
 

 

                                                                                           

 
Κορωπί, 31/03/2015 

 
 

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

Αποτελέσµατα Έτους 2014 

 
Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Inform Λύκος, δηµοσιεύονται σήµερα 31 
Μαρτίου 2015,  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., SAGIME GmbH (Αυστρία), 
καθώς επίσης και τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας TERRANE LTD 
(INFORM LYKOS SA - Ρουµανία). Οι εν λόγω οικονοµικές καταστάσεις θα περιληφθούν στις 
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της µητρικής εταιρείας LYKOS AG µε έδρα την 
Αυστρία.  
 
Κατά την χρήση του 2014, και συγκεκριµένα την 15η ∆εκεµβρίου 2014, πραγµατοποιήθηκε η 
πώληση του συνόλου των µετοχών της εταιρείας AUSTRIA CARD GmbΗ (κλάδος καρτών) 
που κατείχε η εταιρεία SAGIME GmbH προς την εταιρεία LYKOS AG, µετά από έγκριση της 
έκτακτης γενικής συνέλευσης των µετόχων της  INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. 
Με την ανωτέρω πώληση του κλάδου των καρτών έχουν επέλθει επιδράσεις στα οικονοµικά 
στοιχεία καθώς ο κλάδος των καρτών παρουσιάζεται ως διακοπτόµενη δραστηριότητα, και 
επίσης, η συγκριτική κατάσταση αποτελεσµάτων έχει αναπροσαρµοσθεί για να απεικονίσει τη 
διακοπτόµενη δραστηριότητα χωριστά από τις συνεχιζόµενες δραστηριότητες. Αναλυτικές 
πληροφορίες παρουσιάζονται στην σηµείωση 6 της ετήσιας οικονοµικής έκθεσης. 
 
Συγκεκριµένα, το 2014 οι πωλήσεις αυξήθηκαν σηµαντικά στην Ρουµανία και Αλβανία, ενώ 
παρέµειναν σταθερές στην Ελλάδα. Η συνεχής αβεβαιότητα στην ελληνική οικονοµία και η 
οικονοµική στασιµότητα στην Ευρώπη επηρεάζουν σηµαντικά την δραστηριότητα του 
εκτυπωτικού κλάδου. Ενώ, οι Τράπεζες και οι Τηλεπικοινωνίες αναθέτουν τις εκτυπωτικές τους 
δραστηριότητες σε εταιρείες του κλάδου, είναι αξιοσηµείωτη η πίεση που υφίστανται οι τιµές 
πώλησης µε συνέπεια την µείωση της κερδοφορίας.  
Τα βασικά οικονοµικά µεγέθη του Οµίλου και της Μητρικής από τις συνεχιζόµενες 
δραστηριότητες παρουσιάζονται ως ακολούθως: 

• Οι ενοποιηµένες πωλήσεις ανήλθαν σε € 59,1 εκατ. έναντι € 55,8 εκατ. το 2013, 
παρουσιάζοντας αύξηση 5,9% σε σύγκριση µε το 2013, 

• Τα κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων 
(EBITDA) του Οµίλου, µειώθηκαν κατά € 0,3 εκατ. ή 11,3% και έφθασαν τα € 2,6 
εκατ., έναντι € 2,9 εκατ. το 2013,  

• Τα ενοποιηµένα κέρδη προ φόρων και χρηµατοδοτικών αποτελεσµάτων (EBIT), 
ανήλθαν σε ζηµιές € 456 χιλ.  έναντι κερδών € 125 χιλ. το 2013, µειωµένα κατά € 582 
χιλ., 



                                                                                           
 

• Τα κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ) του Οµίλου, ανήλθαν σε ζηµιές € 1.560 χιλ. έναντι ζηµιών 
€ 983 χιλ. το 2013, µειωµένα κατά € 578 χιλ. ή 58,8%, 

• Τα ενοποιηµένα καθαρά κέρδη µετά φόρων (ΕΑΤ), ανήλθαν σε ζηµιές € 1.618 χιλ. 
έναντι ζηµιών € 1.685 χιλ. το 2013, βελτιωµένα κατά € 67 χιλ. ή 4%, 

Το καθαρό κέρδος µετά φόρων από την διακοπτόµενη δραστηριότητα ανήλθε σε € 3,6 εκατ. 
έναντι € 3,8 εκατ. το 2013 µειωµένο κατά € 0,2 εκατ. ή 5%, 

• Τέλος, τα καθαρά κέρδη µετά φόρων, µετά την αφαίρεση των δικαιωµάτων µειοψηφίας 
(ΕΑΤΑΜ) του Οµίλου, συµπεριλαµβανοµένου και του κέρδους από την διακοπτόµενη 
δραστηριότητα, µειώθηκαν κατά € 115 χιλ. και διαµορφώθηκαν σε € 1.937 χιλ. έναντι € 
2.053 χιλ. το 2013. 

 

Ειδικότερα, όσον αφορά στην πορεία των εργασιών ανά γεωγραφικό τοµέα, εξαιρουµένων των  
ενδοεταιρικών συναλλαγών: 
 
Στην Ελλάδα, οι πωλήσεις της µητρικής εταιρίας INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. για το 2014, σε 
απόλυτα µεγέθη, κινήθηκαν στα ίδια επίπεδα σε σύγκριση µε το 2013 και ανήλθαν σε € 31,1 
εκατ., έναντι € 31,6 εκατ. το 2013.  Η αύξηση των πωλήσεων κατά 20% σε σύγκριση µε το 
2013 στον Τραπεζικό Τοµέα, από τα νέα έργα εκτύπωσης, εµφακέλλωσης και αποστολής 
λογαριασµών που έχει αναλάβει η εταιρεία, δεν είναι εµφανής, καθώς επηρεάζεται από την 
υποτονική δραστηριότητα και τις καθυστερήσεις των έργων του ∆ηµοσίου Τοµέα. Τα κέρδη 
προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων (EBITDA)  του 
2014, υποχώρησαν κατά € 895 χιλ. ή 50,6% σε € 875 χιλ. έναντι € 1.769 χιλ. το 2013, 
επηρεασµένα  από έκτακτα έξοδα για την πώληση του κλάδου των καρτών και προβλέψεις 
αποζηµίωσης προσωπικού. Στην µητρική εµφανίζεται καθαρό κέρδος από την πώληση της 
διακοπτόµενης δραστηριότητας του κλάδου των καρτών € 27,3 εκατ.. Κατά συνέπεια, τα 
καθαρά κέρδη τα οποία κατανέµονται στους ιδιοκτήτες της µητρικής ανήλθαν σε € 25,4 εκατ. 
έναντι ζηµιών € 932 χιλ. το 2013. 
 
Στην Ρουµανία, οι πωλήσεις της θυγατρικής INFORM LYKOS S.A., αυξήθηκαν κατά 15,5% 
σε σύγκριση µε το 2013 και ανήλθαν σε € 27,1 εκατ., έναντι € 23,5 εκατ. το 2013, κυρίως λόγω 
απόκτησης σηµαντικών νέων έργων εκτύπωσης, εµφακέλλωσης και αποστολής λογαριασµών 
στον Τοµέα Τηλεπικοινωνιών 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 
2014, αυξήθηκαν κατά 18,1%  σε σύγκριση µε το 2013 και ανήλθαν σε  € 1.510 χιλ., έναντι € 
1.278 χιλ. το 2013, αυξηµένα κατά € 231 χιλ. 
 
Στην Αλβανία, οι πωλήσεις της θυγατρικής ALBANIAN DIGITAL PRINTING SOLUTIONS 
Sh.p.k., αυξήθηκαν κατά 15% σε σύγκριση µε το 2013 και ανήλθαν σε € 784 χιλ., έναντι € 682 
χιλ. το 2013, κυρίως λόγω απόκτησης νέων έργων εκτύπωσης, εµφακέλλωσης και αποστολής 
λογαριασµών στον Τοµέα Τηλεπικοινωνιών στην αγορά της Αλβανίας. Τα κέρδη προ φόρων, 
χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων (EBITDA)  του 2014, ανήλθαν 
σε € 111 χιλ. έναντι € 108 χιλ. το 2013. 
 
Το 2014, οι συνολικές επενδύσεις του Οµίλου, εξαιρουµένων των εξαγορών, ανήλθαν σε € 3,1 
εκατ. έναντι 1,7 εκατ. το 2013,  κυρίως σε σύγχρονο µηχανολογικό εξοπλισµό €1,9 εκατ., 
λογισµικά προγράµµατα € 0,8 εκατ. και κτιριακό και λοιπό εξοπλισµό € 0,4 εκατ.  



                                                                                           
 

Ο δανεισµός του Οµίλου ανήλθε σε € 31,1 εκατ. το 2014 από € 32 εκατ. το 2013, µειωµένος 
κατά € 0,9 εκατ.  Ο εν λόγω δανεισµός για το 2014 αναλύεται σε οµολογιακό δάνειο € 20 εκατ., 
€ 3,8 εκατ. µακροπρόθεσµο τραπεζικό δανεισµό και € 7,3 εκατ. βραχυπρόθεσµο τραπεζικό 
δανεισµό. Σηµειώνεται, ότι το οµολογιακό δάνειο € 20 εκατ. αποπληρώθηκε την 15η 
Φεβρουαρίου του 2015. 
 
Μετά την πώληση του κλάδου των καρτών, ο Όµιλος αποσκοπεί στην ενίσχυση της θέσης του 
στην έντονα ανταγωνιστική διεθνή αγορά του εκτυπωτικού κλάδου. Με την νέα του δοµή, 
έχοντας  αποπληρώσει το υφιστάµενο οµολογιακό δάνειο, υπολοίπου € 20 εκατ., θα είναι σε 
θέση να αντιµετωπίσει τις ολοένα και αυξανόµενες χρηµατοδοτικές ανάγκες για νέες 
επενδύσεις, µέσω των οποίων: 

• θα δηµιουργήσει αυξηµένες συνέργειες και οικονοµίες κλίµακας, 
• θα ισχυροποιήσει τα στρατηγικά του πλεονεκτήµατα σε τεχνολογίες αιχµής, 
• θα έχει τη δυνατότητα να προσφέρει υψηλότερης προστιθέµενης αξίας προϊόντα σε 

ανταγωνιστικές τιµές, 
• θα αυξήσει τα µερίδια αγοράς του και θα βελτιώσει την κερδοφορία του. 

Τέλος, σε συνολικό επίπεδο, ο εκτυπωτικός κλάδος συνεχίζει να διερευνά ενδεχόµενες 
ευκαιρίες στρατηγικών συνεργασιών, µε απώτερο στόχο του την περαιτέρω ενδυνάµωση της 
θέσης του 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 είναι ένας διεθνής Όµιλος µε ηγετική παρουσία στην Κεντρική και Ανατολική 
Ευρώπη στο χώρο του Information Management & Digital Security. 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. ∆ραστηριοποιείται στην προσωποποίηση Έξυπνων Καρτών για Τράπεζες, 
Τηλεπικοινωνίες, ∆ηµόσιους Οργανισµούς και Αλυσίδες Λιανικού Εµπορίου κατέχοντας 
διεθνείς πιστοποιήσεις από Visa, MasterCard & Diners. Ο Όµιλος απασχολεί σήµερα περίπου 
460 εργαζοµένους. 
 
 


