
 

 

 

 
Κορωπί,  29/11/2013 

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

Αποτελέσµατα  Εννεαµήνου 2013 

 

Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της  Inform Λύκος δηµοσιεύονται σήµερα 29 

Νοεµβρίου  2013,  µε βάση τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆.Π.Χ.Α.) 

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

SOLUTIONS Α.Ε., ALBANIAN DIGITAL PRINTING SOLUTIONS Sh.p.k., καθώς επίσης 

και τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις των εταιρειών TERRANE LTD (INFORM 

LYKOS SA - Ρουµανία) και SAGIME GmbH (Austria Card GmbH – Αυστρία). 

 

Οι πωλήσεις του Οµίλου κατά το εννεάµηνο του 2013 ανήλθαν σε € 82,6 εκατ., έναντι € 71,8 

εκατ. το αντίστοιχο εννεάµηνο του 2012, παρουσιάζοντας αύξηση κατά € 10,8 εκατ. ή 15%. 

Συγκεκριµένα, εξαιρουµένων των ενδοεταιρικών συναλλαγών, οι πωλήσεις της µητρικής 

εταιρείας INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε, παρουσίασαν αύξηση κατά € 3,6 εκατ. ή 18,2% σε σχέση 

µε το αντίστοιχο εννεάµηνο του 2012 και ανήλθαν σε  € 23,2 εκατ. έναντι € 19,6 εκατ. Με την 

ανταγωνιστικότερη εµπορική πολιτική που ακολούθησε η µητρική εταιρεία, κατάφερε να 

αυξήσει σηµαντικά τα µερίδια της στην Ελληνική αγορά, να αποκτήσει νέα έργα σε όλους τους 

τοµείς που δραστηριοποιείται, καθώς και να αναπτύξει το δίκτυο των εξαγωγών της .  Οι 

πωλήσεις της θυγατρικής µας INFORM LYKOS SA στην Ρουµανία παρουσίασαν αύξηση κατά 

€ 4,3 εκατ. ή 28,9% σε σχέση µε το αντίστοιχο εννεάµηνο του 2012 και ανήλθαν σε €19,3 εκατ. 

έναντι € 15 εκατ. στην αντίστοιχη περυσινή περίοδο, λόγω κυρίως της υλοποίησης µιας νέας 

υπηρεσίας αποστολής λογαριασµών και διαχείρισης ταχυδροµικών τελών, καθώς και της 

απόκτησης σηµαντικών νέων έργων κυρίως εµφακέλλωσης και αποστολής λογαριασµών στον 

τοµέα της Κοινής Ωφέλειας, µε αποτέλεσµα την σηµαντική αύξηση των µεριδιών της στην 

αγορά της Ρουµανίας. Οι δε πωλήσεις της θυγατρικής µας AUSTRIA CARD GmbH στην 

Αυστρία ανήλθαν σε € 44,6 εκατ. έναντι  € 40,2 εκατ. το αντίστοιχο εννεάµηνο του 2012, 

παρουσιάζοντας αύξηση κατά  € 4,4 εκατ. ή 11,1%, τόσο από πωλήσεις στο εσωτερικό της 

Αυστρίας, όσο και στο εξωτερικό. Αξίζει να σηµειωθεί ότι  σηµαντικό µέρος του όγκου των 

πωλήσεων από τις µαζικές ανανεώσεις των τραπεζικών καρτών αναµένεται να πραγµατοποιηθεί 

στο τέταρτο τρίµηνο του 2013. 

 

 



 

Παρά την σηµαντική προαναφερθείσα αύξηση των πωλήσεων όλων των εταιρειών του Οµίλου, 

καθώς επίσης και παρά την σηµαντική αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας του Εκτυπωτικού 

Κλάδου σε Ελλάδα και Ρουµανία, όπου τα κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών 

αποτελεσµάτων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά € 1,3 εκατ. ή 145% και έφθασαν 

τα € 2,2 εκατ. έναντι € 0,9 εκατ. το αντίστοιχο περσινό εννεάµηνο, τα µεγέθη κερδοφορίας του 

Οµίλου παρουσιάζουν µικτή τάση στο εννεάµηνο του 2013, επηρεασµένα κυρίως λόγω 

έκτακτων εξόδων για την λειτουργία των νέων κέντρων παραγωγής και προσωποποίησης 

καρτών στην Πολωνία και Ρουµανία.  Τα βασικά µεγέθη κερδοφορίας του Οµίλου 

παρουσιάζονται ως ακολούθως :    

• Τα ενοποιηµένα κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων 

και αποσβέσεων (EBITDA) του Οµίλου, αυξήθηκαν οριακά  κατά € 0,1 εκατ. ή 1,2% 

και έφθασαν τα € 6,8 εκατ. έναντι € 6,7 εκατ. το αντίστοιχο περσινό εννεάµηνο.  

• Τα ενοποιηµένα κέρδη προ φόρων και χρηµατοδοτικών αποτελεσµάτων (EBIT) του 

Οµίλου, µειώθηκαν οριακά κατά € 0,2 εκατ. ή 6% και έφθασαν τα € 2,7 εκατ. έναντι € 

2,9 εκατ. το αντίστοιχο περσινό εννεάµηνο. 

• Τα ενοποιηµένα κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ) του Οµίλου, ανήλθαν σε € 1,8 εκατ.. έναντι € 

2,3 εκατ. το αντίστοιχο εννεάµηνο του 2012, µειωµένα  κατά € 0,5 εκατ. ή 22,9%.   

• Τα ενοποιηµένα καθαρά κέρδη µετά φόρων (ΕΑΤ) του Οµίλου, ανήλθαν σε  € 0,7 

εκατ.. έναντι € 1,3 εκατ. το αντίστοιχο εννεάµηνο του 2012, µειωµένα κατά € 0,6 εκατ. 

ή 47,8%, επηρεαζόµενα επιπρόσθετα από την εφαρµογή του αυξηµένου συντελεστή 

φορολόγησης εισοδήµατος των ελληνικών εταιρειών του Οµίλου σε 26% από 20%. 

 

Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η προαναφερθείσα µικτή τάση των µεγεθών κερδοφορίας του 

Οµίλου στο  εννεάµηνο του 2013, εκτιµάται ως µη αντιπροσωπευτική της πορείας του Οµίλου 

για το σύνολο της τρέχουσας χρήσης και αναµένεται να βελτιωθεί περαιτέρω  στο τέταρτο 

τρίµηνο  του 2013, όπου εκτιµάται ότι θα πραγµατοποιηθεί σηµαντικό µέρος  του όγκου των 

πωλήσεων της θυγατρικής µας AUSTRIA CARD GmbH, λόγω της  εποχικότητας των µαζικών 

ανανεώσεων τραπεζικών καρτών στην αγορά της Αυστρίας. 

 

Οι λειτουργικές ταµειακές ροές του Οµίλου στο εννεάµηνο του 2013 είναι αρνητικές στα  € 9,3 

εκατ. έναντι αρνητικών στα € 2,4 εκατ. το αντίστοιχο εννεάµηνο του 2012, λόγω κυρίως των 

αυξηµένων αναγκών σε αποθέµατα στην Αυστρία στα πλαίσια των αναµενόµενων µαζικών 

ανανεώσεων τραπεζικών καρτών στο δεύτερο εξάµηνο του 2013 καθώς και της καθυστέρησης 

στην είσπραξη των απαιτήσεων στην Ελλάδα.  Τα ταµειακά διαθέσιµα ανήλθαν σε € 2,2 εκατ. 

έναντι € 4,9 εκατ. το αντίστοιχο εννεάµηνο του 2012, µειωµένα κυρίως από τις επενδύσεις της 

Αυστρίας στα νέα κέντρα παραγωγής ή προσωποποίησης καρτών στην Ρουµανία,  Πολωνία και 

Τουρκία . Ο δε τραπεζικός δανεισµός του Οµίλου διαµορφώθηκε σε € 42,5 εκατ. έναντι € 32,4 



 

εκατ. το αντίστοιχο εννεάµηνο του 2012, αυξηµένος κατά € 10,1 εκατ., επηρεασµένος, τόσο 

από τις παραπάνω επενδύσεις όσο και από τις προαναφερθείσες αυξηµένες ανάγκες του Οµίλου 

σε κεφάλαια κίνησης. 

 

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

H Inform Λύκος ιδρύθηκε το 1897, είναι εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο Αθηνών από το 1994 

και σήµερα είναι ένας διεθνής Όµιλος 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 870 εργαζοµένους. 

 

 


