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

Αποτελέσµατα Έτους 2010 

 
Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της  Inform Λύκος δηµοσιεύονται σήµερα 31 

Μαρτίου 2011, 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 πωλήσεις του Οµίλου, το 2010 ανήλθαν σε € 113,8 εκατ. έναντι € 106,5 εκατ. το 2009, 

παρουσιάζοντας αύξηση 6,9% σε σύγκριση µε το 2009. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στην 

ανάκαµψη από την οικονοµική κρίση που παρατηρείται στις αγορές τη Κεντρικής και 

Ανατολικής Ευρώπης. 

  

Οι πωλήσεις της µητρικής εταιρίας INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε, για το 2010 παρουσίασαν 

µείωση κατά 9,2% σε σχέση µε το 2009, και ανήλθαν σε € 31,8 εκατ. έναντι € 35,1 εκατ. το 

2009. Η µείωση αυτή οφείλεται κυρίως στην υστέρηση εσόδων στον Τοµέα των 

Τηλεπικοινωνιών τόσο από την έκδοση και αποστολή λογαριασµών όσο και από τις κάρτες 

ανανέωσης χρόνου της κινητής τηλεφωνίας, καθώς επίσης και στην σηµαντική µείωση των 

προωθητικών ενεργειών στον Ιδιωτικό Τοµέα, στα πλαίσια του δυσµενούς 

χρηµατοοικονοµικού περιβάλλοντος της Ελληνικής αγοράς. 

 

Οι πωλήσεις στην θυγατρική µας στην Ρουµανία παρουσίασαν αύξηση κατά 19,4% σε σχέση 

µε το 2009 στο νόµισµα παρουσίασης ευρώ,  και ανήλθαν σε € 23,3 εκατ. έναντι € 19,5 εκατ. 

το 2009. Η αύξηση των πωλήσεων στην Ρουµανία οφείλεται κυρίως στην ενίσχυση της 

δραστηριότητας παροχής ολοκληρωµένων υπηρεσιών εκτύπωσης, αποστολής λογαριασµών και 

διαχείρισης ταχυδροµικών τελών. 



 

Οι πωλήσεις στην θυγατρική µας στην Αυστρία  για το 2010 παρουσίασαν σηµαντική αύξηση 

κατά  17,3% σε σχέση µε το 2009, και ανήλθαν σε € 64,4 εκατ. έναντι € 54,9 εκατ. το 2009. Η 

αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στην έκδοση  µαζικών ανανεώσεων τραπεζικών καρτών. 

 

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

οριακά  κατά 2,5% και  διαµορφώθηκαν στα € 15,1 εκατ., έναντι € 15,5 εκατ. σε σύγκριση µε 

το 2009, µειωµένα κατά € 0,4 εκατ.  Η αύξηση των πωλήσεων δεν επηρέασε τα αποτελέσµατα, 

καθώς αντισταθµίστηκε κυρίως από την αποµείωση της αξίας ενσώµατων παγίων στοιχείων  

της συγχωνευθείσας θυγατρικής εταιρίας ΕΒΕ  καθώς και παγίων κυριότητας της µητρικής 

εταιρίας, συνολικού ύψους € 2,8 εκατ.,. 

 

Τα κέρδη προ φόρων του Οµίλου  ανήλθαν σε  € 3,6 εκατ. έναντι € 5,3 εκατ. το 2009, µειωµένα 

κατά 32,4% σε σχέση µε το 2009. Τα κέρδη προ φόρων του Οµίλου του 2010 έχουν 

επιβαρυνθεί, µε ζηµιά αποµείωσης ποσού  € 3,2 εκατ., της υπεραξίας, η οποία είχε αποκτηθεί 

κατά την συνένωση της θυγατρικής εταιρίας στη Ρουµανία, αντανακλώντας την οικονοµική 

αξία της εταιρίας στην τρέχουσα αρνητική οικονοµική συγκυρία της χώρας. 

 

Τέλος, τα καθαρά κέρδη του Οµίλου µετά από φόρους ανήλθαν σε € 1,1 εκατ. έναντι € 3,5 

εκατ. , µειωµένα κατά 68,7% σε σύγκριση µε το 2009.  Ο φόρος εισοδήµατος διαµορφώθηκε 

στα € 2,5 εκατ. έναντι € 1,8 εκατ. το 2009. 

 

Καθ’ όλη την διάρκεια του 2010, ο Όµιλος συνέχισε αδιάλειπτα την προσπάθεια για τη µείωση 

του κόστους, τον περιορισµό των αναγκών για κεφάλαια κίνησης και τη σωστή διαχείριση της 

ρευστότητας και τη δηµιουργία θετικών χρηµατικών ροών.  Οι λειτουργικές ταµειακές ροές στο 

2010 έφθασαν τα € 14,2 εκατ. και τα ταµειακά διαθέσιµα  τα € 24,3 εκατ. στο τέλος της 

χρονιάς, παρέχοντας µεγάλη ταµειακή ρευστότητα στον Όµιλο.  Παράλληλα ο δανεισµός 

µειώθηκε κατά  € 8,2 εκατ. σε σύγκριση µε το τέλος του 2009. 

 

Όπως δήλωσε ο  Νίκος Λύκος, Πρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος, « το 2010, παρά το 

δυσµενές χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον, ο Όµιλος διατήρησε την λειτουργική του 

κερδοφορία σε υψηλά επίπεδα, δηµιουργώντας παράλληλα υψηλές ταµειακές ροές, µέσω των 

οποίων µείωσε σηµαντικά τον τραπεζικό του δανεισµό. Το γεγονός αυτό ισχυροποιεί 

περαιτέρω την θέση του Οµίλου και του προσδίδει σηµαντικές προοπτικές ανάπτυξης στην 

ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης». 



 

 

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. 

 

 

 

 

 


