
 
 

                                                                                           

 
Κορωπί, 31/03/2016 

 
 

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

Αποτελέσµατα Έτους 2015 

 
Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Inform Π. Λύκος Α.Ε., δηµοσιεύονται σήµερα 
31 Μαρτίου 2016,  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 
περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της µητρικής εταιρείας 
AUSTRIACARD AG (πρώην LYKOS AG) µε έδρα την Αυστρία.  
 
Κατά την χρήση του 2015, οι πωλήσεις αυξήθηκαν σηµαντικά σε Ελλάδα και Ρουµανία. Η 
αγορά εκτυπώσεων ασφαλείας αυξάνεται και είναι φανερή πλέον η τάση της µετάβασης από τη 
φυσική παράδοση στην ηλεκτρονική διαχείριση δεδοµένων, δηµιουργώντας νέες ευκαιρίες για 
τον Όµιλο. Ο ανταγωνισµός στην παραδοσιακή εκτύπωση είναι τοπικός, ενώ ευκαιρίες 
προκύπτουν καθώς τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα και οι οργανισµοί αναθέτουν εκτός τις 
εσωτερικές τους εργασίες.  
Με στόχο την περαιτέρω βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, στο τέλος του 2015 ξεκίνησε ένα 
πρόγραµµα ανάπτυξης της αποδοτικότητας, το οποίο θα µειώσει τα παραγωγικά και γενικά 
έξοδα της εταιρείας από το 2016 και µετά. Λόγω αυτού του προγράµµατος, τα αποτελέσµατα 
της χρήσης 2015 έχουν επιβαρυνθεί από µη επαναλαµβανόµενα έξοδα ποσού € 1,7 εκατ. έναντι 
€ 0,5 εκατ. στην αντίστοιχη περσινή χρήση. Παράλληλα, έχουν ήδη µειωθεί τα λειτουργικά 
έξοδα διοίκησης-διάθεσης κατά € 1,3 εκατ., έχουν αυξηθεί οι αποσβέσεις κατά € 0,6 εκατ. 
κυρίως λόγω της αλλαγής στην ωφέλιµη ζωή του εξοπλισµού νέας τεχνολογίας καθώς και έχει 
σχηµατισθεί θετικός αναβαλλόµενος φόρος ποσού € 0,6 εκατ. έναντι των φορολογικών ζηµιών. 
Κατόπιν των ανωτέρω, τα βασικά οικονοµικά µεγέθη του Οµίλου αναπροσαρµοσµένα κατά τα 
µη επαναλαµβανόµενα έξοδα ύψους € 1,7 εκατ. και € 0,5 εκατ. για τις χρήσεις 2015 και 2014 
αντίστοιχα, παρουσιάζονται ως ακολούθως: 
 

• Οι ενοποιηµένες πωλήσεις ανήλθαν σε € 64,9 εκατ. έναντι € 59,1 εκατ. το 2014, 
παρουσιάζοντας αύξηση 9,8% σε σύγκριση µε το 2014, 

• Τα αναπροσαρµοσµένα κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσµάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του Οµίλου, αυξήθηκαν κατά € 1,1 εκατ. ή 
37,8% και έφθασαν τα € 4,2 εκατ., έναντι € 3,1 εκατ. το 2014,  

• Τα αναπροσαρµοσµένα κέρδη προ φόρων και χρηµατοδοτικών αποτελεσµάτων (EBIT) 
του Οµίλου, παρά τις υψηλότερες αποσβέσεις κατά € 0,6 εκατ. αυξήθηκαν κατά € 0,5 
εκατ. και έφθασαν τα € 0,6 εκατ., έναντι € 0,1 εκατ. το 2014,  

• Τα αναπροσαρµοσµένα κέρδη προ φόρων (EBT) του Οµίλου, αυξήθηκαν κατά € 0,5 
εκατ. και ανήλθαν σε ζηµιές € -0,6 εκατ., έναντι ζηµιών € -1,1 εκατ. το 2014 



                                                                                           
 

Ειδικότερα, όσον αφορά την πορεία των εργασιών ανά γεωγραφικό τοµέα, εξαιρουµένων των  
ενδοεταιρικών συναλλαγών: 
Στην Ελλάδα, οι πωλήσεις της µητρικής εταιρείας INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. για το 2015, 
αυξήθηκαν κατά 10,6% σε σύγκριση µε το 2014 και ανήλθαν σε € 34,4 εκατ., έναντι € 31,1 
εκατ. το 2014.  Η αύξηση των πωλήσεων οφείλεται κυρίως στην αυξηµένη ζήτηση για κάρτες 
πληρωµών λόγω του περιορισµού χρήσης κεφαλαίων τον Ιούνιο του 2015, καθώς και στα  νέα 
έργα εκτύπωσης, εµφακέλλωσης και αποστολής λογαριασµών που έχει αναλάβει η εταιρεία 
στον Τραπεζικό τοµέα και τον τοµέα Τηλεπικοινωνιών. Τα αναπροσαρµοσµένα κέρδη προ 
φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων (EBITDA)  του 2015, 
ανήλθαν σε € 2,4 εκατ. έναντι € 1,4 εκατ. το 2014, αυξηµένα κατά € 1 εκατ. ή 76,9%.  
 
Στην Ρουµανία, οι πωλήσεις της θυγατρικής INFORM LYKOS S.A., αυξήθηκαν κατά 9% σε 
σύγκριση µε το 2014 και ανήλθαν σε € 29,6 εκατ., έναντι € 27,1 εκατ. το 2014. Η αύξηση των 
πωλήσεων οφείλεται σε νέα έργα εκτύπωσης, εµφακέλλωσης και αποστολής λογαριασµών στον 
Τοµέα Τηλεπικοινωνιών και ενίσχυση των ήδη αποκτηθέντων από την προηγούµενη χρήση, 
καθώς και σε έργα σχετικά µε το ∆ηµόσιο της Ρουµανίας, όπως η κάρτα των µέσων µεταφοράς 
και οι αποδείξεις πληρωµών. Τα δε αναπροσαρµοσµένα κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, 
επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του 2015, ανήλθαν σε  € 1,6 εκατ. 
έναντι € 1,5 εκατ. το 2014, αυξηµένα κατά 7,6%. 
 
Στην Αλβανία, οι πωλήσεις της θυγατρικής ALBANIAN DIGITAL PRINTING SOLUTIONS 
Sh.p.k., µειώθηκαν κατά 4% σε σύγκριση µε το 2014 και ανήλθαν σε € 750 χιλ., έναντι € 784 
χιλ. το 2014, τα δε κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και 
αποσβέσεων (EBITDA)  του 2015, ανήλθαν σε € 142 χιλ. έναντι € 111 χιλ. το 2014, αυξηµένα 
κατά € 31 χιλ. ή 28,3%. 
 
Κατά τη διάρκεια του 2015, οι συνολικές επενδύσεις του Οµίλου, εξαιρουµένων των εξαγορών, 
ανήλθαν σε € 1,4 εκατ. έναντι 3,1 εκατ. το 2014,  εκ των οποίων σε σύγχρονο µηχανολογικό 
εξοπλισµό € 0,7 εκατ. , λογισµικά προγράµµατα € 0,5 εκατ. και λοιπό εξοπλισµό € 0,2 εκατ.  
Ο δανεισµός του Οµίλου ανήλθε σε € 14,8 εκατ. το 2015 από € 31,1 εκατ. το 2014, µειωµένος 
κατά € 16,3 εκατ.  Ο εν λόγω δανεισµός για το 2015 αναλύεται σε € 2,6 εκατ. µακροπρόθεσµο 
τραπεζικό δανεισµό και € 12,2 εκατ. βραχυπρόθεσµο τραπεζικό δανεισµό. Σηµειώνεται, ότι την 
15η Φεβρουαρίου του 2015 αποπληρώθηκε το υπολειπόµενο ποσό του οµολογιακού δανείου € 
20 εκατ.  
 
Ο Όµιλος έχοντας µεγάλη τεχνογνωσία στις ολοκληρωµένες λύσεις – υπηρεσίες έχει αναπτύξει 
µακροχρόνιες σχέσεις µε τους πελάτες του προσφέροντας το υψηλό επίπεδο των προϊόντων και 
υπηρεσιών του, σε ανταγωνιστικές τιµές, ώστε να θεωρείται στρατηγικός προµηθευτής των 
τραπεζικών οργανισµών, των τηλεπικοινωνιών και λοιπών οργανισµών είτε του Ιδιωτικού ή του 
∆ηµοσίου τοµέα. Βασικός του στόχος η εστίαση στην δηµιουργία περαιτέρω προστιθέµενης 
αξίας µε προσήλωση σε 4 βασικούς πυλώνες: 

• Νέες αγορές και νέους πελάτες 
• Νέα προϊόντα 
• Βελτίωση της αποδοτικότητας 
• Ενδεχόµενες ευκαιρίες στρατηγικών συνεργασιών 

 

 

 

 

 



                                                                                           
 

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 430 εργαζοµένους. Ο Όµιλος είναι µέλος του Οµίλου 

AUSTRIACARD AG (πρώην LYKOS AG) µε έδρα την Αυστρία, ο οποίος είναι ένας διεθνής 

Όµιλος που δραστηριοποιείται σε δύο βασικούς επιχειρηµατικούς τοµείς, τον τοµέα “Digital 

Security” υπό το εµπορικό σήµα AUSTRIACARD και τον τοµέα “Information Management” 

υπό το εµπορικό σήµα INFORM. 

 
 


