
 

 

 

 
Κορωπί,  30/11/2009 

 

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

Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2009 

 

Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της  Inform Λύκος δηµοσιεύονται σήµερα 30 

Νοεµβρίου 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). 

 

Κατά το εννεάµηνο του 2009, οι συνολικές πωλήσεις του Οµίλου ανήλθαν σε € 74,8 εκατ. 

έναντι € 96,6 εκατ. το 2008, παρουσιάζοντας µείωση 22,6% σε σύγκριση µε την ίδια περίοδο 

του 2008, αποτέλεσµα της παρατεινόµενης οικονοµικής κρίσης, της οποίας η κορύφωση στις 

αγορές που δραστηριοποιείται ο Όµιλος φάνηκε στο τρίτο τρίµηνο. 

Συγκεκριµένα οι πωλήσεις της µητρικής ανήλθαν σε € 24,9 εκατ. έναντι € 28,3 εκατ. το 2008 

παρουσιάζοντας µείωση 12% σε σύγκριση µε την ίδια περίοδο του 2008.  Οι πωλήσεις της 

Ρουµανίας ανήλθαν σε € 15,3 εκατ. έναντι € 22,7 εκατ. το 2008, παρουσιάζοντας µείωση 

32,5% σε σύγκριση µε την ίδια περίοδο του 2008, στο νόµισµα παρουσίασης ευρώ, ενώ µε 

σταθερές συναλλαγµατικές ισοτιµίες (RON) θα παρουσίαζαν µείωση 21,5%, και θα ανέρχονταν 

σε € 17,8 εκατ.   Οι πωλήσεις της Αυστρίας ανήλθαν σε € 35,7 εκατ. έναντι  € 44,9 εκατ. το 

2008, παρουσιάζοντας µείωση 20,6% σε σύγκριση µε την ίδια περίοδο του 2008.   

 

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

€ 8,1 εκατ. έναντι € 12,5 εκατ. σε σύγκριση µε την περίοδο του 2008, παρουσιάζοντας µείωση 

κατά 35,2%.  Η µείωση αυτή οφείλεται στην µείωση των πωλήσεων η οποία αντισταθµίστηκε 

µερικώς από την σηµαντική µείωση του κόστους.  

Το λειτουργικό κόστος µειώθηκε σχεδόν κατά 9% σε όλες τις εταιρίες του Οµίλου 

εξοικονοµώντας € 2,2 εκατ .   



 

Τα κέρδη προ φόρων του Οµίλου ανήλθαν σε  € 0,7 εκατ. έναντι € 7,1 εκατ. το 2008, µειωµένα 

κατά 90,3% ή κατά € 6,4 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.   

 

Τα αποτελέσµατα του εννεαµήνου του 2009 επηρεάστηκαν σηµαντικά από εφάπαξ κόστη 

αναδιοργάνωσης που πραγµατοποιήθηκαν στα πλαίσια αντιµετώπισης της παρατεινόµενης 

οικονοµικής κρίσης και αφορούν στην ενοποίηση παραγωγικών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα 

και Ρουµανία, την βελτιστοποίηση των παραγωγικών λειτουργιών, και την προσαρµογή του 

επιχειρηµατικού µοντέλου λειτουργίας στις ανάγκες της αγοράς όπως αυτές διαµορφώνονται 

στα πλαίσια της οικονοµικής κρίσης. 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα βασικά µεγέθη των αποτελεσµάτων µε και χωρίς τα 

κόστη αναδιοργάνωσης για το εννεάµηνο του 2009 σε € χιλιάδες: 

  Ο ΟΜΙΛΟΣ H ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

1/1 - 30/9/2009 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΜΕ ΕΞΟ∆Α 
ΑΝΑ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

ΕΞΟ∆Α 
ΑΝΑ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΠΡΟ ΕΞΟ∆ΩΝ 

ΑΝΑ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 
  

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΜΕ ΕΞΟ∆Α 

ΑΝΑ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

ΕΞΟ∆Α 
ΑΝΑ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΠΡΟ ΕΞΟ∆ΩΝ 

ΑΝΑ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

Πωλήσεις 74.805  0  74.805    24.947  0  24.947  

Κόστος Πωληθέντων (51.746) 465  (51.281)   (18.983) 105  (18.878) 

Μικτό Κέρδος 23.061  465  23.525    5.963  105  6.069  

Λειτουργικά έξοδα (21.808) 340  (21.467)   (5.795) 153  (5.642) 

Άλλα λειτουργ. έσοδα & 
έξοδα 

1.025  0  1.025    140  0  140  

Αποτελέσµατα Προ 
Φόρων, Χρηµατοδοτικών 
και επενδυτικών 
Αποτελεσµάτων 

2.277  805  3.082    309  258  567  

                

Χρηµατοοικ. έσοδα & έξοδα (1.636) 0  (1.636)   (387) 0  (387) 

Έσοδα από θυγατρικές & 
συγγενείς επιχειρήσεις 

53  0  53    2.300  0  2.300  

                

Κέρδη προ φόρων 693  805  1.498    2.222  258  2.480  

 

Κατά συνέπεια, τα ενοποιηµένα κέρδη προ φόρων του Οµίλου για το εννεάµηνο του 2009 θα 

ανέρχονταν σε  € 1,5 εκατ. έναντι € 0,7 και αντίστοιχα της εταιρείας σε € 2,5 εκατ. έναντι € 2,2. 

 

Σχετικά µε τα αποτελέσµατα του εννεαµήνου 2009 του Οµίλου Λύκος σχολίασε ο Παύλος 

Τρυποσκιάδης, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος, « το τρίτο τρίµηνο παρουσίασε όπως αναµενόταν, 

την µεγαλύτερη κάµψη  στις αγορές που δραστηριοποιείται ο Όµιλος.  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. Παρά την συνεχιζόµενη αστάθεια 

των αγορών όπου δραστηριοποιείται ο Όµιλος, ήδη από την έναρξη του τετάρτου τριµήνου 

παρατηρούµε σταδιακή ανάκαµψη και βελτίωση των οικονοµικών µεγεθών σε όλες τις 

εταιρείες του Οµίλου.  Πιο συγκεκριµένα, στην Ελλάδα οι πωλήσεις παρουσιάζουν ήδη 

σταδιακή αύξηση, ενώ στην Ρουµανία σταθερά αναστρέφεται η αρνητική πορεία, και στην 

Αυστρία ξεκίνησε η εκτέλεση των συµβάσεων ανανέωσης καρτών EMV.  Οι προσπάθειες για 

την περαιτέρω µείωση του λειτουργικού κόστους, θα συνεχιστούν µε εντατικούς ρυθµούς και 

κατά το τέταρτο τρίµηνο». 

 

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. Ο Όµιλος Inform Λύκος απασχολεί σήµερα περίπου 1.000 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 


