
 
 

 

 
 
 

INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε.  

Σηµαντική αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας,  
νέα έργα σε Ελλάδα και εξωτερικό 

 

* Ανοδική πορεία σε πωλήσεις (+2,7%), εντυπωσιακή αύξηση σε επίπεδο EBITDA 
(41%) στο  α΄ εξάµηνο του 2016 
*  Νέα έργα σε Ελλάδα και Ρουµανία για ∆ηµόσιο Τοµέα και Τηλεπικοινωνίες 
*  Ολοκλήρωση επενδύσεων συνολικού ύψους 4,5 εκατ. σε υπερσύγχρονο µηχανολογικό 
εξοπλισµό ψηφιακών εκτυπώσεων και λογισµικό. 
 
 
Κορωπί, 30/09/2016 – Η Inform Π. Λύκος δηµοσιοποιεί σήµερα τις ενοποιηµένες 
οικονοµικές καταστάσεις της, µε βάση τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς 
(∆.Π.Χ.Α.) 
 
Ο Όµιλος INFORM κατέγραψε ανοδική πορεία στο Α’ Εξάµηνο του 2016 τόσο σε επίπεδο 
πωλήσεων, όσο και κερδοφορίας, καθώς µειώθηκαν τα παραγωγικά και γενικά έξοδα της 
εταιρείας χάρη στο πρόγραµµα ανάπτυξης της αποδοτικότητας που εφαρµόζει η εταιρεία τα 
τελευταία έτη, µε στόχο την περαιτέρω βελτίωση της ανταγωνιστικότητας. 
 
Οι πωλήσεις του Οµίλου κατά το Α’ Εξάµηνο του 2016, παρουσίασαν αύξηση κατά 2,7% σε 
σχέση µε το το αντίστοιχο εξάµηνο του 2015 και ανήλθαν σε € 31,9 εκατ. έναντι € 31,1 εκατ. 
το αντίστοιχο διάστηµα του 2015. Η αύξηση είναι αποτέλεσµα της απόκτησης νέων έργων 
κυρίως εκτύπωσης και αποστολής λογαριασµών στον τοµέα των Τηλεπικοινωνιών στη 
Ρουµανία, καθώς και έργων του ∆ηµοσίου Τοµέα στην Ελλάδα.  
 
Τα κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων 
(EBITDA) ανήλθαν σε  € 3 εκατ. έναντι € 2,1 εκατ. το αντίστοιχο εξάµηνο του 2015, 
αυξηµένα κατά 40,9%, κυρίως λόγω της µείωσης των λειτουργικών εξόδων.   
 
Οι πωλήσεις της µητρικής εταιρίας, INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε., εξαιρουµένων των 
ενδοεταιρικών συναλλαγών, ανήλθαν σε  € 16,3 εκατ., στα ίδια επίπεδα µε το αντίστοιχο 
εξάµηνο του 2015.  Αντίστοιχα, οι πωλήσεις της θυγατρικής στην Ρουµανία ανήλθαν σε € 
15,3 εκατ., έναντι € 14,6 εκατ., το αντίστοιχο εξάµηνο του 2015 παρουσιάζοντας αύξηση 
4,8%, λόγω απόκτησης νέων έργων κυρίως εκτύπωσης και αποστολής λογαριασµών στον 
τοµέα των Τηλεπικοινωνιών.  
 
Ως αποτέλεσµα των ανωτέρω, όλα τα βασικά µεγέθη της κερδοφορίας του Οµίλου INFORM 
παρουσιάζονται βελτιωµένα, ως ακολούθως:  
 

• Τα κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων 
(EBITDA) του Οµίλου, αυξήθηκαν κατά € 0,9 εκατ. ή 41% και έφθασαν τα € 3 εκατ., 
έναντι € 2,1 εκατ. το αντίστοιχο εξάµηνο του 2015.  

 



 
 

 

 
 
 

• Τα κέρδη προ φόρων και χρηµατοδοτικών αποτελεσµάτων (EBIT), αυξήθηκαν κατά 
€ 0,8 εκατ. ή 258% και ανήλθαν σε € 1,1 εκατ. έναντι € 0,3 εκατ. το αντίστοιχο 
εξάµηνο του 2015.  

 
• Τα κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ) του Οµίλου, ανήλθαν σε  € 522 χιλ. έναντι ζηµιών € -241 

χιλ. το αντίστοιχο εξάµηνο του 2015. 
 

• Τα ενοποιηµένα κέρδη µετά φόρων (ΕΑΤ) του Οµίλου ανήλθαν σε € 344 χιλ. έναντι 
ζηµιών € -158 χιλ. το αντίστοιχο εξάµηνο του 2015.  

 
Οι ενοποιηµένες λειτουργικές ταµειακές ροές στο Α’ εξάµηνο του 2016, παρουσιάζονται 
οριακά αρνητικές στα € -0,2 εκατ. έναντι € -0,5 εκατ. το αντίστοιχο εξάµηνο του 2015, κυρίως 
λόγω των αναγκών για κεφάλαιο κίνησης για αγορά αποθεµάτων. Ο δανεισµός σε 
ενοποιηµένο επίπεδο ανήλθε σε € 15,6 εκατ. κατά το Α΄ εξάµηνο του 2016, έναντι € 14,7 
εκατ. το αντίστοιχο εξάµηνο του 2015, αυξηµένος κατά € 0,8 εκατ., λόγω των νέων 
επενδύσεων τις οποίες ολοκλήρωσε ο Όµιλος κατά το Α’ εξάµηνο του 2016.  
 
Συγκεκριµένα, ο Όµιλος, σταθερά προσηλωµένος στη στρατηγική του για ενίσχυση της θέσης 
του στους κλάδους που δραστηριοποιείται, ολοκλήρωσε στο πρώτο εξάµηνο επενδύσεις 
συνολικού ύψους 4,5 εκατ. σε υπερσύγχρονο µηχανολογικό εξοπλισµό ψηφιακών 
εκτυπώσεων και λογισµικό. Ως αποτέλεσµα, είναι σε θέση να προσφέρει τη δυνατότητα της 
άµεσης, εξατοµικευµένης και διαδραστικής πληροφόρησης, µε τον πιο αποτελεσµατικό και 
οικονοµικό τρόπο, παρουσιάζοντας καινοτόµες λύσεις για αποτελεσµατικότερη επικοινωνία, 
µε προϊόντα όπως Dynamic Statements, Cloud Printing, e-Invoicing.  
 
Σηµειώνεται πως οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Inform Π. Λύκος Α.Ε., 
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.  
 
 
Σχετικά µε την INFORM 
H INFORM ΛΥΚΟΣ ιδρύθηκε το 1897, είναι εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο Αθηνών από το 
1994 και σήµερα έχει ηγετική παρουσία στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη στο χώρο του 
Information Management, µε παραγωγικές µονάδες σε Ελλάδα, Ρουµανία και Αλβανία. 
∆ραστηριοποιείται 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 και απασχολεί σήµερα περίπου 410 εργαζοµένους.    
 
Είναι µέλος του Οµίλου AUSTRIACARD AG (πρώην LYKOS AG) µε έδρα την Αυστρία, ο 
οποίος είναι ένας διεθνής Όµιλος, ο οποίος δραστηριοποιείται επίσης στον τοµέα του “Digital 



 
 

 

 
 
 

Security”, υπό το εµπορικό σήµα AUSTRIACARD, διαθέτοντας δύο επιπλέον παραγωγικές 
µονάδες παραγωγής έξυπνων καρτών, ταυτοτήτων κλπ. σε Αυστρία και Ρουµανία, υψίστης 
ασφαλείας δεδοµένων, πιστοποιηµένες από διεθνείς οργανισµούς όπως η Visa, η MasterCard, 
η Diners κλπ. Λειτουργεί πέντε κέντρα προσωποποίησης έξυπνων καρτών, σε Ελλάδα, 
Αυστρία, Πολωνία, Ρουµανία και Τουρκία, επίσης υψίστης ασφαλείας δεδοµένων και 
πιστοποιηµένα από διεθνείς οργανισµούς. 
 
Το 2015 ο Όµιλος πραγµατοποίησε κύκλο εργασιών 130 εκατοµµυρίων ευρώ και EBITDA 
13 εκατ.ευρώ, απασχολώντας συνολικά περίπου 900 εργαζοµένους. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.lykos.gr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  


