
                                                                                

 

 
 

Κορωπί,  31/08/2015 
 
 

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

Αποτελέσµατα  A’ Εξαµήνου 2015 

 
Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της  Inform Λύκος, δηµοσιεύονται σήµερα 31 

Αυγούστου 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 προηγούµενη χρήση του 2014 και συγκεκριµένα την 31η ∆εκεµβρίου 2014, 

ολοκληρώθηκε η πώληση του συνόλου των µετοχών της εταιρείας AUSTRIA CARD GmbΗ 

(κλάδος καρτών), µετά από έγκριση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των µετόχων της  

INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε.  Με την ανωτέρω πώληση, έχουν επέλθει επιδράσεις στα 

οικονοµικά στοιχεία καθώς ο κλάδος των καρτών στην συγκρίσιµη εξάµηνη περίοδο του 2014 

έχει αναπροσαρµοσθεί για να απεικονίσει τη διακοπτόµενη δραστηριότητα χωριστά από τις 

συνεχιζόµενες δραστηριότητες. 

Οι πωλήσεις (από συνεχιζόµενες δραστηριότητες) του Οµίλου κατά το Α’ Εξάµηνο του 2015, 

παρουσίασαν αύξηση κατά 5% σε σχέση µε το το αντίστοιχο εξάµηνο του 2014 και ανήλθαν σε 

€ 31,1 εκατ. έναντι € 29,6 εκατ. Η εν λόγω αύξηση προέρχεται από την ανάθεση νέων 

συµβάσεων εκτύπωσης και αποστολής λογαριασµών από τις Τράπεζες και τις Τηλεπικοινωνίες, 

καθώς και νέες συµβάσεις για χρεωστικές κάρτες από τις ελληνικές τράπεζες. Η αύξηση αυτή 

µερικώς αντισταθµίστηκε από µείωση νέων συµβάσεων στον ∆ηµόσιο Τοµέα, καθώς και 

χαµηλή ζήτηση προϊόντων και υπηρεσιών στον Ιδιωτικό Τοµέα στην ελληνική αγορά. Τα κέρδη 

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

ανήλθαν σε  € 2,1 εκατ. έναντι € 1,8 εκατ. το αντίστοιχο εξάµηνο του 2014, αυξηµένα κατά 

17,4%, λόγω κυρίως της µείωσης των εξόδων διάθεσης και διοίκησης.   

Συγκεκριµένα εξαιρουµένων των ενδοεταιρικών συναλλαγών, οι πωλήσεις της µητρικής 

εταιρίας INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ανήλθαν σε  € 16,5 εκατ. στα ίδια επίπεδα µε το αντίστοιχο 

εξάµηνο του 2014.  Αντίστοιχα οι πωλήσεις της θυγατρικής στην Ρουµανία ανήλθαν σε € 16,4 

εκατ. έναντι € 14,4 εκατ., το αντίστοιχο εξάµηνο του 2014 παρουσιάζοντας αύξηση 14,1%, 



λόγω απόκτησης  νέων έργων κυρίως εκτύπωσης και αποστολής λογαριασµών στον τοµέα των 

Τηλεπικοινωνιών.  

 

Ως αποτέλεσµα των ανωτέρω, τα βασικά µεγέθη της κερδοφορίας του Οµίλου (από 

συνεχιζόµενες δραστηριότητες) έχουν ως ακολούθως: 

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

(EBITDA) του Οµίλου, αυξήθηκαν κατά € 0,3 εκατ. ή 17,4% και έφθασαν τα € 2,1 

εκατ., έναντι € 1,8 εκατ. το αντίστοιχο εξάµηνο του 2014.  

• Τα κέρδη προ φόρων και χρηµατοδοτικών αποτελεσµάτων (EBIT), µειώθηκαν κατά € 

0,1 εκατ. ή 26,4%  λόγω αυξηµένων αποσβέσεων και ανήλθαν σε € 0,3 εκατ. έναντι € 

0,4 εκατ. το αντίστοιχο εξάµηνο του 2014.  

• Τα αποτελέσµατα προ φόρων (ΕΒΤ)  του Οµίλου, ανήλθαν σε ζηµιές € -241 χιλ. έναντι 

ζηµιών € -86 χιλ. το αντίστοιχο εξάµηνο του 2014. 

• Τα ενοποιηµένα καθαρά αποτελέσµατα µετά φόρων (ΕΑΤ), του Οµίλου ανήλθαν σε 

ζηµιές € -158 χιλ. έναντι ζηµιών € -312 χιλ. το αντίστοιχο εξάµηνο του 2014.  

 

Οι λειτουργικές ταµειακές ροές του Οµίλου (από συνεχιζόµενες δραστηριότητες) στο Α΄ 

εξάµηνο του 2015, παρουσιάζονται αρνητικές στα € -0,5 εκατ. έναντι € -1,7 εκατ. το αντίστοιχο 

εξάµηνο του 2014, βελτιωµένες κατά € 1,2 εκατ.  Ο δε δανεισµός του Οµίλου ανήλθε σε € 15 

εκατ. κατά το Α΄ εξάµηνο του 2015, µειωµένος κατά € 16,1 εκατ. σε σύγκριση µε τη χρήση 

2014, καθώς την 15η Φεβρουαρίου 2015 αποπληρώθηκε το οµολογιακό δάνειο υπολοίπου € 20 

εκατ.  

 

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. Ο Όµιλος δραστηριοποιείται διεθνώς και  

πρωταγωνιστεί στον χώρο της διαχείρισης εντύπων, της κατασκευής εντύπων ασφαλείας 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 

απασχολεί σήµερα περίπου 440 εργαζοµένους.    

 

 

 

 

 


