùí ìåôü÷ùí åôáéñßáò (á) 76.541.965 80.027.788 53.121.183 57.976.297
Äéêáéþìáôá Ìåéïøçößáò (â) 649.438 8.019.383 0 0−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
Óýíïëï Éäßùí Êåöáëáßùí (ã)=(á)+(â) 77.191.403 88.047.171 53.121.183 57.976.297−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
Ìáêñïðñüèåóìåò äáíåéáêÝò õðï÷ñåþóåéò 26.740.493 33.555.698 26.740.493 30.234.155
ÐñïâëÝøåéò / ËïéðÝò ìáêñïðñüèåóìåò õðï÷ñåþóåéò 8.346.253 9.377.379 3.979.676 4.705.168
Âñá÷õðñüèåóìåò äáíåéáêÝò õðï÷ñåþóåéò 6.126.553 8.380.915 3.493.662 3.493.662
ËïéðÝò âñá÷õðñüèåóìåò õðï÷ñåþóåéò 18.979.650 23.477.005 7.405.177 9.728.903−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
Óýíïëï õðï÷ñåþóåùí (ä) 60.192.949 74.790.997 41.619.008 48.161.888−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
ÓÕÍÏËÏ ÉÄÉÙÍ ÊÅÖÁËÁÉÙÍ ÊÁÉ ÕÐÏ×ÑÅÙÓÅÙÍ (ã) + (ä) 137.384.351 162.838.167 94.740.191 106.138.185============ ============= ============= =============

ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÊÁÔÁÓÔÁÓÇÓ ÁÐÏÔÅËÅÓÌÁÔÙÍ ×ÑÇÓÇÓ (åôÞóéá åíïðïéçìÝíá êáé ìç åíïðïéçìÝíá)
ÐïóÜ åêöñáóìÝíá óå åõñþ

Ï ÏÌÉËÏÓ Ç ÅÔÁÉÑÉÁ
1/1-31/12/2011 1/1-31/12/2010 1/1-31/12/2011 1/1-31/12/2010

Êýêëïò åñãáóéþí 102.799.024 113.858.514 27.728.064 31.856.882
ÌéêôÜ êÝñäç / (æçìéÝò) 32.851.661 41.461.436 4.605.787 6.507.564
ÊÝñäç / (æçìéÝò) ðñï öüñùí, ÷ñçìáôïäïôéêþí êáé
åðåíäõôéêþí áðïôåëåóìÜôùí 2.052.461 8.061.403 (4.303.333) (4.990.903)
ÊÝñäç / (æçìéÝò) ðñï öüñùí 738.589 3.614.492 (4.624.523) (3.301.272)
ÊÝñäç / (æçìéÝò) ìåôÜ áðü öüñïõò (467.119) 1.090.161 (4.237.759) (2.705.936)
ÊáôáíÝìïíôáé óå:
ÉäéïêôÞôåò ìçôñéêÞò (869.833) (398.749) (4.237.759) (2.705.936)
Äéêáéþìáôá ìåéïøçößáò 402.714 1.488.911 - -
ÊÝñäç / (æçìéÝò) ìåôÜ áðü öüñïõò áíÜ ìåôï÷Þ - âáóéêÜ (óå åõñþ) (0,0423) (0,0194) (0,2059) (0,1315)
Ðñïôåéíüìåíï ìÝñéóìá áíÜ ìåôï÷Þ - (óå åõñþ) 0,0000 0,0300
ÊÝñäç / (æçìéÝò) ðñï öüñùí, ÷ñçìáôïäïôéêþí, 
åðåíäõôéêþí áðïôåëåóìÜôùí êáé óõíïëéêþí áðïóâÝóåùí 7.754.747 15.100.179 (2.405.626) (2.452.388)

ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÊÁÔÁÓÔÁÓÇÓ ÓÕÍÏËÉÊÙÍ ÅÓÏÄÙÍ (åôÞóéá åíïðïéçìÝíá êáé ìç åíïðïéçìÝíá)
ÐïóÜ åêöñáóìÝíá óå åõñþ

Ï ÏÌÉËÏÓ Ç ÅÔÁÉÑÉÁ
1/1-31/12/2011 1/1-31/12/2010 1/1-31/12/2011 1/1-31/12/2010

ÊÝñäç / (æçìéÝò) ìåôÜ áðü öüñïõò (á) (467.119) 1.090.161 (4.237.759) (2.705.936)
ËïéðÜ óõíïëéêÜ Ýóïäá ìåôÜ áðü öüñïõò (â) 175.536 (961.640) 0 0
ÓõãêåíôñùôéêÜ óõíïëéêÜ Ýóïäá ìåôÜ áðü öüñïõò (á) + (â) (291.583) 128.521 (4.237.759) (2.705.936)
- ÉäéïêôÞôåò ìçôñéêÞò (689.907) (1.334.928) (4.237.759) (2.705.936)
- Äéêáéþìáôá ìåéïøçößáò 398.324 1.463.450 0 0

ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÊÁÔÁÓÔÁÓÇÓ ÌÅÔÁÂÏËÙÍ ÉÄÉÙÍ ÊÅÖÁËÁÉÙÍ (åôÞóéá åíïðïéçìÝíá êáé ìç åíïðïéçìÝíá)
ÐïóÜ åêöñáóìÝíá óå åõñþ

Ï ÏÌÉËÏÓ Ç ÅÔÁÉÑÉÁ
31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010

Óýíïëï éäßùí êåöáëáßùí Ýíáñîçò ÷ñÞóçò
(01.01.2011 êáé 01.01.2010 áíôßóôïé÷á) 88.047.171 90.400.706 57.976.297 62.034.678
ÓõãêåíôñùôéêÜ óõíïëéêÜ Ýóïäá ìåôÜ áðü öüñïõò (291.583) 128.521 (4.237.759) (2.705.936)
ÄéáíåìçèÝíôá ìåñßóìáôá (617.350) (2.584.188) (617.351) (1.639.563)
Áðïññüöçóç èõãáôñéêÞò åôáéñßáò 0 0 0 184.987
ÄéÜèåóç éäßùí ìåôï÷þí 0 102.131 0 102.131 
ÌåôáâïëÞ éäéïêôçóéáêþí äéêáéùìÜôùí óå èõãáôñéêÞ (9.946.837) 0 0 0 −−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
Óýíïëï éäßùí êåöáëáßùí ëÞîçò ÷ñÞóçò
(31.12.2011 êáé 31.12.2010 áíôßóôïé÷á) 77.191.403 88.047.171 53.121.185 57.976.297============ ============= ============= =============

Åðùíõìßá ¸äñá
Ðïóïóôü

Óõììåôï÷Þò
ÌÝèïäïò

Åíïðïßçóçò
Ó÷Ýóç Óõììåôï÷Þò 

ÖïñïëïãéêÜ
ÁíÝëåãêôåò  ×ñÞóåéò  

Inform Ð. Ëýêïò A.E. ÅëëÜäá ÌçôñéêÞ - ÌçôñéêÞ 2009-2011
Lykos Paperless Solutions A.E. ÅëëÜäá 99.91% ÏëéêÞ ¢ìåóç 2010-2011
Terrane L.T.D. Êýðñïò 100,00% ÏëéêÞ ¢ìåóç 2004-2011
Inform Lykos (Romania) L.T.D. Êýðñïò 97,34% ÏëéêÞ ¸ììåóç 2003-2011
Inform Lykos S.A. Ñïõìáíßá 97,34% ÏëéêÞ ¸ììåóç 2005-2011
Compaper Converting S.A. Ñïõìáíßá 94,85% ÏëéêÞ ¸ììåóç 2001-2011
Sagime GmbH Aõóôñßá 100,00% ÏëéêÞ ¢ìåóç 2007-2011
Austria Card GmbH Áõóôñßá 100,00% ÏëéêÞ ¸ììåóç 2009-2011
Austria Card Polska Sp.z.o.o. Ðïëùíßá 100,00% ÏëéêÞ ¸ììåóç 2010-2011
Austria Card Akilii Kart STI Ôïõñêßá 99,96% ÏëéêÞ ¸ììåóç 2010-2011

Ï ÏÌÉËÏÓ Ç ÅÔÁÉÑÉÁ
á) ÅêñïÝò 0 718.018
â) ÅéóñïÝò 26.259 4.056.287
ã) ÁðáéôÞóåéò 0 1.182.135
ä) Õðï÷ñåþóåéò 0 403.844
å) ÓõíáëëáãÝò êáé áìïéâÝò äéåõèõíôéêþí óôåëå÷þí êáé ìåëþí ôçò Äéïßêçóçò 653.375 653.375
óô) ÁðáéôÞóåéò áðü äéåõèõíôéêÜ óôåëÝ÷ç êáé ìÝëç ôçò Äéïßêçóçò 0 0 
æ) Õðï÷ñåþóåéò ðñïò ôá äéåõèõíôéêÜ óôåëÝ÷ç êáé ìÝëç ôçò Äéïßêçóçò 0 0

Êïñùðß ÁôôéêÞò, 28 Ìáñôßïõ 2012

Ï ÐÑÏÅÄÑÏÓ ÔÏÕ Ä.Ó. 
ÍÉÊÏËÁÏÓ ËÕÊÏÓ
Á.Ä.T.   ÁÂ 241783

Ï ÄÉÅÕÈÕÍÙÍ ÓÕÌÂÏÕËÏÓ
ÐÁÍÁÃÉÙÔÇÓ ÓÐÕÑÏÐÏÕËÏÓ

Á.Ä.T.  ÁÉ 579288

Ç  ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇ ÄÉÅÕÈÕÍÔÑÉÁ  
ÁËÅÎÁÍÄÑÁ ÁÄÁÌ  
Á.Ä.T.  ÁÅ 118025

Á.Ì. ÁÄÅÉÁÓ  Ï.Å.Å. Á´ ÔÁÎÇÓ 27532

Ï  ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ ËÏÃÉÓÔÇÑÉÏÕ
ÁÍÁÓÔÁÓÉÏÓ ÔÁÔÏÓ

Á.Ä.T.  Ó 240679
Á.Ì. ÁÄÅÉÁÓ  Ï.Å.Å. Á´ ÔÁÎÇÓ 9657



INFORM Ð.ËÕÊÏÓ Á.Å.
ÁÑ.Ì.Á.Å. 13754/06/Â/86/29

5ï ×ËÌ ËÅÙÖ. ÂÁÑÇÓ - ÊÏÑÙÐÉÏÕ, ÊÏÑÙÐÉ
ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÊÁÉ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ ×ÑÇÓÇÓ ÁÐÏ 1 ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÕ 2012 ÅÙÓ 31 ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÕ 2012 

(äçìïóéåõüìåíá âÜóåé ôïõ ê.í. 2190/20, Üñèñï 135 ãéá åðé÷åéñÞóåéò ðïõ óõíôÜóóïõí åôÞóéåò ïéêïíïìéêÝò êáôáóôÜóåéò, åíïðïéçìÝíåò êáé ìç, êáôÜ ôá ÄËÐ)

Ôá ðáñáêÜôù óôïé÷åßá êáé ðëçñïöïñßåò, ðïõ ðñïêýðôïõí áðü ôéò ïéêïíïìéêÝò êáôáóôÜóåéò, óôï÷åýïõí óå ìßá ãåíéêÞ åíçìÝñùóç ãéá ôçí ïéêïíïìéêÞ êáôÜóôáóç êáé ôá áðïôåëÝóìáôá ôïõ Ïìßëïõ ôçò INFORM Ð. ËÕÊÏÓ Á.Å. Óõíéóôïýìå åðïìÝíùò óôïí áíáãíþóôç, ðñéí ðñïâåß óå ïðïéáäÞðïôå åßäïõò åðåí-
äõôéêÞ åðéëïãÞ Þ Üëëç óõíáëëáãÞ ìå ôïí åêäüôç, íá áíáôñÝîåé óôç äéåýèõíóç äéáäéêôýïõ ôïõ åêäüôç, üðïõ áíáñôþíôáé ïé ïéêïíïìéêÝò êáôáóôÜóåéò êáèþò êáé ç Ýêèåóç åëÝã÷ïõ ôïõ íüìéìïõ åëåãêôÞ.

ÐÑÏÓÈÅÔÁ ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÊÁÉ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ
1. Ç åðùíõìßá, ç ÷þñá ôçò êáôáóôáôéêÞò Ýäñáò êÜèå åôáéñßáò ðïõ ðåñéëáìâÜíåôáé óôéò åíïðïéçìÝíåò ïéêïíïìéêÝò êáôáóôÜóåéò, ïé öïñïëïãéêÜ áíÝëåãêôåò ÷ñÞóåéò, êáèþò
åðßóçò ôï ðïóïóôü ìå ôï ïðïßï óõììåôÝ÷åé, Üìåóá Þ Ýììåóá, ç ìçôñéêÞ åôáéñßá êáé ç ìÝèïäïò åíóùìÜôùóçò ðïõ åöáñìüóôçêå ãéá êÜèå åôáéñßá, Ý÷ïõí ùò åîÞò:

2. ÊáôÜ ôçí ðåñßïäï áíáöïñÜò 1/1 – 31/12/12: (á) Ç Åôáéñåßá (ìÝóù ôùí holding èõãáôñéêþí ôçò åôáéñåéþí óôçí Êýðñï) ðñïÝâç óå áýîçóç ôïõ ìåôï÷éêïý êåöáëáßïõ ôçò
èõãáôñéêÞò ôçò åôáéñåßáò óôçí Ñïõìáíßá “Inform Lykos S.A.” ðïóïý åõñþ 5.000.000 ìå êåöáëáéïðïßçóç éóüðïóïõ äáíåßïõ ðïõ åß÷å äïèåß óôçí åí ëüãù èõãáôñéêÞ óå ðñïç-
ãïýìåíç ÷ñÞóç. Ç áýîçóç ôïõ Ìåôï÷éêïý Êåöáëáßïõ ðñáãìáôïðïéÞèçêå ôçí  24/4/2012 ÷ùñßò óõììåôï÷Þ ôçò ìåéïøçößáò ëüãù ðáñáßôçóçò ôïõ ó÷åôéêïý äéêáéþìáôüò ôçò. Ç
ìç óõììåôï÷Þ ôçò ìåéïøçößáò óôçí áýîçóç åß÷å ùò óõíÝðåéá ôçí åðéðëÝïí áðüêôçóç áðü ôçí Åôáéñåßá ðïóïóôïý óõììåôï÷Þò 0,85%. Ìå ôçí ðáñáðÜíù áýîçóç, ôï óõíïëé-
êü ðïóïóôü óõììåôï÷Þò ôçò Åôáéñåßáò óôï ìåôï÷éêü êåöÜëáéï ôçò “Inform Lykos S.A.” áíÞëèå óå 98,19% (ðñïçãïýìåíï ðïóïóôü óõììåôï÷Þò 97,34%). Ç åðßäñáóç ôçò åíóù-
ìÜôùóçò áõôÞò óôá áðïôåëÝóìáôá êáé óôçí êáèáñÞ èÝóç ðïõ áíôéóôïé÷ïýí óôïõò éäéïêôÞôåò ôçò ìçôñéêÞò åôáéñåßáò êáé ôç ìåéïøçößá Þôáí åðïõóéþäçò. (â) Ï ¼ìéëïò ßäñõ-
óå ìéá íÝá èõãáôñéêÞ åôáéñåßá óôç Ñïõìáíßá, ôçí "Austria Card SRL" ìå 100% ðïóïóôü óõììåôï÷Þò. Ôï áñ÷éêü ìåôï÷éêü êåöÜëáéï, ðïõ áíÝñ÷åôáé óå åõñþ 460.000 êáëýöèçêå
êáôÜ ðïóïóôü 99,90% ìÝóù ôçò èõãáôñéêÞò åôáéñåßáò ôïõ Ïìßëïõ “Austria Card GmbH” êáé êáôÜ ðïóïóôü 0,10% áð’ åõèåßáò áðü ôçí ìçôñéêÞ Åôáéñåßá. Ç åðßäñáóç ôçò åíóù-
ìÜôùóçò áõôÞò óôá áðïôåëÝóìáôá êáé óôçí êáèáñÞ èÝóç ðïõ áíôéóôïé÷ïýí óôïõò éäéïêôÞôåò ôçò ìçôñéêÞò åôáéñåßáò êáé ôç ìåéïøçößá Þôáí åðïõóéþäçò. (ã) Ç Åôáéñåßá áðÝ-
êôçóå ôçí 2/8/2012 ôï 51% óõììåôï÷Þò êáé ðáñÜëëçëá ôïí Ýëåã÷ï ôçò åôáéñåßáò "Albanian Digital Printing Solutions Sh.p.k." ìå Ýäñá óôçí Áëâáíßá. Ôï ôßìçìá ãéá ôçí åîáãï-
ñÜ ôùí ìåôï÷þí áõôþí áíÞëèå óôá 100.000 åõñþ.  Ïé ïéêïíïìéêÝò êáôáóôÜóåéò ôçò åí ëüãù èõãáôñéêÞò åíóùìáôþèçêáí ãéá ðñþôç öïñÜ óôéò åíäéÜìåóåò ïéêïíïìéêÝò êáôá-
óôÜóåéò ôïõ Ïìßëïõ 1/1 – 30/9/2012. Ç åðßäñáóç ôçò åíóùìÜôùóçò áõôÞò óôá áðïôåëÝóìáôá êáé óôçí êáèáñÞ èÝóç ðïõ áíôéóôïé÷åß óôïõò éäéïêôÞôåò ôçò ìçôñéêÞò åôáéñåßáò
êáé óôç ìåéïøçößá Þôáí åðïõóéþäçò. Ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò áíáöïñéêÜ ìå ôéò ðáñáðÜíù åôáéñéêÝò ìåôáâïëÝò ðáñáôßèåíôáé óôçí õð' áñéèì. 9. åðåîçãçìáôéêÞ óçìåßù-
óç ôùí åôÞóéùí ïéêïíïìéêþí êáôáóôÜóåùí ôçò õðü áíáöïñÜ ÷ñÞóçò 1/1 - 31/12/2012. ÊáôÜ ôçí óõãêñßóéìç ÷ñÞóç 1/1 - 31/12/11: (á) ï ¼ìéëïò ìÝóù ôçò èõãáôñéêÞò ôïõ
Åôáéñåßáò Sagime GmbH, áðÝêôçóå ôçí 23/06/2011 åðéðëÝïí óõììåôï÷Þ ðïóïóôïý 15% ôïõ ìåôï÷éêïý êåöáëáßïõ ôçò Þäç èõãáôñéêÞò ôçò åôáéñåßáò Austria Card GmbH. ÌåôÜ
ôçí áðüêôçóç áõôÞ, ï ¼ìéëïò êáôÝ÷åé ðëÝïí ôï 100% ôïõ ìåôï÷éêïý êåöáëáßïõ ôçò Austria Card (âëÝðå ó÷åôéêÜ ôçí õð' áñéèì. 9 åðåîçãçìáôéêÞ óçìåßùóç ôùí åôÞóéùí ïéêï-
íïìéêþí êáôáóôÜóåùí ôçò ðñïçãïýìåíçò ÷ñÞóçò 2011). (â) Ôçí 31/12/2011 äéáôÝèçêáí åî ïëïêëÞñïõ ïé óõììåôï÷Ýò ôïõ Ïìßëïõ óôéò äýï óõããåíåßò åôáéñåßåò "Arrow Up
SA"  êáé "Technovisie BVBA” (ðïóïóôïý 29,97% óôçí êÜèå ìßá). Ç åðßäñáóç ôçò ìç åíóùìÜôùóçò ôùí äýï óõããåíþí åôáéñåéþí Þôáí åðïõóéþäçò.
3. Äåí óõíÝôñåîå ðåñßðôùóç áëëáãÞò ôçò äéÜñêåéáò Þ ôçò ëÞîçò ôçò ïéêïíïìéêÞò ÷ñÞóçò Þ ôçò ìåèüäïõ åíóùìÜôùóçò ôùí åôáéñéþí ôïõ Ïìßëïõ. Åðßóçò äåí óõíÝôñåîå
ðåñßðôùóç åôáéñßáò, ç ïðïßá äåí åíóùìáôþèçêå óôéò åíïðïéçìÝíåò ïéêïíïìéêÝò êáôáóôÜóåéò óôçí ôñÝ÷ïõóá ÷ñÞóç, åíþ åß÷å åíóùìáôùèåß óôçí áìÝóùò ðñïçãïýìåíç ÷ñÞóç
(åêôüò ôùí ðåñéðôþóåùí ôùí äýï óõããåíþí åôáéñåéþí ðïõ áíáöÝñïíôáé óôçí ðáñáðÜíù óçìåßùóç 2).
4. Ôï êïíäýëé «ËïéðÜ óõíïëéêÜ Ýóïäá ìåôÜ áðü öüñïõò» ôçò ÷ñÞóçò 1/1 – 31/12/2012 ðïõ ðåñéëáìâÜíåôáé óôá «Óôïé÷åßá ÊáôÜóôáóçò Óõíïëéêþí Åóüäùí» ôïõ Ïìßëïõ
ðïóïý åõñþ (3.010.292) áöïñÜ: (á)  êáôÜ ðïóü åõñþ (534.088) óõíáëëáãìáôéêÝò äéáöïñÝò áðü ìåôáôñïðÞ ïéêïíïìéêþí êáôáóôÜóåùí åðé÷åéñçìáôéêþí äñáóôçñéïôÞôùí óôï
åîùôåñéêü (ìåôÜ öüñùí) êáé (â) êáôÜ ðïóü åõñþ (2.476.204) ðïóü áðü áíáðñïóáñìïãÞ áîßáò éäéï÷ñçóéìïðïéïýìåíùí åäáöéêþí åêôÜóåùí êáé êôéñßùí (ìåôÜ öüñùí).Ôï áíôß-
óôïé÷ï êïíäýëé ôçò ÷ñÞóçò 1/1 – 31/12/2011 ðïóïý åõñþ 175.536  áöïñÜ: (á) ðïóü åõñþ (209.693) óõíáëëáãìáôéêÝò äéáöïñÝò áðü ìåôáôñïðÞ ïéêïíïìéêþí êáôáóôÜóåùí
åðé÷åéñçìáôéêþí äñáóôçñéïôÞôùí óôï åîùôåñéêü (ìåôÜ öüñùí) êáé (â) ðïóü åõñþ 385.229 áíáðñïóáñìïãÞ áîßáò éäéï÷ñçóéìïðéïýìåíùí åäáöéêþí åêôÜóåùí.
Ôï êïíäýëé «ËïéðÜ óõíïëéêÜ Ýóïäá ìåôÜ áðü öüñïõò» ôçò ÷ñÞóçò 1/1 – 31/12/2012 ðïõ ðåñéëáìâÜíåôáé óôá «Óôïé÷åßá ÊáôÜóôáóçò Óõíïëéêþí Åóüäùí» ôçò Åôáéñåßáò ðïóïý
åõñþ (2.476.204) áöïñÜ åî ïëïêëÞñïõ ðïóü áðü áíáðñïóáñìïãÞ áîßáò éäéï÷ñçóéìïðïéïýìåíùí åäáöéêþí åêôÜóåùí êáé êôéñßùí (ìåôÜ öüñùí).
5. Ïé ïéêïíïìéêÝò êáôáóôÜóåéò ôçò Åôáéñßáò Þ ôïõ Ïìßëïõ äåí ðåñéëáìâÜíïíôáé óå åíïðïéçìÝíåò ïéêïíïìéêÝò êáôáóôÜóåéò Üëëçò åôáéñßáò.
6. Åðß ðáãßùí ðåñéïõóéáêþí óôïé÷åßùí ôùí åôáéñéþí ôïõ Ïìßëïõ áîßáò åõñþ 7.489.116 õößóôáíôáé ðñïóçìåéþóåéò õðïèÞêçò ãéá ôçí êÜëõøç äáíåéáêþí õðï÷ñåþóåùí.  Åðß
ôùí Ðáãßùí Þ ÁêéíÞôùí ôçò ìçôñéêÞò Åôáéñßáò äåí õößóôáíôáé åìðñÜãìáôá âÜñç.
7. Äåí õðÜñ÷ïõí åðßäéêåò Þ õðü äéáéôçóßá äéêáóôéêþí Þ äéáéôçôéêþí ïñãÜíùí äéáöïñÝò, ïýôå áðïöÜóåéò äéêáóôéêþí Þ äéáéôçôéêþí ïñãÜíùí, ïé ïðïßåò åíäÝ÷åôáé íá Ý÷ïõí
óçìáíôéêÞ åðßðôùóç óôçí ïéêïíïìéêÞ êáôÜóôáóç Þ ôçí ëåéôïõñãßá ôçò åôáéñßáò Þ ôïõ Ïìßëïõ.
8. Ç óùñåõôéêÞ ðñüâëåøç ãéá öïñïëïãéêÜ áíÝëåãêôåò ÷ñÞóåéò ãéá ôçí åôáéñßá áíÝñ÷åôáé óå ðïóü åõñþ 15 ÷éë.. Äåí äéåíåñãÞèçêå êáìßá óçìáíôéêÞ ðñüâëåøç êáôÜ ôçí Ýííïéá
ôùí ðáñáãñÜöùí 10, 11 êáé 14 ôïõ ÄËÐ 37.
9. Ï áñéèìüò ôïõ áðáó÷ïëïýìåíïõ ðñïóùðéêïý óôïí ¼ìéëï êáé óôçí Åôáéñßá åßíáé:

Ï ÏÌÉËÏÓ Ç ÅÔÁÉÑÉÁ
31/12/2012 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2011

Áñéèìüò ðñïóùðéêïý                           779 735 222 211
10. Ïé åðåíäýóåéò óå ðÜãéá óôïé÷åßá êáôÜ ôç ÷ñÞóç 1/1/2012 - 31/12/2012, áíÞëèáí ãéá ôçí åôáéñßá êáé ãéá ôïí ¼ìéëï óå åõñþ 3.415 ÷éë. êáé åõñþ 9.087 ÷éë., áíôß-
óôïé÷á. 
11. Ôá êÝñäç áíÜ ìåôï÷Þ õðïëïãßóôçêáí âÜóåé ôïõ åðéìåñéóìïý ôùí êåñäþí åðß ôïõ óôáèìéóìÝíïõ ìÝóïõ üñïõ ôïõ áñéèìïý ôùí ìåôï÷þí.
12. Óôéò áíùôÝñù ïéêïíïìéêÝò êáôáóôÜóåéò Ý÷ïõí ôçñçèåß ïé ëïãéóôéêÝò áñ÷Ýò ðïõ ÷ñçóéìïðïéÞèçêáí ãéá íá êáôáñôéóèïýí ïé ïéêïíïìéêÝò êáôáóôÜóåéò ôçò ðñïç-
ãïýìåíçò ÷ñÞóçò 2011 ðñïóáñìïóìÝíùí ìå ôéò áíáèåùñÞóåéò ðïõ åðéôÜóóïõí ôá ÄÐ×Á åêôüò ôùí ðåñéðôþóåùí ðïõ áíáöÝñïíôáé óôçí ðáñ. 4 "ÍÝá ðñüôõðá êáé
äéåñìçíåßåò" ôçò ÅôÞóéáò ÏéêïíïìéêÞò ¸êèåóçò ÷ñÞóçò 2011.
13. Ïé ïéêïíïìéêÝò êáôáóôÜóåéò ôçò 31çò Äåêåìâñßïõ 2012 ôçò ÌçôñéêÞò êáé ôïõ Ïìßëïõ åãêñßèçêáí áðü ôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï ôçò Åôáéñßáò óôéò 21 Ìáñôßïõ 2013.Ôá
ìÝëç ôïõ Ä.Ó. åßíáé: Íéêüëáïò Ëýêïò, Ðáíáãéþôçò Óðõñüðïõëïò, Ãåþñãéïò Ôñéáíôáöõëëßäçò, Çëßáò ÊáñÜíôæáëçò, Óïößá Ëáìðñïðïýëïõ, ÅëåõèÝñéïò ×éëéáäÜêçò.

ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÊÁÔÁÓÔÁÓÇÓ ÔÁÌÅÉÁÊÙÍ ÑÏÙÍ ×ÑÇÓÇÓ (åôÞóéá åíïðïéçìÝíá êáé ìç åíïðïéçìÝíá)
ÐïóÜ åêöñáóìÝíá óå åõñþ

Ï ÏÌÉËÏÓ Ç ÅÔÁÉÑÉÁ
¸ììåóç ìÝèïäïò                                                                                       1/1-31/12/2012 1/1-31/12/2011 1/1-31/12/2012 1/1-31/12/2011
ËåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò
ÁðïôåëÝóìáôá ðñï öüñùí (óõíå÷éæüìåíåò äñáóôçñéüôçôåò) 3.621.261 738.589 (1.559.296) (4.624.523)
ÐëÝïí / ìåßïí ðñïóáñìïãÝò ãéá:
ÁðïóâÝóåéò 5.175.569 5.702.286 1.778.588 1.897.707 
ÐñïâëÝøåéò (698.625) 66.914 (714.381) (41.936)
ËïéðÝò ìç ôáìéáêÝò óõíáëëáãÝò (696.795) (191.048) (600.067) (73.711)
ÁðïôåëÝóìáôá ( Ýóïäá, Ýîïäá, êÝñäç êáé æçìéÝò  
åðåíäõôéêÞò äñáóôçñéüôçôáò) (453.704) (619.495) (399.103) (438.695)
×ñåùóôéêïß ôüêïé êáé óõíáöÞ Ýîïäá 1.098.851 2.134.385 712.090 991.748 
ÐëÝïí / ìåßïí ðñïóáñìïãÝò ãéá ìåôáâïëÝò ëïãáñéáóìþí êåöáëáßïõ 
êßíçóçò Þ ðïõ ó÷åôßæïíôáé ìå ôéò ëåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò
Ìåßùóç / ( áýîçóç ) áðïèåìÜôùí (935.590) 433.077 174.655 (155.086)
Ìåßùóç / ( áýîçóç ) áðáéôÞóåùí (4.165.933) 10.064.060 958.007 4.335.097 
(Ìåßùóç) / áýîçóç õðï÷ñåþóåùí (ðëçí äáíåéáêþí) 2.545.355 (1.327.238) 793.089 (117.797)
Ìåßïí:
×ñåùóôéêïß ôüêïé êáé óõíáöÞ Ýîïäá êáôáâåâëçìÝíá (1.231.085) (1.410.450) (844.324) (955.420)
(ÊáôáâåâëçìÝíïé öüñïé) / ÅðéóôñïöÝò öüñïõ åéóïäÞìáôïò (586.655) (4.803.638) 1.078.848 (619.230)
Óýíïëï åéóñïþí/ (åêñïþí) áðü ëåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò (á) 3.672.649 10.787.442 1.378.106 198.154
ÅðåíäõôéêÝò äñáóôçñéüôçôåò 
Áðüêôçóç èõãáôñéêþí, óõããåíþí, êïéíïðñáîéþí êáé ëïéðþí 
åðåíäýóåùí (100.460) (9.946.837) (5.150.460) 0 
ÅéóðñÜîåéò áðü ðùëÞóåéò èõãáôñéêþí, óõããåíþí, êïéíïðñáîéþí êáé 
ëïéðþí åðåíäýóåùí 153.680 400.000 0 0 
ÁãïñÜ åíóþìáôùí êáé Üûëùí ðÜãéùí óôïé÷åßùí (9.098.500) (2.639.860) (3.829.232) (1.265.013)
ÅéóðñÜîåéò áðü ðùëÞóåéò åíóþìáôùí êáé Üûëùí ðÜãéùí óôïé÷åßùí 172.323 9.974 771.423 690.184 
ÄéáèÝóéìá áðïêôçèåßóáò åôáéñßáò 438 0 0 0 
Ôüêïé åéóðñá÷èÝíôåò 365.268 309.841 314.734 626.518 
Åðé÷ïñçãÞóåéò ðáãßùí åðåíäýóåùí åéóðñá÷èåßóåò 378.834 313.471 0 0 
Óýíïëï åéóñïþí/ (åêñïþí) áðü åðåíäõôéêÝò äñáóôçñéüôçôåò (â) (8.128.417) (11.553.411) (7.893.535) 51.689 
×ñçìáôïäïôéêÝò äñáóôçñéüôçôåò 
Ìåéþóåéò ìåôï÷éêïý êåöáëáßïõ 0 (1.050.000) 0 0
ÅéóðñÜîåéò áðü åêäïèÝíôá /áíáëçöèÝíôá äÜíåéá 3.462.849 32.486 9.475.000 5.375.000 
ÅîïöëÞóåéò äáíåßùí (4.185.275) (8.965.241) (3.493.662) (3.493.662)
×ïñçãçèÝíôá äÜíåéá 0 0 0 (3.000.000)
ÅîïöëÞóåéò õðï÷ñåþóåùí áðü ÷ñçìáôïäïôéêÝò ìéóèþóåéò(÷ñåïëýóéá) 0 (148.456) 0 0 
Ìåñßóìáôá ðëçñùèÝíôá (6.831) (508.023) (6.831) (508.023)
Óýíïëï åéóñïþí/(åêñïþí) áðü ÷ñçìáôïäïôéêÝò 
äñáóôçñéüôçôåò (ã) (729.257) (10.639.234) 5.974.507 (1.626.685)
ÊáèáñÞ áýîçóç (ìåßùóç) óôá ôáìåéáêÜ äéáèÝóéìá & 
éóïäýíáìá ÷ñÞóçò (á)+(â)+(ã) (5.185.025) (11.405.203) (540.922) (1.376.842)
ÔáìåéáêÜ äéáèÝóéìá êáé éóïäýíáìá Ýíáñîçò ÷ñÞóçò 12.915.366 24.320.569 1.273.616 2.650.457 
ÔáìåéáêÜ äéáèÝóéìá êáé éóïäýíáìá ëÞîçò ÷ñÞóçò 7.730.341 12.915.366 732.694 1.273.615 

ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÅÐÉ×ÅÉÑÇÓÇÓ
Áñìüäéá õðçñåóßá: Õðïõñãåßï ÁíÜðôõîçò, Áíôáãùíéóôéêüôçôáò & Íáõôéëßáò, Ä/íóç Á.Å. êáé Ðßóôåùò
Äéåýèõíóç äéáäéêôýïõ: www.lykos.gr
Óýíèåóç Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ: Íéêüëáïò Ëýêïò, Ðáíáãéþôçò Óðõñüðïõëïò, Ãåþñãéïò Ôñéáíôáöõëëßäçò, 

Çëßáò ÊáñÜíôæáëçò, Óïößá Ëáìðñïðïýëïõ, ÅëåõèÝñéïò ×éëéáäÜêçò.
Çìåñïìçíßá Ýãêñéóçò áðü ôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï
ôùí åôÞóéùí ïéêïíïìéêþí êáôáóôÜóåùí: 21ç Ìáñôßïõ 2013
Íüìéìïò åëåãêôÞò : Íßêïò ÃáñìðÞò (Á.Ì.ÓÏÅË 25011)
ÅëåãêôéêÞ åôáéñßá: Grant Thornton Á.Å.(Á.Ì.ÓÏÅË 127)
Ôýðïò Ýêèåóçò åëÝã÷ïõ: Ìå óýìöùíç ãíþìç

ÓÔÏÉ×ÅÉÁ KATAÓÔÁÓÇÓ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇÓ ÈÅÓÇÓ (åôÞóéá åíïðïéçìÝíá êáé ìç åíïðïéçìÝíá)
ÐïóÜ åêöñáóìÝíá óå åõñþ

Ï ÏÌÉËÏÓ Ç ÅÔÁÉÑÉÁ
ÅÍÅÑÃÇÔÉÊÏ 31/12/2012 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2011
Éäéï÷ñçóéìïðïéïýìåíá åíóþìáôá ðÜãéá óôïé÷åßá 82.734.152 81.484.005 34.197.130 35.329.772
Åðåíäýóåéò óå áêßíçôá 4.214.480 4.274.339 0 0
¢õëá ðåñéïõóéáêÜ óôïé÷åßá 2.266.317 2.973.311 760.811 1.058.043
ËïéðÜ ìç êõêëïöïñïýíôá ðåñéïõóéáêÜ óôïé÷åßá 5.199.225 4.317.090 40.327.692 38.204.515
ÁðïèÝìáôá 16.490.882 15.540.902 4.610.090 4.784.745
ÁðáéôÞóåéò áðü ðåëÜôåò 15.834.601 12.109.856 8.062.694 6.837.112
ËïéðÜ êõêëïöïñïýíôá ðåñéïõóéáêÜ óôïé÷åßá 11.462.235 16.312.674 1.874.770 8.526.004
Ìç êõêëïöïñïýíôá ðåñéïõóéáêÜ óôïé÷åßá 
ðñïïñéæüìåíá ãéá ðþëçóç 356.091 372.175 0 0−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
ÓÕÍÏËÏ ÅÍÅÑÃÇÔÉÊÏÕ 138.557.982 137.384.351 89.833.187 94.740.191============ ============= ============= =============
ÉÄÉÁ ÊÅÖÁËÁÉÁ ÊÁÉ ÕÐÏ×ÑÅÙÓÅÉÓ
Ìåôï÷éêü ÊåöÜëáéï 12.758.592 12.758.592 12.758.592 12.758.592
ËïéðÜ óôïé÷åßá Éäßùí Êåöáëáßùí 62.936.451 63.783.373 36.077.330 40.362.591−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
Óýíïëï Éäßùí Êåöáëáßùí ìåôü÷ùí åôáéñßáò (á) 75.695.042 76.541.965 48.835.922 53.121.183
Äéêáéþìáôá Ìåéïøçößáò (â) 514.211 649.438 0 0−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
Óýíïëï Éäßùí Êåöáëáßùí (ã)=(á)+(â) 76.209.253 77.191.403 48.835.922 53.121.183−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
Ìáêñïðñüèåóìåò äáíåéáêÝò õðï÷ñåþóåéò 25.109.680 26.740.493 23.246.831 26.740.493
ÐñïâëÝøåéò / ËïéðÝò ìáêñïðñüèåóìåò õðï÷ñåþóåéò 8.770.684 8.346.253 4.071.606 3.979.676
Âñá÷õðñüèåóìåò äáíåéáêÝò õðï÷ñåþóåéò 6.975.371 6.126.553 5.093.662 3.493.662
ËïéðÝò âñá÷õðñüèåóìåò õðï÷ñåþóåéò 21.492.994 18.979.650 8.585.166 7.405.177−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
Óýíïëï õðï÷ñåþóåùí (ä) 62.348.729 60.192.949 40.997.265 41.619.008−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
ÓÕÍÏËÏ ÉÄÉÙÍ ÊÅÖÁËÁÉÙÍ ÊÁÉ ÕÐÏ×ÑÅÙÓÅÙÍ (ã) + (ä) 138.557.982 137.384.351 89.833.187 94.740.191É============ ============= ============= =============

ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÊÁÔÁÓÔÁÓÇÓ ÁÐÏÔÅËÅÓÌÁÔÙÍ ×ÑÇÓÇÓ (åôÞóéá åíïðïéçìÝíá êáé ìç åíïðïéçìÝíá)
ÐïóÜ åêöñáóìÝíá óå åõñþ

Ï ÏÌÉËÏÓ Ç ÅÔÁÉÑÉÁ
1/1-31/12/2012 1/1-31/12/2011 1/1-31/12/2012 1/1-31/12/2011

Êýêëïò åñãáóéþí 98.752.639 102.799.024 26.635.513 27.728.064
ÌéêôÜ êÝñäç / (æçìéÝò) 29.082.204 32.851.661 4.295.044 4.605.787
ÊÝñäç / (æçìéÝò) ðñï öüñùí, ÷ñçìáôïäïôéêþí êáé
åðåíäõôéêþí áðïôåëåóìÜôùí 4.451.414 2.052.461 (1.335.034) (4.303.333)
ÊÝñäç / (æçìéÝò) ðñï öüñùí 3.621.261 738.589 (1.559.296) (4.624.523)
ÊÝñäç / (æçìéÝò) ìåôÜ áðü öüñïõò 2.028.141 (467.119) (1.809.059) (4.237.759)
ÊáôáíÝìïíôáé óå:
ÉäéïêôÞôåò ìçôñéêÞò 2.049.575 (869.833) (1.809.059) (4.237.759)
Äéêáéþìáôá ìåéïøçößáò (21.434) 402.714 - -
ÊÝñäç / (æçìéÝò) ìåôÜ áðü öüñïõò áíÜ ìåôï÷Þ - âáóéêÜ (óå åõñþ) 0,0996 (0,0423) (0,0879) (0,2059)
Ðñïôåéíüìåíï ìÝñéóìá áíÜ ìåôï÷Þ - (óå åõñþ) 0,0000 0,0000
ÊÝñäç / (æçìéÝò) ðñï öüñùí, ÷ñçìáôïäïôéêþí, 
åðåíäõôéêþí áðïôåëåóìÜôùí êáé óõíïëéêþí áðïóâÝóåùí 9.626.983 7.754.747 443.554 (2.405.626)

ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÊÁÔÁÓÔÁÓÇÓ ÓÕÍÏËÉÊÙÍ ÅÓÏÄÙÍ (åôÞóéá åíïðïéçìÝíá êáé ìç åíïðïéçìÝíá)
ÐïóÜ åêöñáóìÝíá óå åõñþ

Ï ÏÌÉËÏÓ Ç ÅÔÁÉÑÉÁ
1/1-31/12/2012 1/1-31/12/2011 1/1-31/12/2012 1/1-31/12/2011

ÊÝñäç / (æçìéÝò) ìåôÜ áðü öüñïõò (á) 2.028.141 (467.119) (1.809.059) (4.237.759)
ËïéðÜ óõíïëéêÜ Ýóïäá ìåôÜ áðü öüñïõò (â) (3.010.292) 175.536 (2.476.204) 0
ÓõãêåíôñùôéêÜ óõíïëéêÜ Ýóïäá ìåôÜ áðü öüñïõò (á) + (â) (982.151) (291.583) (4.285.263) (4.237.759)
- ÉäéïêôÞôåò ìçôñéêÞò (963.189) (689.907) (4.285.263) (4.237.759)
- Äéêáéþìáôá ìåéïøçößáò (18.962) 398.324 0 0

ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÊÁÔÁÓÔÁÓÇÓ ÌÅÔÁÂÏËÙÍ ÉÄÉÙÍ ÊÅÖÁËÁÉÙÍ (åôÞóéá åíïðïéçìÝíá êáé ìç åíïðïéçìÝíá)
ÐïóÜ åêöñáóìÝíá óå åõñþ

Ï ÏÌÉËÏÓ Ç ÅÔÁÉÑÉÁ
31/12/2012 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2011

Óýíïëï éäßùí êåöáëáßùí Ýíáñîçò ÷ñÞóçò (01.01.2012 êáé 01.01.2011 áíôßóôïé÷á) 77.191.403 88.047.174 53.121.183 57.976.296
ÓõãêåíôñùôéêÜ óõíïëéêÜ Ýóïäá ìåôÜ áðü öüñïõò (982.151) (291.583) (4.285.263) (4.237.759)
ÄéáíåìçèÝíôá ìåñßóìáôá 0 (617.351) 0 (617.351)
ÌåôáâïëÞ éäéïêôçóéáêþí äéêáéùìÜôùí óå èõãáôñéêÞ 0 (9.946.837) 0 0−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
Óýíïëï éäßùí êåöáëáßùí ëÞîçò ÷ñÞóçò (31.12.2012 êáé 31.12.2011áíôßóôïé÷á) 76.209.253 77.191.403 48.835.922 53.121.183============ ============= ============= =============

Åðùíõìßá ¸äñá
Ðïóïóôü

Óõììåôï÷Þò
ÌÝèïäïò

Åíïðïßçóçò
Ó÷Ýóç Óõììåôï÷Þò 

ÖïñïëïãéêÜ ÁíÝëåãêôåò
×ñÞóåéò  

Inform Ð. Ëýêïò A.E. ÅëëÜäá ÌçôñéêÞ - ÌçôñéêÞ 2009-2010,2012
Lykos Paperless Solutions A.E. ÅëëÜäá 99.91% ÏëéêÞ ¢ìåóç 2010,2012
Terrane L.T.D. Êýðñïò 100,00% ÏëéêÞ ¢ìåóç 2004-2012
Inform Lykos (Romania) L.T.D. Êýðñïò 98,19% ÏëéêÞ ¸ììåóç 2003-2012
Inform Lykos S.A. Ñïõìáíßá 98,19% ÏëéêÞ ¸ììåóç 2005-2012
Compaper Converting S.A. Ñïõìáíßá 95,68% ÏëéêÞ ¸ììåóç 2001-2012
Sagime GmbH Aõóôñßá 100,00% ÏëéêÞ ¢ìåóç 2010-2012
Austria Card GmbH Áõóôñßá 100,00% ÏëéêÞ ¸ììåóç 2010-2012
Austria Card Polska Sp.z.o.o. Ðïëùíßá 100,00% ÏëéêÞ ¸ììåóç 2010-2012
Austria Card Akilii Kart STI Ôïõñêßá 99,96% ÏëéêÞ ¸ììåóç 2011-2012
Austria Card SRL Ñïõìáíßá 100,00% ÏëéêÞ ¸ììåóç 2012
Albanian Digital Printing Solutions Sh.p.k Áëâáíßá 51,00% ÏëéêÞ ¢ìåóç 2011-2012 

Êïñùðß ÁôôéêÞò, 21 Máñôßïõ 2013

Ï ÐÑÏÅÄÑÏÓ ÔÏÕ Ä.Ó. 
ÍÉÊÏËÁÏÓ ËÕÊÏÓ
Á.Ä.T.   ÁÂ 241783

Ï ÄÉÅÕÈÕÍÙÍ ÓÕÌÂÏÕËÏÓ
ÐÁÍÁÃÉÙÔÇÓ ÓÐÕÑÏÐÏÕËÏÓ

Á.Ä.T.  ÁÉ 579288

Ç  ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇ ÄÉÅÕÈÕÍÔÑÉÁ  
ÁËÅÎÁÍÄÑÁ ÁÄÁÌ  
Á.Ä.T.  ÁÅ 118025

Á.Ì. ÁÄÅÉÁÓ  Ï.Å.Å. Á´ ÔÁÎÇÓ 27532

Ï  ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ ËÏÃÉÓÔÇÑÉÏÕ
ÁÍÁÓÔÁÓÉÏÓ ÔÁÔÏÓ

Á.Ä.T.  Ó 240679
Á.Ì. ÁÄÅÉÁÓ  Ï.Å.Å. Á´ ÔÁÎÇÓ 9657

14. Ïé óõíáëëáãÝò ôçò Åôáéñßáò êáé ôïõ Ïìßëïõ ìå ôá óõíäåäåìÝíá ìÝñç êáôÜ ôç ÷ñÞóç 1/1/2012 - 31/12/2012, üðùò ïñßæïíôáé áðü ôï ÄËÐ 24,  Ý÷ïõí ùò åîÞò:

15. Ïé áíáâáëëüìåíåò öïñïëïãéêÝò áðáéôÞóåéò, õðï÷ñåþóåéò êáé áðïôåëÝóìáôá Ý÷ïõí áíáãíùñéóôåß ìå âÜóç ôïõò éó÷ýïíôåò ôçí 31/12/2012 öïñïëïãéêïýò óõíôåëåóôÝò. Ãéá
ôéò åëëçíéêÝò åôáéñåßåò ï öïñïëïãéêüò óõíôåëåóôÞò ðïõ ßó÷õå ôçí 31/12/2012 êáé åöáñìüóôçêå êáôÜ ôçí áðïôßìçóç ôùí áíáâáëëüìåíùí öïñïëïãéêþí áðáéôÞóåùí, õðï÷ñåþ-
óåùí êáé áðïôåëåóìÜôùí Þôáí 20%. Ï åí ëüãù óõíôåëåóôÞò óýìöùíá ìå ôïí íüìï 4110/13, ï ïðïßïò øçößóôçêå áðü ôçí åëëçíéêÞ âïõëÞ êáé ôÝèçêå óå éó÷ý ôçí 23/1/2013, áíÝñ-
÷åôáé ðëÝïí óå 26%. Áí ãéá ôïí õðïëïãéóìü ôçò áíáâáëëüìåíçò öïñïëïãßáò ëáìâáíüôáí õðüøç ï íÝïò óõíôåëåóôÞò 26%, ôï óõìøçöéóôéêü õðüëïéðï ôùí áíáâáëëüìåíùí öïñï-
ëïãéêþí õðï÷ñåþóåùí èá Þôáí áõîçìÝíï êáôÜ ðïóü åõñþ 350 ÷éë. ðåñßðïõ êáé ôá ßäéá êåöÜëáéá éóüðïóá ìåéùìÝíá. Åðßóçò èá Þôáí áõîçìÝíç ç öïñïëïãéêÞ åðéâÜñõíóç ôïõ Ïìß-
ëïõ óôçí êáôÜóôáóç áðïôåëåóìÜôùí êáé óôçí êáôÜóôáóç ðñüóèåôïõ åéóïäÞìáôïò êáôÜ ðïóü åõñþ 244 ÷éë. êáé åõñþ 105 ÷éë. áíôßóôïé÷á. 

Ï ÏÌÉËÏÓ Ç ÅÔÁÉÑÉÁ
á) ÅêñïÝò 0 893.111
â) ÅéóñïÝò 0 2.312.173
ã) ÁðáéôÞóåéò 0 943.071
ä) Õðï÷ñåþóåéò 0 997.218
å) ÓõíáëëáãÝò êáé áìïéâÝò äéåõèõíôéêþí óôåëå÷þí êáé ìåëþí ôçò Äéïßêçóçò 457.582 457.582
óô) ÁðáéôÞóåéò áðü äéåõèõíôéêÜ óôåëÝ÷ç êáé ìÝëç ôçò Äéïßêçóçò 0 0 
æ) Õðï÷ñåþóåéò ðñïò ôá äéåõèõíôéêÜ óôåëÝ÷ç êáé ìÝëç ôçò Äéïßêçóçò 0 0



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



∆ιεύθυνση διαδικτύου: www.lykos.gr.
Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο των οικονοµικών καταστάσεων: 28 Αυγούστου 2014
Νόµιµος Ελεγκτής: Γαρµπής Νίκος
Ελεγκτική εταιρεία: Grant Thornton A.E. 
Τύπος έκθεσης: Με σύµφωνη γνώµη

Κύκλος εργασιών 58.153.436 53.676.645 28.582.321 29.167.372

Μικτά κέρδη / (ζηµιές) 15.167.008 13.127.342 6.831.378 6.909.242

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και

επενδυτικών αποτελεσµάτων 882.686 664.973 (337.163) 294.826 

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30/06/2014 31/12/2013 30/06/2014 31/12/2013 Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων 95.913 32.750 (779.260) (80.414)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους (114.209) (651.512) (891.754) (482.734)

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 88.629.298 84.077.725 33.430.406 33.789.179 -Ιδιοκτήτες µητρικής (124.927) (653.225) (898.138) (487.936)

Επενδύσεις σε ακίνητα - 4.084.500 - - -∆ικαιώµατα µειοψηφίας 10.718 1.713 6.384 5.202 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 2.413.778 1.578.440 1.007.822 698.173

Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 6.459.958 7.114.510 36.352.533 36.418.149 Κέρδη/(ζηµιές) µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά (σε ευρώ) (0,0061) (0,0317) (0,0436) (0,0237)

Αποθέµατα 22.973.323 22.485.324 4.057.504 4.090.702      

Απαιτήσεις από πελάτες 23.465.332 20.157.237 9.460.432 7.553.456 Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, 

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 6.886.298 12.410.684 2.075.971 4.859.170 επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων 3.459.271 3.370.007 972.086 1.673.429 
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 
προοριζόµενα για πώληση 349.695 345.128 - -
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 151.177.681 152.253.547 86.384.667 87.408.829

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Κύκλος εργασιών 16.496.770 15.907.733 8.102.562 7.927.250
Μετοχικό Κεφάλαιο 12.758.592 12.758.592 12.758.592 12.758.592 Μικτά κέρδη / (ζηµιές) 3.418.225 3.028.810 1.805.477 1.494.979 
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 64.057.817 63.985.212 34.561.941 34.928.386 Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών µητρικής (α) 76.816.409 76.743.804 47.320.532 47.686.978 επενδυτικών αποτελεσµάτων 77.913 66.499 53.173 60.367 
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας (β) 556.963 536.692 - -
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ)=(α)+(β) 77.373.372 77.280.496 47.320.532 47.686.978 Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων (103.234) (130.020) (37.397) (101.900)

Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 23.448.742 23.118.957 23.000.000 23.000.000 Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους (366.446) (474.128) (202.506) (224.489)
Προβλέψεις / Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 10.967.782 11.167.287 4.793.581 4.712.233 -Ιδιοκτήτες µητρικής (366.446) (474.128) (202.506) (224.489)
Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 17.799.775 18.808.890 3.000.000 4.046.831 -∆ικαιώµατα µειοψηφίας - - - -

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 21.588.011 21.877.917 8.270.554 7.962.787
Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 73.804.309 74.973.051 39.064.134 39.721.851 Κέρδη/(ζηµιές) µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά (σε ευρώ) (0,0178) (0,0230) (0,0098) (0,0109)
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 151.177.681 152.253.547 86.384.667 87.408.829      

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, 
επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων 948.909 938.894 490.211 494.634 

Ο ΟΜΙΛΟΣ H ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30/06/2014 30/06/2013 30/06/2014 30/06/2013

77.280.496 76.209.253 47.686.978 48.835.922

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους 92.875 (1.370.025) (366.446) (763.476) Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους (α) (114.209) (651.512) (891.754) (482.734)
Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (β) 207.084 (718.513) 233.904 (368.964)

77.373.372 74.839.229 47.320.532 48.072.446 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (α) + (β) 92.875 (1.370.025) (657.850) (851.698)

Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους (α) (366.446) (474.128)   (202.506) (224.489)
1. Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (β) - (289.348) - -

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (α) + (β) (366.446) (763.476) (202.506) (224.489)

Επωνυµία Έδρα Φορολογικά
Ανέλεγκτες

Χρήσεις
Inform Π. Λύκος A.E. Ελλάδα 2009-2010
Lykos Paperless Solutions A.E. Ελλάδα 2010
Terrane L.T.D. Κύπρος 2004-2013
Inform Lykos (Romania) L.T.D. Κύπρος 2003-2013
Inform Lykos S.A. Ρουµανία 2005-2013 Λειτουργικές δραστηριότητες
Compaper Converting S.A. Ρουµανία 2001-2013 Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων (συνεχιζόµενες δραστηριότητες) 95.913 32.750 (103.234) (130.020)

Sagime Gmbh Αυστρία 2010-2013 Πλέον / µείον προσαρµογές για:

Austria Card GmbH Αυστρία 2010-2013 Αποσβέσεις 2.576.585 2.705.034 870.996 872.395

Austria Card Polska Sp.z.o.o. Πολωνία 2010-2013 Προβλέψεις 678.726 (407.367) (182.798) 160.537 

Austria Card Akilii Kart STI Τουρκία 2013 Λοιπές µη ταµιακές συναλλαγές (200.231) (1.340.041) (325.515) (406.019)

Austria Card SRL Ρουµανία 2012-2013 Αποτελέσµατα ( έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές ) 

Provus Kart A.S. Τουρκία 2013 επενδυτικής δραστηριότητας (19.747) (57.300) (10.569) (52.133)

Albanian Digital Printing Solutions Sh.p.k. Αλβανία 2011-2013 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 646.603 495.269 337.231 326.237
2. Πλέον / µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου 

κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες
Μείωση / ( αύξηση ) αποθεµάτων (404.413) (4.414.749) 33.198 (217.227)
Μείωση / ( αύξηση ) απαιτήσεων (5.268.277) (6.093.712) (2.098.648) (2.955.137)

3. (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 47.695 2.925.857 279.609 833.363 
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (504.527) (493.522) (225.234) (324.490)
(Καταβεβληµένοι φόροι) / Επιστροφές φόρου εισοδήµατος (750.793) (911.176) 46.566 -
Σύνολο εισροών/ (εκροών) από λειτουργικές   
δραστηριότητες (α) (3.102.466) (7.558.957) (1.378.398) (1.892.494)

Επενδυτικές δραστηριότητες 
4. Αγορά ενσώµατων και άυλων πάγιων στοιχείων (2.525.905) (6.280.435) (353.933) (173.815)

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων πάγιων στοιχείων 109.005 285.118 12.786 75.000 
5. ∆ιαθέσιµα αποκτηθείσας θυγατρικής - 21.237 - -

Τόκοι εισπραχθέντες 12.585 256.683 10.570 252.579 

6. Επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων εισπραχθείσες 105.089 138.740 - -
Σύνολο εισροών/ (εκροών) από επενδυτικές (2.299.226)  (5.578.657) (330.577) 153.764 

7. δραστηριότητες (β)
8. Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού στον Όµιλο και στην Εταιρεία είναι:

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες 
30/6/14 30/6/13 Εισπράξεις από εκδοθέντα /αναληφθέντα δάνεια 2.618.829 9.450.000 700.000 3.850.000 

Αριθµός προσωπικού 882 824 217 222 Εξοφλήσεις δανείων (3.315.533) (1.754.956) (1.746.831) (1.746.831)
9. Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις(χρεολύσια) (360.232) (30.600) (25.315) (30.600)

10. Μερίσµατα πληρωθέντα (2.068) (5.120) (2.068) (5.120)
Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηµατοδοτικές 
δραστηριότητες (γ) (1.059.004) 7.659.324 (1.074.214) 2.067.449 

11. Καθαρή αύξηση/ (µείωση) στα ταµιακά διαθέσιµα & 
ισοδύναµα περιόδου (α)+(β)+(γ) (6.460.696)  (5.478.290) (2.783.189) 328.719 

Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 8.024.121 7.730.343 3.660.630 732.696 

Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 1.563.425 2.252.053 877.441 1.061.415 

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

5ο ΧΛΜ ΛΕΩΦ. ΒΑΡΗΣ - ΚΟΡΩΠΙΟΥ, ΚΟΡΩΠΙ

1/4-

30/06/2013

1/1-

30/06/2014

1/1-

30/06/2013

1/4-

30/06/2014

1/4-

30/06/2013

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 

(Σύµφωνα µε την Απόφαση 4/507/28.4.2009 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα)
Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ

Ο ΟΜΙΛΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα)
Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ (ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30.06.2014 

και 30.06.2013 αντίστοιχα)

Ο ΟΜΙΛΟΣ
1/1-

30/06/2014

1/1-

30/06/2013

1/4-

30/06/2014

1/4-

30/06/2013

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 H ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα)

Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1/1-

30/06/2014

1/1-

30/06/2013

1/4-

30/06/2014

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2014 

και 01.01.2013 αντίστοιχα)

1/1-

30/06/2014

1/1-

30/06/2013

1/4-

30/06/2014

1/4-

30/06/2013

Μητρική

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

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

εταιρεία, έχουν ως εξής:
Ποσοστό Μέθοδος Σχέση 

Συµµετοχής Ενοποίησης Συµµετοχής  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα)

99,91% Ολική Άµεση

Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ
Μητρική -

1/1-

30/06/2013
100,00% Ολική

Έµµεση

100,00% Ολική Άµεση

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

98,19% Ολική Έµµεση

1/1-

30/06/2014

1/1-

30/06/2013

1/1-

30/06/2014

Ο ΟΜΙΛΟΣ

95,68%

Άµεση
98,19% Ολική

Ολική Έµµεση

100,00% Ολική Έµµεση
100,00% Ολική Έµµεση
100,00% Ολική Έµµεση
100,00% Ολική Έµµεση

Επί παγίων περιουσιακών στοιχείων των εταιριών του Οµίλου αξίας ευρώ 8 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 Εταιρείας ή του Οµίλου.

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

Οι οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου από την 12/03/2014 θα 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 

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

συναλλαγή στην ουσία αποτελεί εσωτερική αναδιάρθρωση του Οµίλου δεδοµένου ότι ο βασικός µέτοχος του Οµίλου πριν και µετά την ανωτέρω συναλλαγή 

παρέµεινε, έµµεσα ή άµεσα, ο ίδιος. Περισσότερες πληροφορίες για την ανωτέρω συναλλαγή περιλαµβάνονται στο «Πληροφοριακό ∆ελτίο Προαιρετικής 

∆ηµόσιας Πρότασης» της Lykos A.G. µε ηµεροµηνία 31/1/2014 καθώς και στην ανακοίνωση του Οµίλου αναφορικά µε τα αποτελέσµατα της εν λόγω 

προαιρετικής πρότασης, τα οποία είναι αναρτηµένα στην ιστοσελίδα του Οµίλου (www.lykos.gr) και στην ιστοσελίδα του Χρηµατιστηρίου Αθηνών 

(www.helex.gr). 

30/6/13

Τα κέρδη/ζηµιές ανά µετοχή υπολογίστηκαν βάσει του επιµερισµού των κερδών επί του σταθµισµένου µέσου όρου του αριθµού των µετοχών.
Οι οικονοµικές καταστάσεις της 30/6/2014 της Μητρικής και του Οµίλου εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας στις 28/8/2014. Τα µέλη του 

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

Κωνσταντίνος Λάγιος, Σπυρίδων Μανιάς.

2.931.654
911.809

Οι συναλλαγές της Εταιρείας και του Οµίλου µε τα συνδεδεµένα µέρη κατά την περίοδο 1/1/2014 - 30/6/2014, όπως ορίζονται από το ∆ΛΠ 24,  έχουν ως 

εξής:

12.

Κατά την περίοδο αναφοράς 1/1 – 30/6/14 δεν προέκυψε µεταβολή στα ιδιοκτησιακά δικαιώµατα ή/και τον έλεγχο επί εταιρειών του Οµίλου. Στην 
προηγούµενη χρήση 2013 η µοναδική ιδιοκτησιακή µεταβολή αφορά την απόκτηση της πλήρους κυριότητας του 49% και της επικαρπίας του υπολοίπου 51% 
των µετοχών και ταυτόχρονα τον πλήρη έλεγχο της εταιρίας "Provus Kart A.S." µε έδρα την Κωνσταντινούπολη Τουρκίας. Σηµειώνεται ότι τον Μάιο της 
τρέχουσας χρήσης 2014 αποκτήθηκε η πλήρης κυριότητα και του υπολοίπου προαναφερόµενου ποσοστού 51% των µετοχών. 

Η σωρευτική πρόβλεψη για φορολογικά ανέλεγκτες χρήσεις για την Εταιρεία ανέρχεται σε ποσό € 15 χιλ. ∆εν διενεργήθηκε καµία σηµαντική πρόβλεψη κατά 

την έννοια των παραγράφων 10, 11 και 14 του ∆ΛΠ 37.
∆εν συνέτρεξε περίπτωση αλλαγής της διάρκειας ή της λήξης της οικονοµικής χρήσης ή της µεθόδου ενσωµάτωσης των εταιρειών του Οµίλου.

    Ο ’Οµιλος   Η Εταιρεία

-

30/6/14

β) Εισροές

γ) Απαιτήσεις -

ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της 

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
α) Εκροές - 703.818

- -   ∆ιοίκησης

δ) Υποχρεώσεις - 1.414.625
ε) Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και 

Το κονδύλι «Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους» που αναφέρεται στην περίοδο 1/1 – 30/06/2014  στα «Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων» του Οµίλου 

ποσού € 207.084 αφορά εξ' ολοκλήρου συναλλαγµατικές διαφορές από µετατροπή οικονοµικών καταστάσεων επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων στο εξωτερικό (µετά 

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

- -     ∆ιοίκησης

418.676 312.906
Το κονδύλι «Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους» της συγκρίσιµης περιόδου 1/1 – 30/06/2013 που περιλαµβάνεται στα «Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών 
Εσόδων» του Οµίλου ποσού € -718.513 αφορά κατά ποσό € -429.165 συναλλαγµατικές διαφορές από µετατροπή οικονοµικών καταστάσεων επιχειρηµατικών 
δραστηριοτήτων στο εξωτερικό (µετά φόρων) και κατά ποσό € -289.348 ζηµιά επίδρασης της αύξησης του συντελεστή φορολόγησης εισοδήµατος των ελληνικών 
εταιρειών του Οµίλου σε 26% από 20% σύµφωνα µε το νόµο 4110/13, ο οποίος ψηφίστηκε από την ελληνική βουλή και τέθηκε σε ισχύ την 23/1/2013. Το αντίστοιχο 
κονδύλι για την ίδια περίοδο 1/1 - 30/6/2013 για την Εταιρεία ποσού € -289.348 αφορά εξ' ολοκλήρου την προαναφερόµενη ζηµιά επίδρασης της αύξησης του 
συντελεστή φορολογίας εισοδήµατος.   

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.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΥΚΟΣ

 Α.∆.T.   ΑΒ 241783

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Α.∆.Τ. 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, 28 Αυγούστου 2014




















