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

Αποτελέσµατα  Εννεαµήνου 2010 

 

Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της  Inform Λύκος δηµοσιεύονται σήµερα 30 

Νοεµβρίου 2010, 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. (µέχρι 14/1/2010), LYKOS PAPERLESS SOLUTIONS Α.Ε., TERRANE 

LTD (µε ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις) και SAGIME GMBH (µε ενοποιηµένες 

οικονοµικές καταστάσεις). 

 

Οι συνολικές πωλήσεις του Οµίλου κατά το εννεάµηνο του 2010 ανήλθαν σε € 78,2 εκατ. 

έναντι € 74,8 εκατ. το αντίστοιχο εννεάµηνο του 2009, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 4,6%.  Το 

γεγονός αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση των πωλήσεων της θυγατρικής στην 

Αυστρία, από την  έκδοση µαζικών ανανεώσεων τραπεζικών καρτών και δευτερευόντως στην 

αύξηση των πωλήσεων της θυγατρικής στη Ρουµανία, από την ενίσχυση της δραστηριότητας 

παροχής ολοκληρωµένων υπηρεσιών εκτύπωσης, αποστολής λογαριασµών και διαχείρισης των 

ταχυδροµικών τελών, ενώ οι πωλήσεις της µητρικής παρουσίασαν µείωση λόγω της 

παρατεταµένης ύφεσης που βιώνει η χώρα. 

 

Συγκεκριµένα, οι  πωλήσεις της µητρικής ανήλθαν σε € 24,1 εκατ. έναντι € 24,9 εκατ. το 2009 

παρουσιάζοντας µείωση 3,2% σε σύγκριση µε το αντίστοιχο εννεάµηνο  του 2009. Οι πωλήσεις 

της θυγατρικής στην Ρουµανία παρουσίασαν αύξηση κατά 9,2%  σε σύγκριση µε το αντίστοιχο 

εννεάµηνο του 2009 και ανήλθαν σε € 16,7 εκατ. έναντι € 15,3 εκατ.. Οι δε πωλήσεις της 

θυγατρικής στην Αυστρία ανήλθαν σε € 41,7 εκατ. έναντι € 35,7 εκατ. το αντίστοιχο εννεάµηνο 

του 2009, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 16,7%.  

 

Τα ενοποιηµένα κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων και 

αποσβέσεων (EBITDA) του Οµίλου βελτιώθηκαν κατά 39,1% και ανήλθαν σε € 11,3 εκατ. 

έναντι € 8,1 εκατ. σε σύγκριση µε το αντίστοιχο εννεάµηνο   του 2009.  Η βελτίωση  αυτή των 



 

3,2 εκατ., οφείλεται κυρίως στην αύξηση των πωλήσεων και στην ταυτόχρονη µείωση του 

λειτουργικού κόστους.  

 

Τα ενοποιηµένα κέρδη προ φόρων του Οµίλου ανήλθαν σε  € 2,3 εκατ. έναντι € 0,7 εκατ. το 

αντίστοιχο εννεάµηνο του 2009, αυξηµένα  κατά 233,3%,  ή κατά  € 1,6 εκατ.  σε σχέση µε το 

2009, επηρεάστηκαν θετικά από την αύξηση των πωλήσεων, τη µείωση των λειτουργικών 

δαπανών  και τη µείωση των χρηµατοοικονοµικών εξόδων.  Τα ενοποιηµένα κέρδη προ φόρων 

του Οµίλου έχουν επιβαρυνθεί, σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Α., µε ζηµιά αποµείωσης ποσού € 3,2 

εκατ.  της υπεραξίας, η οποία είχε αποκτηθεί κατά τη συνένωση της θυγατρικής εταιρείας στη 

Ρουµανία, αντανακλώντας την οικονοµική αξία της εταιρείας στην τρέχουσα αρνητική 

οικονοµική συγκυρία της χώρας. 

 

Τα ενοποιηµένα κέρδη µετά από φόρους του Οµίλου ανήλθαν σε  € 0,3 εκατ. έναντι € 0,4 εκατ. 

το αντίστοιχο εννεάµηνο του 2009, µειωµένα  κατά  19,9%.  Σηµειώνεται ότι τα καθαρά κέρδη 

του Οµίλου έχουν επιβαρυνθεί µε € 0,2 εκ. από την έκτακτη εισφορά που επιβλήθηκε στα 

κέρδη της χρήσης του 2009, στις ελληνικές εταιρίες του Οµίλου. 

 

Οι ταµειακές ροές του Οµίλου παρουσίασαν σηµαντική βελτίωση. Οι λειτουργικές ταµειακές 

ροές ανήλθαν κατά το Α’ εννεάµηνο σε € 6,3 εκ. έναντι € 0,97 εκ. σε σύγκριση µε το 

αντίστοιχο εννεάµηνο του 2009, τα δε ταµειακά διαθέσιµα ανήλθαν σε € 15,6 εκατ . έναντι €  

15,7 εκατ. σε σύγκριση µε το αντίστοιχο εννεάµηνο   του 2009.  Ο τραπεζικός δανεισµός του 

Οµίλου µειώθηκε κατά 10,7 εκατ. σε σύγκριση µε την αντίστοιχη περίοδο του 2009, και ανήλθε 

σε € 40,9 εκατ . έναντι €  51,6 εκατ .  

 

Σχετικά µε τα αποτελέσµατα του Α’ εννεαµήνου του Οµίλου Λύκος σχολίασε ο 

Παύλος Τρυποσκιάδης, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος, « η βελτίωση των οικονοµικών 

αποτελεσµάτων του Οµίλου εξελίσσεται οµαλά σύµφωνα µε τα πλάνα µας, παρά την 

έντονη αρνητική οικονοµική συγκυρία που αντιµετωπίζουµε στις αγορές της Ελλάδας 

και της Ρουµανίας. Χρησιµοποιούµε την αυξηµένη ρευστότητα του Οµίλου για 

αποκλιµάκωση του τραπεζικού δανεισµού, ενισχύοντας την οικονοµική ευρωστία του 

Οµίλου.  Αναµένουµε ότι η πορεία του Οµίλου θα συνεχισθεί σε ανάλογους ρυθµούς 

και στην υπόλοιπη χρονιά µε ανάπτυξη της δραστηριότητας µας των τραπεζικών 

καρτών που προέρχεται κυρίως από την θυγατρική µας στην Αυστρία και υστέρηση 



 

στην δραστηριότητά µας της έντυπης πληροφορικής που προέρχεται αποκλειστικά από 

την µητρική εταιρεία στην Ελλάδα και την θυγατρική εταιρεία στη Ρουµανία». 

 

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 900 εργαζοµένους. 

 

 

 

 

 

 


