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

Αποτελέσµατα Έτους 2013 

 
Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της  Inform Λύκος, δηµοσιεύονται σήµερα 31 

Μαρτίου 2014,  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). 

 

Κατά την χρήση του 2013, οι πωλήσεις αυξήθηκαν σηµαντικά σε όλες τις χώρες όπου 

δραστηριοποιείται ο Όµιλος. Η ενίσχυση των πωλήσεων είχε ως συνακόλουθο την βελτίωση 

των λειτουργικών αποτελεσµάτων του Οµίλου, η οποία ήταν ιδιαίτερα σηµαντική στον 

Εκτυπωτικό Κλάδο σε Ελλάδα και Ρουµανία, όπου τα κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, 

επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά € 2,1 εκατ. ή 223% 

και έφθασαν τα € 3 εκατ. έναντι € 0,9 εκατ. το 2012, ενώ η κερδοφορία στον Κλάδο 

κατασκευής και προσωποποίησης ΄Εξυπνων Καρτών επηρεάσθηκε από έκτακτα έξοδα για την 

λειτουργία του νέου κέντρου παραγωγής καρτών στην Ρουµανία και των νέων κέντρων 

προσωποποίησης καρτών στην Τουρκία και Πολωνία.   

Τα βασικά µεγέθη του Οµίλου παρουσιάζονται ως ακολούθως: 

• Οι ενοποιηµένες πωλήσεις ανήλθαν σε € 116,6 εκατ. έναντι € 98,8 εκατ. το 2012, 

παρουσιάζοντας αύξηση 18% σε σύγκριση µε το 2012, 

• Τα κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων 

(EBITDA) του Οµίλου, βελτιώθηκαν κατά € 1,3 εκατ. ή 14% και έφθασαν τα € 10,6 

εκατ., έναντι € 9,3 εκατ. το 2012,  

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

αυξήθηκαν κατά € 1 εκατ. ή 23% και έφθασαν τα € 5,1 εκατ., έναντι € 4,1 εκατ. το 

2012, 

• Τα κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ)  του Οµίλου, έφθασαν τα € 3,7 εκατ. έναντι € 3,3 εκατ. το 

2012, βελτιωµένα κατά € 0,4 εκατ. ή 10%, 

• Τα ενοποιηµένα καθαρά κέρδη µετά φόρων (ΕΑΤ), ανήλθαν σε € 2,1 εκατ. έναντι € 1,7 

εκατ. το 2012, αυξηµένα κατά € 0,3 εκατ. ή 19,5%, 



 

• Τέλος, τα καθαρά κέρδη µετά φόρων, µετά την αφαίρεση των δικαιωµάτων µειοψηφίας 

(ΕΑΤΑΜ) του Οµίλου, βελτιώθηκαν κατά € 0,3 εκατ. και διαµορφώθηκαν σε € 2,1 

εκατ., έναντι € 1,8 εκατ. το 2012. 

 

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

ενδοεταιρικών συναλλαγών : 

Στην Ελλάδα, οι πωλήσεις της µητρικής εταιρίας INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. για το 2013, 

παρουσίασαν αύξηση κατά 20%  σε σύγκριση µε το 2012, και ανήλθαν σε € 30,9 εκατ., έναντι € 

25,7 εκατ. το 2012.  Με την ανταγωνιστικότερη εµπορική πολιτική που ακολούθησε η µητρική 

εταιρεία, κατάφερε να αυξήσει σηµαντικά τα µερίδια της στην ελληνική αγορά, να επεκταθεί σε  

νέα έργα σε όλους τους τοµείς που δραστηριοποιείται, καθώς και να αναπτύξει το δίκτυο των 

εξαγωγών της. Ως αποτέλεσµα της αύξησης του όγκου πωλήσεων, τα αποτελέσµατα προ 

φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν 

κατά 314% σε σύγκριση µε το 2012 και διαµορφώθηκαν σε κέρδη € 1,8 εκατ., έναντι € 0,4 

εκατ. το 2012. 

 

Στην Αυστρία, οι πωλήσεις της θυγατρικής Austria Card GmbH για το 2013, ανήλθαν σε € 62,6 

εκατ., έναντι € 52,4 εκατ. το 2012, αυξηµένες κατά 19,5% σε σύγκριση µε την προηγούµενη 

χρήση. Η εν λόγω αύξηση, οφείλεται στο γεγονός ότι το 2013 ήταν η χρονιά των µαζικών 

ανανεώσεων των αυστριακών τραπεζικών καρτών.  Τα κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, 

επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων (EBITDA)  του 2013, υποχώρησαν κατά 6,1% 

στα € 7,8 εκατ., έναντι € 8,3 εκατ. το 2012, επηρεασµένα από έκτακτα έξοδα για την λειτουργία 

των νέων µονάδων στην Ρουµανία, Τουρκία και Πολωνία.   

 

Στην Ρουµανία, οι πωλήσεις της θυγατρικής INFORM LYKOS S.A., αυξήθηκαν κατά 9,8% σε 

σύγκριση µε το 2012 και ανήλθαν σε € 22,4 εκατ., έναντι € 20,4 εκατ. το 2012, 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. Ως αποτέλεσµα της αύξησης των 

πωλήσεων, σε συνδυασµό µε περαιτέρω εξοικονόµηση των λειτουργικών εξόδων,  τα κέρδη 

προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του 

2013, αυξήθηκαν κατά 147,9%  σε σύγκριση µε το 2012 και ανήλθαν σε  € 1,3 εκατ., έναντι € 

0,5 εκατ. το 2012. 

 

Το 2013, ο Όµιλος είχε αυξηµένες ανάγκες για αποθέµατα στην Αυστρία κυρίως λόγω των 

µαζικών ανανεώσεων των τραπεζικών καρτών, καθώς και για επενδύσεις για  την βέλτιστη 



 

λειτουργία των νέων κέντρων παραγωγής και προσωποποίησης καρτών στην Ρουµανία, 

Τουρκία  και Πολωνία, µε αποτέλεσµα να αυξηθεί ο καθαρός δανεισµός του, κατά € 9,5 εκατ. 

σε σύγκριση µε το 2012. Ο καθαρός τραπεζικός δανεισµός του Οµίλου διαµορφώθηκε σε € 33,9 

εκατ. έναντι € 24,4 εκατ. το 2012, τα δε ταµειακά διαθέσιµα ανήλθαν σε € 8 εκατ. έναντι € 7,7 

εκατ.το 2012.   

 

Όπως δήλωσε ο Παναγιώτης Σπυρόπουλος, ∆ιευθύνων Σύµβουλος Οµίλου, «Κατά την χρήση 

του 2013, οι ενοποιηµένες πωλήσεις αυξήθηκαν σηµαντικά σε όλες τις χώρες όπου 

δραστηριοποιείται ο Όµιλος, ενώ παράλληλα όλα τα µεγέθη της κερδοφορίας του 

παρουσιάζονται βελτιωµένα.  Ο Εκτυπωτικός Κλάδος παρουσίασε εντυπωσιακή αύξηση, τόσο 

των πωλήσεων όσο και της λειτουργικής κερδοφορίας του, ως αποτέλεσµα ενός µείγµατος 

ανταγωνιστικότερης εµπορικής πολιτικής, αύξησης µεριδίων και ισχυροποίησης της ηγετικής 

του θέσης στην αγορά. Ο Κλάδος κατασκευής και προσωποποίησης Έξυπνων Καρτών ενίσχυσε 

σηµαντικά τις πωλήσεις του, ενώ µέσω των επενδύσεών του σε νέες µονάδες σε Ρουµανία, 

Τουρκία και Πολωνία, ισχυροποίησε την ηγετική του θέση στην περιοχή της Κεντρικής και 

Ανατολικής Ευρώπης, και παράλληλα ενίσχυσε τις προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης των 

πωλήσεων και των µεριδίων αγοράς του.  Το 2014 θα συνεχίσουµε τις προσπάθειές µας, 

εστιάζοντας εντονότερα στον Κλάδο κατασκευής και προσωποποίησης Έξυπνων Καρτών, τόσο 

σε επίπεδο βελτίωσης της κερδοφορίας, όσο και σε επίπεδο περαιτέρω ανάπτυξης και 

επέκτασης σε νέες αγορές.» 

 

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 880 εργαζοµένους. 

 

 


