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Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως 31 
Μαρτίου 2011 

 

 

 

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της περιόδου 1/1/2011 έως 31/3/2011 είναι 
εκείνες που εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΩΝ 
ΛΑΜΨΑ Α.Ε.» την 26 Μαΐου 2011 και έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
www.lampsa.gr, όπου και θα παραµείνουν στη διάθεση του επενδυτικού κοινού για χρονικό διάστηµα 
τουλάχιστον 5 ετών από την ηµεροµηνία της συντάξεως και δηµοσιοποιήσεώς της. 

Επισηµαίνεται ότι τα δηµοσιευθέντα στον τύπο συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία στοχεύουν στο να 
παράσχουν στον αναγνώστη ορισµένα γενικά οικονοµικά στοιχεία αλλά δεν παρέχουν την 
ολοκληρωµένη εικόνα της οικονοµικής θέσης και των αποτελεσµάτων της Εταιρίας και του Οµίλου, 
σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς.  

Αθήνα, 26 Μαΐου 2011 

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. 
 
 

Γιώργος Γαλανάκις 
Α.∆.Τ. Ξ 282324 

 



 

 

Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις  της 

περιόδου από 1/1/2011 έως 31/3/2011 

Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες € εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά 

 

Σελίδα 3 από 22 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

1. Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 

έως 31 Μαρτίου 2011 ..................................................................................................4 

1.1. Συνοπτική Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης .....................................................4 

1.2. Συνοπτική Κατάσταση Συνολικών Εισοδηµάτων Α’ Τριµήνου 2011 ................5 

1.3. Συνοπτική Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων ....................................6 

1.4. Συνοπτική Κατάσταση Ταµειακών Ροών Περιόδου (έµµεση µέθοδος) ............7 

2. Σηµειώσεις επί των Ενδιάµεσων Οικονοµικών Καταστάσεων .......................................8 

2.1. Γενικές πληροφορίες .....................................................................................8 

2.2. Βάση ετοιµασίας των ενδιάµεσων συνοπτικών οικονοµικών καταστάσεων ....8 

2.3. Αλλαγές σε Λογιστικές Αρχές .........................................................................9 

2.4. Πληροφόρηση κατά τοµέα ...........................................................................13 

2.5. Ενσώµατα πάγια & άυλα περιουσιακά στοιχεία ............................................14 

2.6. Επενδύσεις σε θυγατρικές και συγγενείς εταιρίες – ∆οµή του Οµίλου ..........15 

2.7. Ανάλυση Ιδίων Κεφαλαίων ..........................................................................16 

2.8. Φόρος εισοδήµατος .....................................................................................16 

2.9. ∆ανεισµός ....................................................................................................17 

2.10. Αποτελέσµατα περιόδου 1 Ιανουαρίου 2011 έως 31 Μαρτίου 2011 .............18 

2.11. Σηµαντικότερες µεταβολές στα στοιχεία της Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης 

και της Κατάστασης Συνολικών Εισοδηµάτων Περιόδου ..............................18 

2.12. Κέρδη / (Ζηµιές) ανά µετοχή .......................................................................19 

2.13. Ανάλυση προβλέψεων .................................................................................19 

2.14. Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη ...............................................................20 

2.15. Ενδεχόµενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις ....................................................21 

2.16. Εγγυήσεις ....................................................................................................21 

2.17. Μερίσµατα ...................................................................................................21 

2.18. Αριθµός & αµοιβές προσωπικού ...................................................................22 

2.19. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία ισολογισµού της ενδιάµεσης περιόδου .......22 

 



 

 

Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις  της 

περιόδου από 1/1/2011 έως 31/3/2011 

Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες € εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά 

 

Σελίδα 4 από 22 

 

1. Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 
έως 31 Μαρτίου 2011 

1.1. Συνοπτική Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης 

Ποσά σε χιλ. €    Σηµείωση  31.03.2011 31.12.2010 31.03.2011 31.12.2010 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ           
Μη κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού           
Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις       2.5 150.259 151.125 78.076 78.634 
Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία  2.5  290 298 28 31 
Υπεραξία   6.062 6.062     
Επενδύσεις σε Θυγατρικές  2.6  - -  44.600 45.950 
Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις  2.11  159 4.800 83 18 
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις   2.221 1.986 2.255 2.044 
Σύνολο   158.991 164.271 125.042 126.677 
Κυκλοφοριακά Περιουσιακά Στοιχεία 
Ενεργητικού           
Αποθέµατα   956 910 515 476 
Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις    2.120 2.477 1.575 1.638 
Λοιπές Απαιτήσεις   6.052 2.237 1.236 1.803 
 Λοιπά Κυκλοφοριακά στοιχεία Ενεργητικού    625 588 383 430 
Ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα 1.4  4.149 5.277 1.612 1.830 
Σύνολο   13.902 11.489 5.320 6.176 
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων Ενεργητικού   172.894 175.761 130.363 132.854 
            
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ           
Ιδια Κεφάλαια 1.3,2.7           
Μετοχικό Κεφάλαιο 23.928 23.928 23.928 23.928 
∆ιαφορά Υπέρ το Άρτιο 38.641 38.641 38.641 38.641 
Τακτικό Αποθεµατικό 882 882 878 878 
 Άλλα Αποθεµατικά  4.731 4.731 4.731 4.731 
Κέρδη/ Ζηµίες εις νέον  18.199 19.395 2.689 3.420 
Αποθεµατικό Συναλλαγµατικών ∆ιαφορών  (149) (136)     
Ίδια Κεφάλαια αποδιδόµενα στους ιδιοκτήτες της 
µητρικής 86.232 87.440 70.867 71.598 
Μη ελέγχουσες συµµετοχές 4.324 4.305     
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων   90.556 91.745 70.867 71.598 
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις           
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από 
την υπηρεσία   1.737 1.652 1.493 1.413 
Μακροπρόθεσµες ∆ανειακές υποχρεώσεις 2.9  65.698 67.667 48.721 50.627 
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις    1.004 1.004 - - 
Λοιπές Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις   664 672 68 68 
Λοιπές Προβλέψεις   616 621 595 600 
Συνολο   69.718 71.616 50.877 52.708 
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις           
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις   1.425 1.896 1.267 1.484 
Φόρος εισοδήµατος πληρωτέος   19 181 - 84 
 Βραχυπρόθεσµες ∆ανειακές Υποχρεώσεις  2.9   1.675 925 - -  
 Βραχυπρόθεσµο τµήµα οµολογιακών και τραπεζικών 
δανείων  2.9   4.747 5.395 4.187 4.275 
  Λοιπές υποχρεώσεις     4.752 4.003 3.164 2.705 
Σύνολο   12.619 12.399 8.618 8.548 
Σύνολο Υποχρεώσεων   82.338 84.015 59.496 61.256 
 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων    172.894 175.761 130.363 132.854 

Τυχόν διαφορές σε αθροίσµατα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις 

Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων. 
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1.2. Συνοπτική Κατάσταση Συνολικών Εισοδηµάτων Α’ Τριµήνου 2011 

     ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ   ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
 Ποσά σε χιλ. €    Σηµείωση  01.01-31.03.2011   01.01-31.03.2010   01.01-31.03.2011  01.01-31.03.2010 
 Πωλήσεις   2.4 7.744 8.534 4.720 5.369 
 Κόστος Πωληθέντων    (6.794) (7.089) (4.588) (4.940) 
 Μικτό Κέρδος   2.11 950 1.445 132 429 
 Έξοδα ∆ιάθεσης    (604) (547) (394) (354) 
 Έξοδα ∆ιοίκησης    (1.812) (1.500) (1.118) (1.219) 
 Άλλα Έσοδα     344 353 193 213 
 Άλλα Έξοδα    (158) (620) (25) (102) 
 Κέρδη Εκµετάλλευσης    (1.280) (869) (1.213) (1.034) 
 Χρηµατοοικονοµικό κόστος     (564) (574) (460) (403) 
 Χρηµατοοικονοµικό έσοδο    15 112 - - 
 Λοιπά χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα   2.11 499 (1.370) 731 (1.343) 
Κέρδη/ (ζηµιές) από εκποίηση - καταστροφή παγίων (71) - - - 
 Κέρδη / (Ζηµιές) προ Φόρων    (1.402) (2.701) (942) (2.781) 
 Φόρος Εισοδήµατος   2.8 224 601 211 610 
 Καθαρά Κέρδη/ (Ζηµιές) περιόδου    (1.177) (2.100) (731) (2.171) 

Λοιπά Συνολικά Εισοδήµατα    
 Συναλλαγµατικές διαφορές από τη µετατροπή των οικονοµικών καταστάσεων 
επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων του εξωτερικού  

 
(12) 794 - - 

 Λοιπά συνολικά εισοδήµατα περιόδου µετά φόρων   (12) 794 - - 
 Συγκεντρωτικά Συνολικά  Εισοδήµατα Περιόδου   (1.190) (1.306) (731) (2.171) 
Κέρδη / (Ζηµιές) περιόδου αποδιδόµενα σε :  
 Ιδιοκτήτες της µητρικής   (1.196) (2.122) (731) (2.171) 
 Μη ελέγχουσες  συµµετοχές   19 22     
   (1.177) (2.100) (731) (2.171) 
 Συγκεντρωτικά Συνολικά  Εισοδήµατα Περιόδου αποδιδόµενα σε:           
 Ιδιοκτήτες της µητρικής   (1.208) (1.328) (731) (2.171) 
 Μη ελέγχουσες  συµµετοχές   19 22 - - 
   (1.190) (1.306) (731) (2.171) 
 Κέρδη / (Ζηµιές) ανά Μετοχή για κέρδη  αποδιδόµενα στους ιδιοκτήτες  
της µητρικής  

 
        

 Βασικά σε €   2.12 (0,0560) (0,0993) (0,0342) (0,1016) 

Κέρδη / (Ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών 
αποτελεσµάτων 

 2.11 
(1.294) (883) (1.218) (1.040) 

Κέρδη / (Ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων 

 2.11 
20 435 (607) (399) 

Τυχόν διαφορές σε αθροίσµατα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις / Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων. 
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1.3.        Συνοπτική Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 

Όµιλος 

   Ο ΟΜΙΛΟΣ  
 Ποσά σε χιλ €    Αποδιδόµενα στους µετόχους της µητρικής  

 
 
 

Σηµείωση 
 Μετοχικό 
κεφάλαιο  

 Υπέρ το 
Άρτιο  

 Αποθεµατικό 
Συναλλαγµατικών 

∆ιαφορών  
µετατροπής  

 Λοιπά 
αποθεµατικά  

 
Αποτελέσµατα 

εις νέον   Σύνολο  

 Μη 
ελέγχουσες 
συµµετοχές   Σύνολο  

 Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2010   23.928 38.641 (910) 5.566 20.107 87.332 4.067 91.399 
 Μεταβολές Ιδίων Κεφαλαίων περιόδου   
 Συναλλαγές µε ιδιοκτήτες   - - - - - - - 
 Συγκεντρωτικά Συνολικά Εισοδήµατα περιόδου  1.2 794 (2.122) (1.328) 22 (1.306) 
 Υπόλοιπα των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31η Μαρτίου  2010   23.928 38.641 (116) 5.566 17.985 86.004 4.090 90.094 

 
 Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2011   23.928 38.641 (137) 5.613 19.395 87.440 4.305 91.745 
 Μεταβολές Ιδίων Κεφαλαίων περιόδου   
 Συναλλαγές µε ιδιοκτήτες   
 Συγκεντρωτικά Συνολικά Εισοδήµατα περιόδου  1.2 (12) (1.196) (1.208) 19 (1.190) 
 Υπόλοιπα των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31η Μαρτίου  2011   23.928 38.641 (149) 5.613 18.199 86.232 4.324 90.556 

 

Εταιρεία 

Ποσά σε χιλ €  

 
Σηµείωση  Μετοχικό 

κεφάλαιο  
 Υπέρ το 

Άρτιο  
 Λοιπά 

αποθεµατικά  

 
Αποτελέσµα
τα εις νέον   Σύνολο  

 Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2010   23.928 38.641 5.562 6.694 74.825 
 Μεταβολές Ιδίων Κεφαλαίων περιόδου   - 
 Συναλλαγές µε ιδιοκτήτες   - - - - - 
 Συγκεντρωτικά Συνολικά Εισοδήµατα περιόδου  1.2 - - - (2.171) (2.171) 
 Υπόλοιπα των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31η Μαρτίου  2010   23.928 38.641 5.562 4.523 72.655 

 
 Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2011   23.928 38.641 5.609 3.420 71.598 
 Μεταβολές Ιδίων Κεφαλαίων περιόδου   
 Συναλλαγές µε ιδιοκτήτες   - - - - - 
 Συγκεντρωτικά Συνολικά Εισοδήµατα περιόδου  1.2 - - - (731) (731) 
 Υπόλοιπα των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31η Μαρτίου  2011   23.928 38.641 5.609 2.689 70.867 

Τυχόν διαφορές σε αθροίσµατα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις 

Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων. 
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περιόδου από 1/1/2011 έως 31/3/2011 

Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες € εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά 

 

Σελίδα 7 από 22 

 

 

1.4. Συνοπτική Κατάσταση Ταµειακών Ροών Περιόδου (έµµεση µέθοδος) 

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ποσά σε χιλ €  
01/01-

31/3/2011 
01/01-

31/3/2010 
01/01-

31/3/2011 
01/01-

31/3/2010 
Λειτουργικές δραστηριότητες 
Κέρδη προ φόρων (1.402) (2.701) (942) (2.781) 
Πλέον / µείον προσαρµογές για: 
Αποσβέσεις  1.329 1.332 617 647 
 Αποσβέσεις επιχορηγήσεων (14) (14) (6) (6) 
Προβλέψεις / (Έσοδα από αχρησιµοποίητες 
προβλέψεις προηγουµένων χρήσεων) 91 89 87 83 
Ζηµιές / (Κέρδη) από εκποίηση ενσώµατων 
παγίων 71 - - - 
Συναλλαγµατικές διαφορές (364) 1.522 (645) 1.401 
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα (15) - - - 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 564 574 460 403 
Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές 
λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή που 
σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες: 
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων (46) 61 (39) 41 
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 1.082 345 616 295 
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην 
τραπεζών) 280 (1.461) 242 (997) 
Μείον: 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 
καταβληµένα (425) (521) (387) (350) 
Καταβληµένοι φόροι (342) (69) (84) - 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από 
λειτουργικές δραστηριότητες (α) 810 (843) (80) (1.264) 

Επενδυτικές δραστηριότητες 
Αγορά ενσώµατων και άυλων παγίων στοιχείων (855) (381) (137) (285) 
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων παγίων 8 - 
Επιστροφή κεφαλαίου θυγατρικών εταιρειών - - 1.350 7.673 
Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής - - (103) (1.201) 
Τόκοι εισπραχθέντες 29 - - - 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από 
επενδυτικές δραστηριότητες (β) (818) (381) 1.110 6.188 

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες 
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 687 1.000 - 1.000 
Εξοφλήσεις δανείων (1.807) (6.995) (1.247) (6.435) 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από 
χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) (1.120) (5.995) (1.247) (5.435) 
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά 
διαθέσιµα και ισοδύναµα (α) + (β) + (γ) (1.128) (7.219) (218) (511) 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης 
περιόδου 5.277 10.603 1.830 1.185 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης 
περιόδου 4.149 3.384 1.612 675 

Τυχόν διαφορές σε αθροίσµατα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις 

Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενδιάµεσων οικονοµικών 
καταστάσεων. 
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2. Σηµειώσεις επί των Ενδιάµεσων Οικονοµικών Καταστάσεων 

2.1. Γενικές πληροφορίες 

Ο Όµιλος ΛΑΜΨΑ έχει υιοθετήσει πλήρως όλα τα ∆.Π.Χ.Α. και τις διερµηνείες που έχουν υιοθετηθεί από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση και που η εφαρµογή τους είναι υποχρεωτική για τη σύνταξη των εταιρικών και 
ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων που καλύπτουν τη χρήση 2011. 

Η µητρική εταιρεία του οµίλου είναι η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ A.Ε.» η οποία 
εδρεύει στην Αθήνα, Βασιλέως Γεωργίου Α1, και είναι καταχωρηµένη στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών 
του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, µε αριθµό Μ.Α.Ε 6015/06/Β/86/135 και 
η διάρκειά της έχει ορισθεί σε εκατό (100) έτη, τα οποία άρχισαν από τη δηµοσίευση στην Εφηµερίδα 
της Κυβερνήσεως του Βασιλικού ∆ιατάγµατος που ενέκρινε το καταστατικό της. Η εταιρεία λειτουργεί 
ανελλιπώς από την ίδρυσή της, επί ενενήντα δύο (92) συναπτά έτη. 

Σκοπός του Οµίλου είναι η απόκτηση, κατασκευή και εκµετάλλευση ξενοδοχείων στην Αθήνα και αλλού, 
στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, καθώς και συναφών επιχειρήσεων, όπως η απόκτηση ή /και 
εκµετάλλευση ιαµατικών υδάτων, λουτροπόλεων, δηµοσίων θεαµάτων, λεσχών, κ.τ.λ. Η ηλεκτρονική 
διεύθυνση της Εταιρίας είναι www.lampsa.gr.  

Οι µετοχές του οµίλου είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών από το 1946. 

Οι ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις, έχουν εγκριθεί προς δηµοσίευση από το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο της Εταιρείας την 26 Μαΐου 2011. 

Η εταιρεία ΛΑΜΨΑ και η Starwood Hotels and Resorts Worldwide Inc, υπέγραψαν σύµβαση ∆ιαχείρισης 
και Λειτουργίας του Ξενοδοχείου τον ∆εκέµβριο του 2001. Σύµφωνα µε την σύµβαση η Starwood, 
συµφώνησε να παρέχει υπηρεσίες ∆ιαχείρισης και Λειτουργίας στο ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρεταννία». Η 
διάρκεια της Σύµβασης ∆ιαχείρισης είναι αρχικά εικοσιπενταετής (25 ετών), µε δικαίωµα παράτασης για 
άλλα 25 έτη. Και οι δύο εταιρείες έχουν περιορισµένα δικαιώµατα ως προς την καταγγελία της 
σύµβασης χωρίς λόγο. 

Επίσης, σύµβαση διαχείρισης υπέγραψε µε την Starwood Hotels & Resorts Worldwide Inc και η 
Τουριστικά Θέρετρα Α.Ε., ιδιοκτήτρια εταιρεία του Ξενοδοχείου Imperial Rhodes. Η συµφωνία αφορά 
την ανάληψη της λειτουργικής διαχείρισης του Ξενοδοχείου (operating services agreement). 
Σηµειώνεται ότι η ΛΑΜΨΑ είναι κάτοχος του 50% των µετοχών της Τουριστικά Θέρετρα Α.Ε. Σύµφωνα 
µε την συµφωνία το ξενοδοχείο µετονοµάστηκε σε «Sheraton Rhodes Resort». 

2.2. Βάση ετοιµασίας των ενδιάµεσων συνοπτικών οικονοµικών καταστάσεων  

Οι ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας µε ηµεροµηνία 31/3/2011 καλύπτουν 
την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2011 έως 31 Μαρτίου 2011 και έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε το ∆ιεθνές 
Λογιστικό Πρότυπο («∆ΛΠ») 34 «Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις».  

Οι λογιστικές αρχές που χρησιµοποιήθηκαν για την προετοιµασία και την παρουσίαση των ενδιάµεσων 
οικονοµικών καταστάσεων είναι συνεπείς µε τις λογιστικές αρχές που χρησιµοποιήθηκαν για τη σύνταξη 
των οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρίας και του Οµίλου για την χρήση που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 
2010. Οι ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις πρέπει να ληφθούν υπόψη σε συνδυασµό µε τις ετήσιες 
οικονοµικές καταστάσεις της 31ης ∆εκεµβρίου 2010 που είναι διαθέσιµες στην ιστοσελίδα του Οµίλου µε 
ηλεκτρονική διεύθυνση www.lampsa.gr. 

Οι ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου 1/1/2011–31/3/2011 έχουν συνταχθεί σύµφωνα 
µε την αρχή του ιστορικού κόστους (historical cost convention) όπως αυτή τροποποιείται µε την 
αναπροσαρµογή συγκεκριµένων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού σε τρέχουσες αξίες και την αρχή 
συνέχισης της δραστηριότητας (going concern). 

∆εν υπάρχουν αλλαγές στις λογιστικές αρχές που τηρήθηκαν σε σχέση µε αυτές που χρησιµοποιήθηκαν 
για την σύνταξη των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της 31ης ∆εκεµβρίου του 2010. 

Η σύνταξη των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ απαιτεί τη χρήση 
ορισµένων σηµαντικών λογιστικών εκτιµήσεων και την άσκηση κρίσης από τη ∆ιοίκηση στη διαδικασία 



 

 

Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις  της 

περιόδου από 1/1/2011 έως 31/3/2011 

Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες € εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά 

 

Σελίδα 9 από 22 

 

εφαρµογής των λογιστικών αρχών. Επίσης απαιτείται η χρήση υπολογισµών και υποθέσεων που 
επηρεάζουν τα αναφερθέντα ποσά των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, τη γνωστοποίηση 
ενδεχόµενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ηµεροµηνία των οικονοµικών καταστάσεων και τα 
αναφερθέντα ποσά εισοδηµάτων και εξόδων κατά τη διάρκεια του έτους υπό αναφορά. Παρά το 
γεγονός ότι αυτοί οι υπολογισµοί βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της ∆ιοίκησης σε σχέση µε 
τις τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες, τα πραγµατικά αποτελέσµατα µπορεί τελικά να διαφέρουν από 
αυτούς τους υπολογισµούς. 

2.3. Αλλαγές σε Λογιστικές Αρχές  

Ο όµιλος έχει υιοθετήσει όλα τα νέα πρότυπα και τις διερµηνείες, η εφαρµογή των οποίων έγινε 
υποχρεωτική για τις χρήσεις που άρχισαν την 1 Ιανουαρίου 2011. Στην παράγραφο 2.3.1 
παρουσιάζονται τα πρότυπα τα οποία έχουν υιοθετηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2011. Στην παράγραφο 
2.3.2 παρουσιάζονται τα πρότυπα, τροποποιήσεις και διερµηνείες τα οποία είτε δεν έχουν ακόµα τεθεί 
σε ισχύ είτε δεν έχουν υιοθετηθεί, από την Ε.Ε.  

2.3.1. Τροποποιήσεις στα δηµοσιευµένα πρότυπα 

• Ετήσιες Βελτιώσεις 2009 

Κατά το 2009 το ∆ΣΛΠ προέβη στην έκδοση των ετήσιων Βελτιώσεις στα ∆ΠΧΑ για το 2009 –µια 
σειρά προσαρµογών σε 12 Πρότυπα – που αποτελεί µέρος του προγράµµατος για ετήσιες βελτιώσεις 
στα Πρότυπα. Το πρόγραµµα των ετήσιων βελτιώσεων του ∆ΣΛΠ στοχεύει στο να πραγµατοποιούνται 
απαραίτητες αλλά µη επείγουσες προσαρµογές σε ∆ΠΧΑ τα οποία δεν θα αποτελέσουν µέρος κάποιου 
µεγαλύτερου προγράµµατος αναθεωρήσεων.  

• Τροποποίηση στο ∆ΠΧΑ 2: «Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών»  

Το ∆ΣΛΠ προχώρησε σε έκδοση τροποποίησης του ∆ΠΧΑ 2 αναφορικά µε τον λογιστικό χειρισµό των 
συναλλαγών που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών µεταξύ εταιριών του ιδίου οµίλου και πως 
αυτές αντιµετωπίζονται στις ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις των θυγατρικών εταιριών. Η 
τροποποίηση αυτή δεν εφαρµόζεται για τον Όµιλο. 

• Ε∆∆ΠΧΑ 14 (Τροποποίηση)- «Προπληρωµές ελάχιστον κεφαλαιακών απαιτήσεων»  

Η Τροποποίηση έγινε για να άρει τον περιορισµό που είχε µια οντότητα στο να αναγνωρίσει ένα 
στοιχείο του ενεργητικού που προέκυπτε από εθελοντικές προπληρωµές που έκανε προς ένα 
πρόγραµµα παροχών προκειµένου να καλύψει τις ελάχιστες κεφαλαιακές υποχρεώσεις του. Η 
τροποποίηση εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 
2011 και έχει εγκριθεί από την ΕΕ. Η διερµηνεία δεν είναι εφαρµόσιµη στον Όµιλο. 

• Τροποποίηση στο ∆ΠΧΑ 1 «∆ΠΧΑ Πρώτη Εφαρµογή» - Περιορισµένες Εξαιρέσεις από τη 
Συγκριτική Πληροφόρηση για τις Γνωστοποιήσεις του ∆ΠΧΑ 7 για Εταιρίες που 
Εφαρµόζουν τα ∆ΠΧΑ για Πρώτη Φορά  

Η Τροποποίηση παρέχει εξαιρέσεις σε εταιρίες που εφαρµόζουν τα ∆ΠΧΑ για πρώτη φορά από την 
υποχρέωση να παρέχουν συγκριτικές πληροφορίες σε σχέση µε τις γνωστοποιήσεις που απαιτούνται 
από το ∆ΠΧΑ 7 ‘Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις’. Η τροποποίηση εφαρµόζεται για ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2010 και έχει εγκριθεί από την ΕΕ. Η 
τροποποίηση αυτή δεν εφαρµόζεται για τον Όµιλο. 

• ∆ΛΠ 24 «Γνωστοποιήσεις Συνδεδεµένων Μερών (αναθεώρηση)»  

Με την παρούσα τροποποίηση αποσαφηνίζεται η έννοια των συνδεδεµένων µερών και επιχειρείται 
µείωση στις γνωστοποιήσεις των συναλλαγών ανάµεσα σε συνδεδεµένα µέρη του δηµοσίου. 
Συγκεκριµένα, καταργείται η υποχρέωση των συνδεδεµένων µερών δηµοσίου να γνωστοποιήσουν τις 
λεπτοµέρειες όλων των συναλλαγών µε το δηµόσιο και µε άλλα συνδεδεµένα µέρη δηµοσίου, 
αποσαφηνίζει και απλοποιεί τον ορισµό του συνδεδεµένου µέρους και επιβάλλει την γνωστοποίηση όχι 
µόνο των σχέσεων, των συναλλαγών και των υπολοίπων ανάµεσα στα συνδεδεµένα µέρη αλλά και 
των δεσµεύσεων τόσο στις ατοµικές όσο και στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. Η 
τροποποίηση αυτή, η οποία έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει υποχρεωτική εφαρµογή 
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από την 1 Ιανουαρίου 2011. Η εφαρµογή του αναθεωρηµένου προτύπου έχει επίδραση στις 
οικονοµικές καταστάσεις. 

• Ε∆∆ΠΧΑ 19: Εξόφληση Χρηµατοοικονοµικών Υποχρεώσεων µέσω Συµµετοχικών Τίτλων 

Η ∆ιερµηνεία 19 εξετάζει το θέµα της λογιστικής αντιµετώπισης των περιπτώσεων όταν οι όροι µιας 
χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης αποτελούν αντικείµενο επαναδιαπραγµάτευσης και ως αποτέλεσµα η 
οντότητα εκδίδει µετοχικούς τίτλους στον πιστωτή για να εξοφλήσει το σύνολο ή µέρος της 
χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης. Τέτοιες συναλλαγές αναφέρεται µερικές φορές ως ανταλλαγές 
«χρεωστικών – συµµετοχικών τίτλων» ή συµφωνίες ανταλλαγής µετοχών, και η συχνότητα τους 
αυξάνεται κατά τη διάρκεια της οικονοµικής κρίσης. Η τροποποίηση εφαρµόζεται για ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2010 και έχει εγκριθεί από την ΕΕ. Η 
∆ιερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στον Όµιλο. 

2.3.2. Πρότυπα, τροποποιήσεις και διερµηνείες σε ήδη υπάρχοντα πρότυπα τα οποία 
είτε δεν έχουν ακόµα τεθεί σε ισχύ είτε δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ε.Ε. 

Επιπλέον, η ∆ΣΛΠ έχει προχωρήσει στην έκδοση των παρακάτω νέων ∆ΠΧΑ, τροποποιήσεων και 
διερµηνειών τα οποία δεν είναι υποχρεωτικά για τις παρουσιαζόµενες οικονοµικές καταστάσεις και τα 
οποία µέχρι την ηµεροµηνία έκδοσης αυτών των οικονοµικών καταστάσεων δεν είχαν υιοθετηθεί από 
την ΕΕ.  

• ∆ΠΧΑ 9: «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα» 

Το ∆ΣΛΠ σχεδιάζει να αντικαταστήσει πλήρως το ∆ΛΠ 39 « Χρηµατοοικονοµικά µέσα αναγνώριση και 
αποτίµηση» κατά το τέλος του 2010, το οποίο θα τεθεί σε εφαρµογή για ετήσιες οικονοµικές χρήσεις 
που ξεκινούν την 1 Ιανουαρίου 2013. Το ∆ΠΧΑ 9 αποτελεί την πρώτο στάδιο του συνολικού σχεδίου 
αντικατάστασης του ∆ΛΠ 39. Τα βασικά στάδια έχουν ως εξής: 

1ο στάδιο: Αναγνώριση και αποτίµηση 

2ο στάδιο: Μεθοδολογία αποµείωσης 

3ο στάδιο: Λογιστική αντιστάθµισης 

Επιπλέον ένα επιπλέον σχέδιο πραγµατεύεται µε τα θέµατα που αφορούν στη διακοπή αναγνώρισης. 

Το ∆ΠΧΑ 9 στοχεύει στη µείωση της πολυπλοκότητα στη λογιστική αντιµετώπιση των 
χρηµατοπιστωτικών µέσων παρέχοντας λιγότερες κατηγορίες χρηµατοοικονοµικών στοιχείων 
ενεργητικού και µια αρχή µε βάση προσέγγιση για την ταξινόµησή τους. Κατά το νέο πρότυπο, η 
οικονοµική οντότητα ταξινοµεί τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού είτε στο αποσβεσµένο 
κόστος είτε στην εύλογη αξία βάσει  

α) του επιχειρηµατικού µοντέλου της επιχείρησης για τη διαχείριση των χρηµατοοικονοµικών 
στοιχείων ενεργητικού, και 

β) των χαρακτηριστικών των συµβατών ταµειακών ροών των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων 
ενεργητικού (αν δεν έχει επιλέξει να ορίσει το χρηµατοοικονοµικό στοιχείο ενεργητικού στην εύλογη 
αξία µέσω αποτελεσµάτων). 

Η ύπαρξη µονό δυο κατηγοριών - αποσβεσµένο κόστος και εύλογη αξία – σηµαίνει ότι θα απαιτείται 
µόνο ένα µοντέλο αποµείωσης στο πλαίσιο του νέου προτύπου, µειώνοντας έτσι την πολυπλοκότητα. 

Η επίδραση από την εφαρµογή του ∆ΧΠΑ 9 αξιολογείται από την επιχείρηση καθώς αναµένεται να 
υπάρχει επίδραση στα Ίδια Κεφάλαια και τα αποτελέσµατα από το επιχειρηµατικό µοντέλου που θα 
διαλέξει η επιχείρηση για τη διαχείριση των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων του ενεργητικού της. 

Το πρότυπο εφαρµόζεται για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2013 και δεν 
έχει εγκριθεί από την ΕΕ. 

• Τροποποίηση στο ∆ΠΧΑ 1 «∆ΠΧΑ Πρώτη Εφαρµογή» - Κατάργηση της παύσης 
αναγνώρισης χρηµατικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων. 
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Η Τροποποίηση καταργεί την χρήση της προκαθορισµένης ηµεροµηνίας µετάβασης (01 Ιανουαρίου 
2004) και την αντικαθιστά µε την πραγµατική ηµεροµηνία µετάβασης στα ∆ΠΧΑ. Παράλληλα, 
καταργεί τις απαιτήσεις περί παύσης αναγνώρισης των συναλλαγών που είχαν λάβει χώρα πριν την 
προκαθορισµένη ηµεροµηνία µετάβασης. Η τροποποίηση εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που 
ξεκινούν την ή µετά την 01/07/2011, ενώ η προγενέστερη εφαρµογή της επιτρέπεται. Η εφαρµογή 
της τροποποίησης δεν θα έχει επίπτωση στις ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις του Οµίλου. Η 
τροποποίηση αυτή δεν εφαρµόζεται για τον Όµιλο. 

• ∆ΛΠ 12-(Τροποποίηση) «Φόροι Εισοδήµατος». 

Η Τροποποίηση εισάγει µια πρακτική καθοδήγηση αναφορικά µε την ανάκτηση της λογιστικής αξίας 
περιουσιακών στοιχείων που τηρούνται λογιστικά στην εύλογη αξία ή αναπροσαρµόζονται σύµφωνα 
µε τα όσα ορίζει το ∆ΛΠ 40 «Επενδύσεις σε ακίνητα». Σύµφωνα µε τη παρούσα τροποποίηση η 
µελλοντική ανάκτηση της λογιστικής αξίας τέτοιων περιουσιακών στοιχείων τεκµαίρετε ότι θα 
πραγµατοποιηθεί µέσω της µελλοντικής πώλησης του περιουσιακού στοιχείου. Η τροποποίηση 
εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2012 και η εφαρµογή της 
τροποποίησης θα εξεταστεί εάν θα έχει επίπτωση στις ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις του 
Οµίλου. Η παρούσα τροποποίηση δεν έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

• Τροποποίηση στο ∆ΠΧΑ 1 «∆ΠΧΑ Πρώτη Εφαρµογή» - Υπερπληθωριστικές Οικονοµίες. 

Η Τροποποίηση παρέχει καθοδήγηση για την επανεφαρµογή των ∆ΠΧΑ µετά από µια περίοδο παύσης, 
οφειλόµενη στο ότι το νόµισµα λειτουργίας της Οικονοµικής Οντότητας αποτελούσε νόµισµα µιας 
υπερπληθωριστικής Οικονοµίας. Η τροποποίηση εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την 
ή µετά την 01/07/2011, ενώ η προγενέστερη εφαρµογή της επιτρέπεται. Η εφαρµογή της 
τροποποίησης δεν θα έχει επίπτωση στις ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις του Οµίλου. Η 
παρούσα τροποποίηση δεν έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

• ∆ΠΧΑ 7 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις — Τροποποιήσεις αναφορικά µε 
πρόσθετες γνωστοποιήσεις σε περιπτώσεις µεταφορών χρηµατοοικονοµικών 
περιουσιακών στοιχείων» 

Οι τροποποιήσεις θα επιτρέπουν στους χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων να κατανοήσουν 
καλύτερα τις µεταφορές που πραγµατοποιούνται µεταξύ των οµάδων των χρηµατοοικονοµικών 
περιουσιακών στοιχείων και των πιθανών επιπτώσεων των τυχόν κινδύνους που ενδέχεται να 
παραµείνουν στην οικονοµική οντότητα που µεταβιβάζονται τα περιουσιακά στοιχεία. Με βάση την 
τροποποίηση απαιτούνται πρόσθετες γνωστοποιήσεις εάν ένα δυσανάλογα µεγάλο ποσοστό των 
συναλλαγών µεταφοράς πραγµατοποιούνται στο τέλος µιας περιόδου αναφοράς. Η τροποποίηση 
εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/07/2011, ενώ η προγενέστερη 
εφαρµογή της επιτρέπεται. Η εφαρµογή της τροποποίησης δεν θα έχει επίπτωση στις ενοποιηµένες 
Οικονοµικές Καταστάσεις του Οµίλου. Η παρούσα τροποποίηση δεν έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. 

• ∆ΠΧΑ 10 «Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις», ∆ΠΧΑ 11 «Κοινοί ∆ιακανονισµοί» 
(Joint Arrangements) και ∆ΠΧΑ 12 «Γνωστοποιήσεις Συµµετοχών σε άλλες 
Επιχειρήσεις» (εφαρµόζονται για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 
01/01/2013)  

Τον Μάιο του 2011 το IASB εξέδωσε τρία νέα Πρότυπα και συγκεκριµένα τα ∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 11 και 
∆ΠΧΑ 12. Το ∆ΠΧΑ 10 «Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις» αναφέρει ένα µοντέλο ενοποίησης 
που καθορίζει τον έλεγχο, ως τη βάση για την ενοποίηση όλων των τύπων εταιρειών. Το ∆ΠΧΑ 10 
αντικαθιστά το ∆ΛΠ 27 «Ενοποιηµένες και Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις» και την ΜΕ∆ 12 
«Ενοποίηση – Οικονοµικές Μονάδες Ειδικού Σκοπού». Το ∆ΠΧΑ 11 «Κοινοί ∆ιακανονισµοί» καθορίζει 
τις αρχές αναφορικά την χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση των µελών που συµµετέχουν σε έναν 
κοινό διακανονισµό (joint arrangement). Το ∆ΠΧΑ 11 αντικαθιστά το ∆ΛΠ 31 «Συµµετοχές σε 
Κοινοπραξίες» και τη ΜΕ∆ 13»Από Κοινού Ελεγχόµενες Οικονοµικές Μονάδες – Μη Νοµισµατικές 
Συνεισφορές από Μέλη µίας Κοινοπραξίας». Το ∆ΠΧΑ 12 «Γνωστοποιήσεις Συµµετοχών σε Άλλες 
Επιχειρήσεις» συνενώνει, εµπλουτίζει και αντικαθιστά τις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων για τις 
θυγατρικές, τις από κοινού ελεγχόµενες επιχειρήσεις, τις συγγενείς επιχειρήσεις και τις µη 
ενοποιούµενες επιχειρήσεις. Ως συνέπεια των ανωτέρω νέων Προτύπων, το IASB εξέδωσε επίσης το 
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τροποποιηµένο ∆ΛΠ 27 µε τίτλο ∆ΛΠ 27 «Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις» και το τροποποιηµένο 
∆ΛΠ 28 µε τίτλο ∆ΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς και Κοινοπραξίες». Τα νέα Πρότυπα έχουν 
εφαρµογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2013, ενώ νωρίτερη 
εφαρµογή επιτρέπεται. Ο Όµιλος θα εξετάσει την επίδραση των παραπάνω στις ενοποιηµένες 
Οικονοµικές Καταστάσεις. Τα προαναφερθέντα Πρότυπα δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. 

• ∆ΠΧΑ 13 «Αποτίµηση σε Εύλογες Αξίες» (εφαρµόζεται για τις ετήσιες περιόδους που 
ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2013) 

Τον Μάιο του 2011 το IASB προέβη στην έκδοση του ∆ΠΧΑ 13 «Αποτίµηση σε Εύλογες Αξίες». Το 
∆ΠΧΑ 13 παρέχει τον ορισµό της εύλογης αξίας και παρουσιάζει σε ένα ενιαίο πρότυπο το πλαίσιο 
αναφορικά µε τον προσδιορισµό της εύλογης αξίας και τις απαιτούµενες γνωστοποιήσεις αναφορικά 
µε τον υπολογισµό της εύλογης αξίας. Το ∆ΠΧΑ 13 εφαρµόζεται στις περιπτώσεις που άλλα ∆ΠΧΑ 
απαιτούν ή επιτρέπουν την αποτίµηση στοιχείων σε εύλογες αξίες. Το ∆ΠΧΑ 13 δεν εισαγάγει νέες 
απαιτήσεις αναφορικά µε τον προσδιορισµό της εύλογης αξίας ενός στοιχείου του ενεργητικού ή µίας 
υποχρέωσης. Επιπλέον, δεν αλλάζει το τι ορίζουν άλλα Πρότυπα αναφορικά µε τα ποια στοιχεία 
αποτιµώνται σε εύλογες αξίες και δεν αναφέρεται στον τρόπο παρουσίασης των µεταβολών της 
εύλογης αξίας στις Οικονοµικές Καταστάσεις. Ο Όµιλος θα εξετάσει την επίδραση των παραπάνω στις 
ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις. Το νέο Πρότυπο έχει εφαρµογή για τις ετήσιες περιόδους που 
ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2013, ενώ νωρίτερη εφαρµογή επιτρέπεται. Το προαναφερθέν 
Πρότυπο δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

• Ετήσιες Βελτιώσεις 2010 

Κατά το 2010 το ∆ΣΛΠ προέβη στην έκδοση των ετήσιων Βελτιώσεις στα ∆ΠΧΑ για το 2010 –µια 
σειρά προσαρµογών σε 7 Πρότυπα – που αποτελεί µέρος του προγράµµατος για ετήσιες βελτιώσεις 
στα Πρότυπα. Το πρόγραµµα των ετήσιων βελτιώσεων του ∆ΣΛΠ στοχεύει στο να πραγµατοποιούνται 
απαραίτητες αλλά µη επείγουσες προσαρµογές σε ∆ΠΧΑ τα οποία δεν θα αποτελέσουν µέρος κάποιου 
µεγαλύτερου προγράµµατος αναθεωρήσεων. Οι περισσότερες βελτιώσεις έχουν εφαρµογή για ετήσιες 
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1/1/2011, ενώ προγενέστερη εφαρµογή τους επιτρέπεται. Οι 
ετήσιες βελτιώσεις δεν έχουν υιοθετηθεί από την ΕΕ. 

Η εταιρία δεν έχει σκοπό να εφαρµόσει κανένα από τα Πρότυπα ή τις ∆ιερµηνείες νωρίτερα. 

Με βάση την υπάρχουσα δοµή του Οµίλου και τις λογιστικές πολιτικές που ακολουθούνται, η ∆ιοίκηση 
δεν αναµένει σηµαντικές επιδράσεις (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) στις οικονοµικές καταστάσεις 
της εταιρίας από την εφαρµογή των ανωτέρω Προτύπων και διερµηνειών, όταν αυτά καταστούν 
εφαρµόσιµα.  
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2.4. Πληροφόρηση κατά τοµέα 

Οι επιχειρηµατικοί τοµείς που παρουσιάζονται είναι η ενοικίαση δωµατίων, πωλήσεις τροφίµων και 
ποτών και οι λοιπές δραστηριότητες (Έσοδα SPA-Health Club, Έσοδα Τηλεφωνείου, λοιπά). Τα 
αποτελέσµατα του Οµίλου, τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις ανά τοµέα, αναλύονται για τις 
παρουσιαζόµενες περιόδους ως εξής: 

Αποτελέσµατα τοµέα την 31/03/2011 

 
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ 
∆ΩΜΑΤΙΩΝ  

 ΠΩΛΗΣΕΙΣ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΚΑΙ 
ΠΟΤΩΝ  

  ΛΟΙΠΕΣ 
∆ΡΑΣΤ/ΤΕΣ  

 ΜΗ 
ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΑ   ΣΥΝΟΛΟ  

Πωλήσεις           
 - σε εξωτερικούς πελάτες 4.324 2.928 492 - 7.744 
 - σε άλλους τοµείς     1   1 
Καθαρές πωλήσεις τοµέα 4.324 2.928 493 - 7.746 
            
 Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα  8 6 1   15 
 Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα  315 213 36   564 
 Αποσβέσεις  973 299 57   1.329 
 Αποτελέσµατα προ φόρων  (783) (530) (89)   (1.402) 
 Φόρος εισοδήµατος  125 85 14   224 
Αποτελέσµατα µετά φόρων (657) (445) (75)   (1.177) 
            
31/3/2011           
 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία  91.546 55.785 9.440   156.770 
 Λοιπά Μη Κυκλοφορούντα περιουσιακά 
στοιχεία (Αναβαλλόµενη Φορολογική 
Απαίτηση)        2.221 2.221 
  Λοιπό ενεργητικό   8.118 4.947 837   13.902 
  Σύνολο Ενεργητικού   99.664 60.732 10.277 2.221 172.894 
  Σύνολο Υποχρεώσεων   48.081 29.299 4.958   82.338 

 

 

Αποτελέσµατα τοµέα την 31/03/2010 

 
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ 
∆ΩΜΑΤΙΩΝ  

 ΠΩΛΗΣΕΙΣ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΚΑΙ 
ΠΟΤΩΝ  

  ΛΟΙΠΕΣ 
∆ΡΑΣΤ/ΤΕΣ  

 ΜΗ 
ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΑ   ΣΥΝΟΛΟ  

Πωλήσεις           
 - σε εξωτερικούς πελάτες 4.621 3.341 571   8.534 
 - σε άλλους τοµείς           
Καθαρές πωλήσεις τοµέα 4.621 3.341 571   8.534 
            
 Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα  61 44 8   112 
 Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα  311 225 38   574 
 Αποσβέσεις  975 300 57   1.332 
 Αποτελέσµατα προ φόρων  (1.463) (1.057) (181)   (2.701) 
 Φόρος εισοδήµατος  325 235 40   601 
Αποτελέσµατα µετά φόρων (1.137) (822) (141)   (2.100) 
            
31/12/2010           
 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία  94.766 57.748 9.772   162.285 
 Λοιπά Μη Κυκλοφορούντα περιουσιακά 
στοιχεία (Αναβαλλόµενη Φορολογική 
Απαίτηση)        1.986 1.986 
  Λοιπό ενεργητικό   6.709 4.088 692   11.489 
  Σύνολο Ενεργητικού   101.475 61.836 10.463 1.986 175.761 
  Σύνολο Υποχρεώσεων   49.061 29.896 5.059   84.015 
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Γεωγραφικοί τοµείς 

Η έδρα του Οµίλου είναι η Ελλάδα. Γεωγραφικά ο Όµιλος δραστηριοποιείται κυρίως σε Ελλάδα, Κύπρο 
και Σερβία, ενώ έχει συµµετοχές και σε άλλες χώρες (§ 2.6). 

 

  1/1-31/03/2011 1/1-31/03/2011 
1/1-

31/03/2010 31/12/2010 

Ποσά σε χιλ € ΠΩΛΗΣΕΙΣ 

ΜΗ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 

ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 
ΕΛΛΑ∆Α  4.723 103.827 4.764 104.368 
ΚΥΠΡΟΣ  - - - 4.707 
ΣΕΡΒΙΑ 3.022 52.943 3.770 53.210 
Σύνολο 7.744 156.770 8.534 162.285 

 

2.5. Ενσώµατα πάγια & άυλα περιουσιακά στοιχεία 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου για την Εταιρία οι καθαρές επενδύσεις σε ενσώµατα και άυλα 
περιουσιακά στοιχεία ανήλθαν στο ποσό των € 58 χιλ. Σε επίπεδο Οµίλου το αντίστοιχο ποσό ανήλθε σε 
€ 555 χιλ, που αφορά κυρίως τις καθαρές επενδύσεις των ενοποιούµενων εταιριών για ανακατασκευή 
των ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων.  

Επί των Ακινήτων της Μητρικής υφίστανται εµπράγµατα βάρη ποσού χιλ € 92.050 για ανεξόφλητο 
υπόλοιπο δανείων ποσού χιλ € 52.908. Επί των ακινήτων του Οµίλου υφίστανται εµπράγµατα βάρη 
ποσού χιλ € 111.250 για ανεξόφλητο υπόλοιπο δανείων ποσού χιλ € 72.120. 
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2.6. Επενδύσεις σε θυγατρικές και συγγενείς εταιρίες – ∆οµή του Οµίλου 

Ακολούθως παρατίθεται ανάλυση των συµµετοχών της µητρικής Εταιρίας σε θυγατρικές και συγγενείς: 

Ποσά σε χιλ. €  

 ΑΞΙΑ 
ΚΤΗΣΗΣ 

31/03/2011  

 ΑΞΙΑ 
ΚΤΗΣΗΣ 

31/12/2010  
 Ε∆ΡΑ-
ΧΩΡΑ  

 Νόµισµα 
λειτουργίας  

 ΆΜΕΣΟ % 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

 EMΜΕΣΟ % 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ   ΣΧΕΣΗ  

 ΜΕΘΟ∆ΟΣ 
ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ  

 ΤΟΜΕΑΣ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ  

 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε.  - -  Ελλάς   €   ΜΗΤΡΙΚΗ     ΜΗΤΡΙΚΗ  
 ΟΛΙΚΗ 

ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ  
 Ξενοδοχειακές 

Υπηρεσίες  

 ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΝΙΑ Ε.Π.Ε  100 100  Ελλάς   €  99,94%   
 

ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ  
 ΟΛΙΚΗ 

ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ   Πωλήσεις λιανικής  

 LUELLA ENTERPRISES LTD  18.109 18.109  Κύπρος   €  100,00%   
 

ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ  
 ΟΛΙΚΗ 

ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ   Εταιρία Συµµετοχών  

 HARVARD INVESTMENTS CORPORATION  3.060 3.398  Λιβερία   $  100,00%   
 

ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ  
 ΟΛΙΚΗ 

ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ   Εταιρία Συµµετοχών  

 WORLD SPIRIT S.A.  9.180 10.193  Παναµάς   $  100,00%   
 

ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ  
 ΟΛΙΚΗ 

ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ   Εταιρία Συµµετοχών  

 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΡΕΤΡΑ Α.Ε.  6.909 6.909  Ελλάς   €  50,00%   

 ΑΠΟ 
ΚΟΙΝΟΥ 
ΕΛΕΓΧΟΣ  

 ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ 
ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ  

 Ξενοδοχειακές 
Υπηρεσίες  

 EKSCELSIOR BELGRADE SOCIALLY OWNED 
HOTEL & CATERING TOURIST ENTERPRISES  7.340 7.340  Σερβία   €  70,00%   

 
ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ  

 ΟΛΙΚΗ 
ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ  

 Ξενοδοχειακές 
Υπηρεσίες  

 ARMINI ENTRPRISES COMPANY LTD  1 1  Κύπρος   €  100,00%   
 

ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ  
 ΟΛΙΚΗ 

ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ   Εταιρία Συµµετοχών  

 BEOGRADSKO MESOVITO PREDUZECEE A.D.  - -  Σερβία   €   -  93,90% 
 

ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ  
 ΟΛΙΚΗ 

ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ  
 Ξενοδοχειακές 

Υπηρεσίες  

 NORTH HAVEN LTD  - - 
 Χονγκ - 
Κονγκ   $   -  100,00% 

 
ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ  

 ΟΛΙΚΗ 
ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ   Εταιρία Συµµετοχών  

 MARKELIA ENTERPRISES COMPANY LTD  -  -   Κύπρος   €   -  100,00% 
 

ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ  
 ΟΛΙΚΗ 

ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ   Υπηρεσίες  
 ΣΥΝΟΛΟ  44.700 46.050 

  
 

 Προβλέψεις για υποτιµήσεις  (100) (100) 
 ΣΥΝΟΛΟ  44.600 45.950 
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Κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρήσης: 

• Οι θυγατρικές εταιρείες Harvard Investments Corporation και World Spirit LTD, µετά από σχετικές 
αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεών τους, πραγµατοποίησαν µείωση του µετοχικού τους 
κεφαλαίου σταδιακά µέχρι την 31/3/2011, κατά ποσό χιλ $ 450. και χιλ $ 1.350 αντίστοιχα, 
καταβάλλοντάς το στη µητρική εταιρεία ΛΑΜΨΑ ΑΕ (χιλ € 1.350).  

• ∆εν έχει επέλθει διακοπή εκµετάλλευσης κλάδου ή άλλης εταιρείας σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Α.  

2.7. Ανάλυση Ιδίων Κεφαλαίων  

Η καθαρή θέση του Οµίλου και της Εταιρίας αφορά τα ακόλουθα: 

Ποσά σε χιλ € Όµιλος Εταιρεία 
31/3/2011 31/12/2010 31/3/2011 31/12/2010 

 Κεφάλαιο και αποθεµατικά 
αποδιδόµενα στους µετόχους της 
µητρικής  
 Μετοχικό Κεφάλαιο  23.928 23.928 23.928 23.928 
 Υπέρ το άρτιο  38.641 38.641 38.641 38.641 
 Αποθεµατικό Συναλλαγµατικών 
∆ιαφορών   (149) (136)   
 Λοιπά αποθεµατικά  5.612 5.612 5.609 5.609 
 Αποτελέσµατα εις νέον  18.199 19.395 2.689 3.420 
 Σύνολο  86.232 87.440 70.867 71.598 
 Μη ελέγχουσες συµµετοχές  4.324 4.305 -   
 Σύνολο καθαρής θέσης  90.556 91.745 70.867 71.598 

Κατά την 31/3/2011, το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε € 23.927.680, διαιρούµενο σε 
21.364.000 κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας € 1,12 έκαστη. Οι µετοχές της Εταιρίας είναι 
εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών, στην κατηγορία χαµηλής διασποράς και ειδικών 
χαρακτηριστικών, είναι ελεύθερα διαπραγµατεύσιµες στο χρηµατιστήριο Αθηνών και συµµετέχουν στον 
υπερκλάδο Ταξίδια & Αναψυχή, κλάδος Ξενοδοχεία. 

∆εν υπάρχουν στο τέλος της τρέχουσας περιόδου, µετοχές της µητρικής εταιρίας που κατέχονται από 
την ίδια ή από θυγατρικές της ή από κοινού ελεγχόµενες επιχειρήσεις. 

Ο λογαριασµός «Λοιπά Αποθεµατικά» του Οµίλου περιλαµβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες 
αποθεµατικών: «Τακτικό αποθεµατικό», «Έκτακτα αποθεµατικά» και «Αφορολόγητα αποθεµατικά 
ειδικών διατάξεων νόµου». 

Από τα ανωτέρω, το τακτικό αποθεµατικό σχηµατίζεται υποχρεωτικά εκ του νόµου από τα κέρδη 
εκάστης χρήσης και παραµένει στα ίδια κεφάλαια της Εταιρίας προς συµψηφισµό τυχόν ζηµιών που θα 
προκύψουν στο µέλλον ενώ έχει φορολογηθεί µέσα σε κάθε χρήση στην οποία σχηµατίστηκε και κατά 
συνέπεια είναι ελεύθερο φόρου. 

Όσον αφορά τα υπόλοιπα αποθεµατικά µπορούν να διανεµηθούν στους µετόχους εφόσον καταβληθεί ο 
αναλογούν φόρος. 

Αναλυτική παρουσίαση της κίνησης που παρουσίασε η Καθαρή Θέση του Οµίλου και της Εταιρίας, 
παρατίθεται στην § 1.3 «Συνοπτική Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων». 

2.8. Φόρος εισοδήµατος  

Ο φόρος εισοδήµατος της ενδιάµεσης περιόδου για τις εταιρείες του Οµίλου που δραστηριοποιούνται 
στην Ελλάδα, έχει υπολογιστεί κατ’ εκτίµηση χρησιµοποιώντας τον µέσο συντελεστή που αναµένεται να 
ισχύει για όλη τη χρήση 2011 ο οποίος είναι 20%. 
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2.9. ∆ανεισµός 

Οι δανειακές υποχρεώσεις του Οµίλου και της Εταιρίας, τόσο οι µακροπρόθεσµες όσο και οι 
βραχυπρόθεσµες αναλύονται στον επόµενο πίνακα: 

Ποσά σε χιλ. €    Ο Όµιλος   Η Εταιρεία  
  31/3/2011 31/12/2010 31/3/2011 31/12/2010 
 Μακροπρόθεσµος δανεισµός           
 Οµολογιακά δάνεια  65.698 67.667 48.721 50.627 
 Σύνολο µακροπρόθεσµου δανεισµού   65.698 67.667 48.721 50.627 
 Βραχυπρόθεσµος δανεισµός           
 Βραχυπρόθεσµα δάνεια τραπεζών   1.675 925 - - 
 Βραχυπρόθεσµο τµήµα οµολογιακών και 
τραπεζικών δανείων  4.747 5.395 4.187 4.275 
 Σύνολο βραχυπρόθεσµου δανεισµού   6.423 6.320 4.187 4.275 
  Σύνολο  72.120 73.987 52.908 54.902 

Σε προηγούµενη χρήση, η εταιρεία ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΡΕΤΡΑ Α.Ε. εξασφάλισε κοινό οµολογιακό δάνειο για 
την επιστροφή του κεφαλαίου της στους παλιούς µετόχους. Για την εξασφάλιση του συγκεκριµένου 
δανείου παρέχεται ως ασφάλεια, υποθήκη επί του ακινήτου της εταιρείας, όπως επίσης υφίσταται 
ενέχυρο επί του 100% του καταβληµένου µετοχικού κεφαλαίου της ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΡΕΤΡΑ Α.Ε. καθώς 
και ενέχυρο/εκχώρηση απαιτήσεων της εταιρείας που απορρέουν από τα ασφαλιστήρια συµβόλαια που 
έχει ή θα συνάψει για την ασφάλιση του Ακινήτου.  

Επί των Ακινήτων της Μητρικής υφίστανται εµπράγµατα βάρη ποσού χιλ € 92.050 για ανεξόφλητο 
υπόλοιπο δανείων ποσού χιλ € 52.908. Επί των ακινήτων του Οµίλου υφίστανται εµπράγµατα βάρη 
ποσού χιλ € 111.250 για ανεξόφλητο υπόλοιπο δανείων ποσού χιλ € 72.120. 

Με απόφαση ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 30/10/2008, η µητρική εταιρεία την 21/11/2008 προέβη στην 
έκδοση και διάθεση µέσω ιδιωτικής τοποθέτησης, κοινού, έγχαρτου, Οµολογιακού ∆ανείου, ποσού χιλ € 
18.500 διετούς διάρκειας, λήξης 21/11/2010. Η ηµεροµηνία λήξης του δανείου προσφάτως 
τροποποιήθηκε και παρατάθηκε µέχρι την 21/11/2013, µε τρεις (3) δόσεις, ποσού εκάστης ως εξής: της 
πρώτης ποσού χιλ € 1.000 καταβλητέας την 21/11/2011, της δεύτερης ποσού χιλ € 2.000 καταβλητέας 
την 21/11/2012 και της τρίτης ποσού χιλ € 15.500 καταβλητέας την 21/11/2013. 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου η εταιρεία δεν έλαβε νέα δάνεια, (όµιλος χιλ € 687), ενώ αποπλήρωσε 
δάνεια χιλ 1.247 (όµιλος χιλ € 1.807).  

Τα πραγµατικά σταθµισµένα µέσα επιτόκια δανεισµού του Οµίλου, την ηµεροµηνία του ισολογισµού 
είναι: 

  31/3/2011 31/12/2010 

Τραπεζικός δανεισµός 3,09% 2,66% 
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2.10. Αποτελέσµατα περιόδου 1 Ιανουαρίου 2011 έως 31 Μαρτίου 2011 

Η πορεία των εταιρειών του Οµίλου, όπως αποτυπώνεται στις ατοµικές και ενοποιηµένες ενδιάµεσες 
οικονοµικές καταστάσεις του 2011, καταδεικνύει την µείωση των µεγεθών της µητρικής εταιρείας σε 
σχέση µε την αντίστοιχη περίοδο της χρήσης του 2010, λόγω των δυσµενών συνθηκών που έχουν 
διαµορφωθεί στο τοπικό οικονοµικό περιβάλλον και έχουν πλήξει την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό 
και ταυτόχρονα έχουν επηρεάσει αρνητικά την οικονοµική δραστηριότητα µε άµεση επίπτωση στα 
έσοδα των επισιτιστικών τµηµάτων του Ξενοδοχείου «Μεγάλη Βρεταννία». 

Εκτός των αποτελεσµάτων της οικονοµικής κρίσης, πρέπει να σηµειωθεί ότι το Ξενοδοχείο «Μεγάλη 
Βρεταννία» το 1ο τρίµηνο του 2011 παρουσίασε επιπλέον κάµψη των πωλήσεων διότι ταλανίστηκε από 
την πολύ συχνή διεξαγωγή συγκεντρώσεων στο κέντρο της Αθήνας που είχαν σα συνέπεια την διακοπή 
της κυκλοφορίας και εποµένως την παρεµπόδιση των πελατών να εισέλθουν στο Ξενοδοχείο και στα 
επισιτιστικά και λοιπά τµήµατά του (εστιατόρια, µπαρ, spa, κλπ.), καθώς επίσης και από τους πολύ 
συχνούς βανδαλισµούς που σηµειώνονται στο κτίριο και επιβαρύνουν την εταιρεία µε υψηλά κόστη 
επισκευών. 

2.11. Σηµαντικότερες µεταβολές στα στοιχεία της Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης και της 
Κατάστασης Συνολικών Εισοδηµάτων Περιόδου 

Οι σηµαντικότερες µεταβολές στα ενοποιηµένα στοιχεία της Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης και της 
Κατάστασης Συνολικών Εισοδηµάτων Περιόδου έχουν ως εξής: 

Οι ενοποιηµένες «Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις» και «Λοιπές Απαιτήσεις» έχουν 
µεταβληθεί (µειωθεί- αυξηθεί αντίστοιχα) κατά ποσό χιλ € 4.440 που αφορά δανειακή απαίτηση 
θυγατρικής που εκτιµάται πως θα εισπραχθεί στους επόµενους  δώδεκα µήνες. 

Ο Κύκλος Εργασιών στην τρέχουσα περίοδο ανήλθε σε ενοποιηµένο επίπεδο στο ποσό των € 7.744 
χιλ. έναντι € 8.534 χιλ. την συγκριτική περίοδο του 2010, παρουσιάζοντας µείωση σε ποσοστό 9,25% 
λόγω των ανωτέρω αναφεροµένων λόγων. Ο κύκλος εργασιών της µητρικής εταιρίας (Ξενοδοχείο 
«Μεγάλη Βρεταννία» ) ανήλθε σε € 4.720 χιλ. από € 5.369 χιλ. το 2010, µειωµένος κατά 12,08% για 
τους ίδιους λόγους.  

Βασική παράµετρος στην διαµόρφωση των µειωµένων αποτελεσµάτων έπαιξε και το γεγονός ότι τα 
οικονοµικά µεγέθη του Ξενοδοχείου "Μεγάλη Βρεταννία" επηρεάστηκαν αρνητικά, λόγω των 
καθηµερινών δυσάρεστων και συχνά βίαιων επεισοδίων και πορειών στο κέντρο της Αθήνας .  

Αισιόδοξη ήταν κατά το πρώτο τρίµηνο του 2011 η λειτουργία του ξενοδοχείου "Hyatt Regency 
Belgrade", τηρουµένων των αρνητικών διεθνών συγκυριών (µείωση 5%), όπως επίσης διαπιστώθηκε 
ουσιαστική βελτίωση των λειτουργικών δεικτών και του δεύτερου ξενοδοχείου του Οµίλου στο 
Βελιγράδι "Hotel Excelsior" µετά την περάτωση των εργασιών ανακαίνισης εντός του 2009 (αύξηση 
39%). Το ξενοδοχείο Sheraton Rhodes Resort (ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΡΕΤΡΑ), συµµετέχει στον κύκλο 
εργασιών του οµίλου κυρίως στο 2ο και 3ο τρίµηνο κάθε χρήσης.. 

Τα ενοποιηµένα Μικτά Κέρδη ανήλθαν στο ποσό των € 950 χιλ. από € 1.445 χιλ. το 2010, 
σηµειώνοντας µείωση της τάξης του 34,26%, ενώ το περιθώριο µικτού κέρδους µειώθηκε από 16,94% 
το 2010 σε 12,27% το 2011. Τα µικτά κέρδη της µητρικής εταιρίας διαµορφώθηκαν σε € 132 χιλ. έναντι 
€ 429 χιλ. το 2010, σηµειώνοντας µείωση της τάξης του 69,26%. Το περιθώριο µικτού κέρδους της 
Εταιρίας ανήλθε σε 2,79% το 2011 από 7,98% την αντίστοιχη προηγούµενη περίοδο. Η µείωση αυτή 
οφείλεται κυρίως λόγω της ανελαστικότητας των δαπανών που το συνθέτουν (αποσβέσεις, αµοιβές 
προσωπικού κλπ.). 

Τα λειτουργικά κέρδη του Οµίλου (προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και 
αποσβέσεων-(EBITDA) ανήλθαν σε κέρδη  € 20 χιλ. έναντι κερδών € 435 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο 
του 2010. Αντίστοιχα, οι λειτουργικές ζηµιές  της µητρικής εταιρίας διαµορφώθηκαν σε € (607) χιλ. από 
€ (399) χιλ. το 2010, λόγω κυρίως της µείωσης του κύκλου εργασιών και των ανελαστικών δαπανών 
των Ξενοδοχείων. 
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Τα Λοιπά χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα επηρεάστηκαν θετικά από τη µεταβολή της 
συναλλαγµατικής ισοτιµίας $/€ των δανείων σε $, που σε ενοποιηµένο και ατοµικό επίπεδο επέδρασαν 
θετικά κατά χιλ € 499 και χιλ € 731 αντίστοιχα, σε αντίθεση µε την προηγούµενη χρήση, που η 
επίδραση ήταν αρνητική και ανήλθε σε χιλ € (1.370) σε ενοποιηµένο επίπεδο και σε χιλ € (1.343) σε 
ατοµικό επίπεδο. 

Τα Αποτελέσµατα προ φόρων του Οµίλου ανήλθαν σε ζηµιές χιλ € (1.402), έναντι ζηµιών χιλ € 
(2.701) της συγκριτικής περιόδου, λόγω των ανωτέρω αναφερθέντων παραγόντων. Η εταιρεία στην 
τρέχουσα περίοδο εµφάνισε ζηµιές χιλ € (942), έναντι κερδών χιλ € (2.781) την αντίστοιχη 
προηγούµενη περίοδο. 

Τα Καθαρά αποτελέσµατα (µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας) του Οµίλου ανήλθαν 
σε ζηµιές χιλ € (1.177), έναντι χιλ € (2.100) της συγκριτικής περιόδου. Τα αντίστοιχα ποσά για την 
εταιρεία, ανήλθαν σε ζηµιές χιλ € (731) και ζηµιές χιλ € (2.171). 

2.12. Κέρδη / (Ζηµιές) ανά µετοχή 

Τα βασικά κέρδη / (ζηµιές) ανά µετοχή υπολογίστηκαν βάσει των κερδών / (ζηµιών) µετά από φόρους 
και δικαιώµατα µειοψηφίας από τις συνεχιζόµενες δραστηριότητες, επί του σταθµισµένου µέσου όρου 
του αριθµού των κοινών µετοχών της µητρικής 

Ακολούθως παρατίθεται ανάλυση των κερδών/ (ζηµιών) ανά µετοχή: 

 OMIΛOΣ   ETAIΡEIA  

 Ποσά σε χιλ. €  
01/01-

31/3/2011 
01/01-

31/3/2010 
01/01-

31/3/2011 
01/01-

31/3/2010 
 Κέρδη που αναλογούν στους µετόχους της µητρικής  (1.196) (2.122) (731) (2.171) 
 Σταθµισµένος µέσος όρος του αριθµού των µετοχών  21.364.000  21.364.000  21.364.000  21.364.000  
 Βασικά κέρδη ανά µετοχή (σε €)  (0,0560) (0,0993) (0,0342) (0,1016) 

2.13. Ανάλυση προβλέψεων 

   Ο ΟΜΙΛΟΣ  

  

 Ζηµίες 
από 

µετοχές  
 Λοιπές 

προβλέψεις  

 ∆ιαφορών 
φορολογικού 

ελέγχου  

 Άλλα 
(νοµικές 
αξιώσεις)  

 
Σύνολο  

 
Προβλέψεις 

πελατών  
 31.12.2009  45 161 450 - 656 135 
 Πρόσθετες προβλέψεις  -     21 21 89 
 Χρησιµοποιηµένες προβλέψεις  (36) (18) -   (54)   
 Αχρησιµοποίητα ποσά που αναστράφηκαν  - (2) -   (2)   
 31.12.2010  9 141 450 21 621 224 
 Πρόσθετες προβλέψεις          - 6 
 Χρησιµοποιηµένες προβλέψεις    (5)     (5)   
 Αχρησιµοποίητα ποσά που αναστράφηκαν        -   
 31.03.2011  9 136 450 21 616 230 

 

   Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

  

 Ζηµίες 
από 

µετοχές  
 Λοιπές 

προβλέψεις  

 ∆ιαφορών 
φορολογικού 

ελέγχου  

 Άλλα 
(νοµικές 
αξιώσεις)   Σύνολο   Προβλέψεις πελατών  

 31.12.2009  45 159 450 - 654 24 
 Πρόσθετες προβλέψεις  -       - 22 
 Χρησιµοποιηµένες προβλέψεις  (36) (18) -   (54)   
 31.12.2010  9 141 450 - 600 46 
 Πρόσθετες προβλέψεις          - 6 
 Χρησιµοποιηµένες προβλέψεις    (5)     (5)   
 31.03.2011  9 136 450 - 595 52 
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2.14. Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη 

Οι κατωτέρω συναλλαγές αφορούν συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη: 

 Ποσά σε χιλ. €   Ο ΟΜΙΛΟΣ   Η ΕΤΑΙΡΙΑ  
 Πωλήσεις αγαθών - υπηρεσιών  31/3/2011 31/3/2010 31/3/2011 31/3/2010 
 Μητρική  1 - 3 15 
 Σύνολο  1 - 3 15 
Υπόλοιπα απαιτήσεων 31/3/2011 31/12/2010 31/3/2011 31/12/2010 
 Άλλα συνδεδεµένα µέρη  339 300 703 614 
 Σύνολο  339 300 703 614 

Από τις ανωτέρω συναλλαγές, οι συναλλαγές και υπόλοιπα µε τις θυγατρικές εταιρίες έχουν απαλειφθεί 
από τα ενοποιηµένα οικονοµικά στοιχεία του Οµίλου.  

Μεταξύ θυγατρικών εταιρειών του οµίλου υπάρχουν απαιτήσεις / υποχρεώσεις από δανεισµό συνολικής 
αξίας € 13.419 χιλ. και αντίστοιχα έσοδα / έξοδα τόκων ύψους € 241 χιλ. και συναλλαγµατικές διαφορές 
έσοδα / έξοδα / Αποθεµατικό Ιδίων Κεφαλαίων, ποσού χιλ € 1.052, που απαλείφονται κατά την 
ενοποίηση. 

 Ποσά σε χιλ. € Όµιλος Εταιρεία 
01.01-31.03.2011 01.01-31.03.2010 01.01-31.03.2011 01.01-31.03.2010 

Μισθοί  & αµοιβές 400 353 181 162 
Κόστος κοινωνικής ασφάλισης 61 37 14 16 
Bonus 37 33 24 33 
Σύνολο 497 423 219 211 

∆εν έχουν χορηγηθεί δάνεια σε µέλη του ∆.Σ ή σε διευθυντικά στελέχη του Οµίλου και τις οικογένειές 
τους και δεν υπάρχουν απαιτήσεις/υποχρεώσεις από/προς τα συνδεδεµένα αυτά µέρη. 
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2.15. Ενδεχόµενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις 

∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που να έχουν 
σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία του Οµίλου.  

Σύµφωνα µε τη σύµβαση πώλησης της ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΡΕΤΡΑ Α.Ε., η πωλήτρια εταιρεία έχει 
υποχρέωση να καταβάλλει στους αγοραστές (ΛΑΜΨΑ 50%), ως αποζηµίωση, οποιοδήποτε ποσό εκ της 
αναβαλλόµενης φορολογικής απαίτησης (συνολικού ποσού την ηµ/νία της αγοράς χιλ € 2.849), το οποίο 
δε θα έχει ή δε θα µπορεί εκ του νόµου να συµψηφιστεί µέχρι την 31/5/2013, µε φορολογικές 
υποχρεώσεις της ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΡΕΤΡΑ Α.Ε., που θα ανακύψει λόγω κερδών που ενδεχοµένως θα έχει 
πραγµατοποιήσει η εταιρεία µέχρι την 31/12/2012. Η ως άνω φορολογική απαίτηση, αφορά σε δικαίωµα 
επ αόριστον αφορολόγητης έκπτωσης του ν. 1892/1990. Το καταβληθησόµενο ποσό, υπό την µορφή 
αποζηµίωσης θα είναι έντοκο µε ετήσιο επιτόκιο υπολογιζόµενο ανάλογα µε το επιτόκιο του 
µακροπρόθεσµου οµολογιακού δανείου που έχει συνάψει η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΡΕΤΡΑ Α.Ε.  

Οι ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις των εταιριών του Οµίλου έχουν ως εξής: 

Εταιρεία   Ανέλεγκτες Χρήσεις  
 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΩΝ "ΛΑΜΨΑ" Α.Ε.   2007 - 2010  
 ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΝΙΑ Ε.Π.Ε  2010 
 LUELLA ENTERPRISES LTD   2007 - 2010  
 HARVARD INVESTMENTS CORPORATION   2007 - 2010  
 WORLD SPIRIT S.A.   2007 - 2010  
 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΡΕΤΡΑ Α.Ε.  2010 
 EKSCELSIOR BELGRADE SOCIALLY OWNED HOTEL & CATERING TOURIST ENTERPRISES   2007 - 2010  
 ARMINI ENTRPRISES COMPANY LTD  2010 
 BEOGRADSKO MESOVITO PREDUZECE   2005 - 2010  
 NORTH HAVEN LTD   2000 - 2010  
 MARKELIA LTD  2010 

Για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις των εταιριών του Οµίλου, υπάρχει το ενδεχόµενο επιβολής 
πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα εξετασθούν και θα οριστικοποιηθούν από 
τις αρµόδιες φορολογικές αρχές. Για τις ανέλεγκτες αυτές χρήσεις, η Εταιρία και ο Όµιλος διενήργησαν 
επαρκείς προβλέψεις για ενδεχόµενους φόρους (§ 2.13). 

2.16. Εγγυήσεις 

Ο Όµιλος και η Εταιρία έχουν ενδεχόµενες υποχρεώσεις και απαιτήσεις σε σχέση µε τράπεζες, λοιπές 
εγγυήσεις και άλλα θέµατα που προκύπτουν στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας, ως εξής: 

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 
Ποσά σε χιλ. € 31/3/2011 31/12/2010 31/3/2011 31/12/2010 

 Παραχωρηµένες προσηµειώσεις σε οικόπεδα και 
κτίρια για χορήγηση δανείων  111.250 111.250 92.050 92.050 
 Λοιπές Εγγυητικές επιστολές εξασφάλισης 
υποχρεώσεων  815 740 75 135 
 ΣΥΝΟΛΟ  112.065 111.990 92.125 92.185 

 

2.17. Μερίσµατα 

Λόγω των ζηµιών που προέκυψαν στη χρήση 2010, η ∆ιοίκηση σκοπεύει να προτείνει στην Τακτική 
Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη µη διανοµή µερίσµατος παρά την ύπαρξη σωρευµένων κερδών εις 
νέο που δύναται να διανεµηθούν.  
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2.18. Αριθµός & αµοιβές προσωπικού 

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 
31/3/2011 31/3/2010 31/3/2011 31/3/2010 

Μισθωτοί 692 480 403 417 
Ηµεροµίσθιοι 29 228 14 19 
ΣΥΝΟΛΑ 721 708 417 436 

 

  Όµιλος Εταιρεία 
Ποσά σε χιλ. € 01.01-31.03.2011 01.01-31.03.2010 01.01-31.03.2011 01.01-31.03.2010 
Μισθοί  & αµοιβές 3.242 3.567 2.363 2.580 
Κόστος κοινωνικής ασφάλισης 652 800 536 690 
Παρεπόµενες παροχές προσωπικού 199 145 145 111 
Αποζηµιώσεις προσωπικού 
(προβλέψεις και καταβολές) 114 110 107 98 
Σύνολο 4.206 4.622 3.151 3.480 

 

2.19. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία ισολογισµού της ενδιάµεσης περιόδου 

 

Πέρα των ήδη αναφερθέντων γεγονότων, δεν υπάρχουν άλλα µεταγενέστερα των οικονοµικών 
καταστάσεων γεγονότα, τα οποία να αφορούν είτε τον Όµιλο είτε την Εταιρία, στα οποία επιβάλλεται 
αναφορά από τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς. 

Αθήνα, 26 Μαΐου 2011 

Ο Πρόεδρος ∆.Σ. Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος Ο Οικονοµικός ∆ιευθυντής 
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