
 

 

 

 
 

Κορωπί,  30/03/2012 
 
 

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

Αποτελέσµατα Έτους 2011 

 
Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της  Inform Λύκος δηµοσιεύονται σήµερα 30 

Μαρτίου 2012, µε βάση τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆.Π.Χ.Α.) και 

περιλαµβάνουν τις εταιρείες: INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε., LYKOS PAPERLESS SOLUTIONS 

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

ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις). 

 
Οι πωλήσεις του Οµίλου, το 2011 ανήλθαν σε € 102,8 εκατ. έναντι € 113,8 εκατ. το 2010, 

σηµειώνοντας µείωση 9,7% σε σύγκριση µε το 2010.  Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και 

αποσβέσεων (EBITDA) υποχώρησαν κατά 48,6% στα € 7,7 εκατ. έναντι € 15,1 εκατ. το 2010. 

Τα κέρδη προ φόρων του Οµίλου έφθασαν τα € 0,7 εκατ. έναντι € 3,6 εκατ. το 2010 µειωµένα 

κατά 79,6%.  

 

Η επιδείνωση των αποτελεσµάτων οφείλεται στην  καθήλωση της αγοράς της Ελλάδας, τόσο 

στον Ιδιωτικό τοµέα όσο και στον ∆ηµόσιο τοµέα, σε πολύ χαµηλά επίπεδα λόγω της δύσκολης 

οικονοµικής συγκυρίας που βιώνει η χώρα τα τελευταία τρία χρόνια, όπως και στην επίδραση 

της τρέχουσας δύσκολης οικονοµικής συγκυρίας στην αγορά της Ρουµανίας.  Σηµειώνεται ότι 

τα αποτελέσµατα του Οµίλου επιβαρύνθηκαν κατά € 3,5 εκατ. από κόστη υλοποίησης του 

σχεδίου αναδιοργάνωσης των λειτουργιών όλων των εταιριών του Οµίλου. 

 

Ειδικότερα, όσον αφορά την πορεία των εργασιών ανά γεωγραφικό τοµέα: 

Στην Ελλάδα, οι πωλήσεις της µητρικής εταιρίας INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε, για το 2011 

παρουσίασαν µείωση κατά 13% σε σύγκριση µε το 2010, και ανήλθαν σε € 27,7 εκατ. έναντι € 

31,8 εκατ. το 2010. Η µείωση αυτή οφείλεται κυρίως στο πάγωµα και τις περικοπές των έργων 

του ∆ηµοσίου Τοµέα.  Τα αποτελέσµατα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του 

2011, επιβαρυµένα από κόστη αναδιοργάνωσης της τάξης των € 2,0 εκατ.,  ανήλθαν σε ζηµιές 



 

ύψους € 2,4 εκατ., ίδιες µε το 2010. Τέλος, τα αποτελέσµατα προ φόρων του 2011 ανήλθαν σε  

ζηµιές ύψους € 4,6 εκατ. έναντι € 3,3 εκατ. το 2010. Σηµειώνεται ότι τα αποτελέσµατα του 

2010 είχαν ωφεληθεί από µερίσµατα από την θυγατρική εταιρεία στην Αυστρία Austria Card 

GmbH, ύψους € 1,7 εκατ. 

 

Στην Αυστρία, οι πωλήσεις της θυγατρικής Austria Card GmbH για το 2011 ανήλθαν σε € 58,7 

εκατ. έναντι € 64,4 εκατ. το 2010, µειωµένες κατά 8,7% σε σύγκριση µε το 2010. Η εν λόγω 

µείωση οφείλεται στο ότι κατά την προηγούµενη χρήση 2010 είχε πραγµατοποιηθεί µαζική 

ανανέωση των Αυστριακών τραπεζικών καρτών, γεγονός το οποίο πραγµατοποιείται περιοδικά, 

µε αποτέλεσµα η χρήση του 2011, εξ αυτού του γεγονότος, να καθίσταται µη συγκρίσιµη µε 

την χρήση του 2010. Ως αποτέλεσµα, τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 

του 2011 υποχώρησαν κατά 42,3% στα € 9,7 εκατ. έναντι € 16,8 εκατ. το 2010.  Τέλος, τα 

κέρδη προ φόρων του 2011 ανήλθαν σε € 6,9 εκατ. έναντι € 13,2 εκατ. το 2010 µειωµένα κατά 

47,5% σε σύγκριση µε το 2010. Σηµειώνεται, ότι τα αποτελέσµατα του 2011 έχουν επιβαρυνθεί 

από κόστη αναδιοργάνωσης ύψους € 1,2 εκατ. 

 

Στην Ρουµανία, οι πωλήσεις της θυγατρικής INFORM LYKOS S.A. παρουσίασαν µείωση κατά 

7,1% σε σύγκριση µε το 2010 στο νόµισµα παρουσίασης ευρώ,  και ανήλθαν σε € 21,6 εκατ. 

έναντι € 23,3 εκατ. το 2010. Η µείωση αυτή οφείλεται κυρίως στην δύσκολη οικονοµική 

συγκυρία της αγοράς της Ρουµανίας. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 

του 2011 µειώθηκαν κατά 35,5% σε σύγκριση µε το 2010  και ανήλθαν σε  € 0,2 εκατ. έναντι € 

0,3 εκατ. το 2010. Τέλος, τα αποτελέσµατα προ φόρων του 2011 κατέγραψαν ζηµιές ύψους € 

1,5 εκατ. έναντι € 1,6 εκατ. το 2010. Σηµειώνεται, ότι τα αποτελέσµατα του 2011 έχουν 

επιβαρυνθεί από κόστη αναδιοργάνωσης ύψους € 0,3 εκατ. 

 

Καθ’ όλη την διάρκεια του 2011, ο Όµιλος εστίασε στην δηµιουργία ελεύθερων ταµειακών 

ροών, επιτυγχάνοντας € 10,8 εκατ. ελεύθερες ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες.  

Ως εκ τούτου ο δανεισµός µειώθηκε κατά € 9,1 εκατ. σε σύγκριση µε το τέλος του 2010. Τα δε 

ταµειακά διαθέσιµα ανήλθαν σε € 12,9 εκατ. έναντι €  24,3 εκατ. σε σύγκριση µε το 2010, 

µειωµένα κατά € 11,4 εκατ. εκ των οποίων τα € 9,9 εκατ. χρησιµοποιήθηκαν για την απόκτηση 

επιπλέον συµµετοχής 15% στην θυγατρική εταιρία Austria Card GmbH, της οποίας ο Όµιλος 

πλέον κατέχει το 100%. 

 



 

Όπως δήλωσε ο Παναγιώτης Σπυρόπουλος, ∆ιευθύνων Σύµβουλος, «η σηµαντική µείωση των 

λειτουργικών δαπανών η οποία επιτεύχθηκε στα πλαίσια του εκτενούς προγράµµατος 

αναδιάρθρωσης των λειτουργιών όλων των εταιρειών, καθιστά τον Όµιλο ιδιαίτερα 

ανταγωνιστικό στην δύσκολη οικονοµική συγκυρία που διανύουµε, δίνοντας µας την 

δυνατότητα να αυξήσουµε το µερίδιο αγοράς µας στις αγορές που δραστηριοποιούµαστε, 

προσφέροντας το υψηλό επίπεδο των προϊόντων και υπηρεσιών µας, σε ανταγωνιστικότερες 

τιµές. Παράλληλα, η εστίαση της ∆ιοίκησης του Οµίλου στην δηµιουργία ελεύθερων 

ταµειακών ροών, µας δίνει την δυνατότητα επενδύσεων, τόσο σε νέες τεχνολογίες, όσο και σε 

νέες αγορές, ενισχύοντας τις προοπτικές του Οµίλου, και συµβάλλοντας στην περαιτέρω 

ενδυνάµωση της θέσης του στην 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 735 εργαζοµένους. 

  

 

 

 

 


