
 

 

 

 
 

Κορωπί,  31/08/2009 
 

 
INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. (Σύµβολο X.A.: ΛΥΚ) 

Αποτελέσµατα  A’ Εξαµήνου 2009 

 

Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Inform Λύκος δηµοσιεύονται σήµερα  

31 Αυγούστου 2009, µε βάση τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς 

(∆.Π.Χ.Α.) και περιλαµβάνουν τις εταιρείες: INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε., 

ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε., LYKOS PAPERLESS SOLUTIONS 

Α.Ε., TERRANE LTD (µε ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις) και SAGIME 

GMBH (µε ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις).  

 

Οι συνολικές πωλήσεις του Οµίλου ανήλθαν σε € 50,6 εκατ. έναντι € 65,9 εκατ. το 

2008, παρουσιάζοντας µείωση 23,3% σε σύγκριση µε την ίδια περίοδο του 2008. 

 

Οι πωλήσεις της µητρικής ανήλθαν σε € 16,4 εκατ. έναντι € 19,2 εκατ. το 2008 

παρουσιάζοντας µείωση 14,5% σε σύγκριση µε την ίδια περίοδο του 2008. Η µείωση 

αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο στην σηµαντικότατη καθυστέρηση έναρξης 

υλοποίησης των έργων του Ελληνικού ∆ηµοσίου, στη µείωση του όγκου των 

πωλήσεων στον Ιδιωτικό Τοµέα, καθώς και στην µείωση των πωλήσεων καρτών 

κινητής τηλεφωνίας στον Τοµέα Τηλεπικοινωνιών. 

 

Οι πωλήσεις της Ρουµανίας ανήλθαν σε € 10,7 εκατ. έναντι € 15,7 εκατ. το 2008, 

παρουσιάζοντας µείωση 31,8% σε σύγκριση µε την ίδια περίοδο του 2008, στο νόµισµα 

παρουσίασης ευρώ, λόγω της γενικής πτώσης της οικονοµικής δραστηριότητας. Με 

σταθερές συναλλαγµατικές ισοτιµίες (RON) θα παρουσίαζαν µείωση 21,4%,   και θα 

ανέρχονταν σε € 12,3 εκατ.   



 

 

Οι πωλήσεις της Αυστρίας ανήλθαν σε € 23,7 εκατ. έναντι € 30,6 εκατ. το 2008, 

παρουσιάζοντας µείωση 22,5% σε σύγκριση µε την ίδια περίοδο του 2008. Η µείωση 

αυτή οφείλεται στην καθυστέρηση έκδοσης µαζικών ανανεώσεων καρτών και στην 

πίεση των τιµών.  

 

Τα ενοποιηµένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του Οµίλου 

ανήλθαν σε € 5,7 εκατ. έναντι € 9,8 εκατ. σε σύγκριση µε την περίοδο του 2008, 

παρουσιάζοντας µείωση κατά 41,6%  Η µείωση αυτή οφείλεται στην µείωση των 

πωλήσεων η οποία αντισταθµίστηκε µερικώς από την σηµαντική µείωση του κόστους.  

Το λειτουργικό κόστος µειώθηκε σχεδόν κατά 6% σε όλες τις εταιρίες του Οµίλου 

εξοικονοµώντας € 0,9 εκατ .   

 

Τα κέρδη προ φόρων του Οµίλου ανήλθαν σε  € 0,8 εκατ. έναντι € 6,9 εκατ. το 2008, 

µειωµένα κατά 88,8% ή κατά € 6,2 εκατ.  σε σχέση µε το 2008 . Στα κέρδη του 2008 

περιλαµβάνονται έκτακτα έσοδα € 1,7 εκατ. από την πώληση της συµµετοχής της 

Austria Card στην Σουηδική Xpon Card και από € 1 εκατ.  αρνητική υπεραξία που 

δηµιουργήθηκε από την εξαγορά της Austria Card. 

 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα Βασικά µεγέθη ανά χώρα για το Α’ εξάµηνο 

2009 (∆ΛΠ) σε € εκατοµµύρια: 

 1/1-30/06/2009 
 

1/1-30/06/2008 
 

∆ 09-08 
% 

      
Κύκλος εργασιών      
Ελλάδα 17,86  21,30  -16,1% 
Ρουµανία 10,71  15,70  -31,8% 
Αυστρία 23,74  30,61  -22,5% 
Σύνολο    52,31  67,61  -22,6% 
Ενδοεταιρικές πωλήσεις 1,73  1,66   
Σύνολο κύκλου εργασιών 50,58  65,96  -23,3% 
      
Μικτά κέρδη  15,46  21,36  -27,6% 
      

Κέρδη προ φόρων, χρηµ/κών και 
αποσβέσεων (EBITDA) 5,74  9,83  -41,6% 
      
Κέρδη προ φόρων 0,78  6,99  -88,8% 
      
Κέρδη µετά από φόρους 0,63  4,98  -87,3% 



 

      
      
Οικονοµική Μόχλευση      
Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 41,96  40,98   
Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 11,40  13,71   
Συνολικός ∆ανεισµός 53,36  54,69   
Ταµειακά ∆ιαθέσιµα 18,40  14,81   
Καθαρή ∆ανειακή Θέση 34,96  39,87   
 

 

Σχετικά µε τα αποτελέσµατα του Α’ εξαµήνου του Οµίλου Λύκος σχολίασε ο Παύλος 

Τρυποσκιάδης, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος, « η διεθνής αρνητική συγκυρία είχε µια 

αυξανόµενη αρνητική επίδραση στις αγορές που δραστηριοποιείται ο Όµιλος της 

έντυπης πληροφορικής, των καρτών πληρωµών και των υπηρεσιών Outsourcing και 

ανάπτυξης λογισµικού.  Ειδικά οι αγορές της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης 

επλήγησαν σηµαντικά από την οικονοµική κρίση.   Η αντίδραση του Οµίλου σ’ αυτή 

την διεθνή αρνητική συγκυρία ήταν άµεση µε την εκπόνηση και υλοποίηση σχεδίου 

άµεσου περιορισµού των λειτουργικών δαπανών, µείωσης των αναγκών σε κεφάλαια 

κίνησης και αποτελεσµατικής διαχείρισης της ρευστότητας µε στόχο τη µείωση του 

δανεισµού. Στο τέλος του Α’ εξαµήνου του 2009 ο καθαρός δανεισµός ανήλθε σε € 

34,9 εκατ . έναντι €  39,8 εκατ . σε σύγκριση µε την αντίστοιχη περίοδο του 2008.  Το 

Β’ Εξάµηνο του 2009 αναµένεται να συνεχιστεί η πίεση στις αγορές που 

δραστηριοποιείται ο Όµιλος, ενώ προβλέπεται σταδιακή ανάκαµψη και βελτίωση των 

µεγεθών από το τέταρτο τρίµηνο του 2009.  Πιο συγκεκριµένα, στην Ελλάδα ξεκινάει η 

εκτέλεση σηµαντικών συµβάσεων µε το ∆ηµόσιο, ενώ στην Ρουµανία αναµένεται 

αναστροφή της αρνητικής πορείας, και στην Αυστρία ξεκινάει η εκτέλεση σηµαντικών 

συµβάσεων ανανέωσης καρτών EMV.  Οι προσπάθειες για την περαιτέρω µείωση του 

λειτουργικού κόστους, θα συνεχιστούν µε εντεινόµενους ρυθµούς και κατά το Β’ 

εξάµηνο, και η ύπαρξη θετικών ταµειακών ροών σε όλες τις εταιρείες του Οµίλου 

αποτελεί απόλυτη διοικητική προτεραιότητα». 

 

Σχετικά µε την Inform Λύκος (www.lykos.gr)  

H Inform Λύκος ιδρύθηκε το 1897, είναι εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο Αθηνών από το 

1994 και σήµερα αποτελείται από πέντε εταιρίες µε ηγετική παρουσία στην Κεντρική 

και Ανατολική Ευρώπη στο χώρο του Information Management & Business 



 

Communication. ∆ραστηριοποιείται διεθνώς στην ανάπτυξη, κατασκευή και 

προσωποποίηση Έξυπνων Καρτών για Τράπεζες, Τηλεπικοινωνίες, ∆ηµόσιους 

Οργανισµούς και Αλυσίδες Λιανικού Εµπορίου κατέχοντας διεθνείς πιστοποιήσεις από 

Visa, MasterCard & Diners. 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, ∆ηµόσιο Τοµέα και Βιοµηχανικές/Εµπορικές εταιρείες. 

Η Inform Λύκος απασχολεί σήµερα περίπου 1.150 εργαζοµένους. 

 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες: 

Κωνσταντίνος Λάγιος 

Tel  : +30 210 66 97 616 

Fax :  +30 210 66 23 536  

e-mail : k.lagios@lykos.gr 

INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. 

5ο χλµ Λ. Βάρης-Κορωπίου, 

19400 Κορωπία 


