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Η «Εταιρεία Ελληνικών Ξενοδοχείων Λάμψα Α.Ε. » ανακοίνωσε σήμερα τις
Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως 2005 . Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 31
εκατομμύρια ευρώ έναντι 30,5 εκατομμυρίων ευρώ της προηγούμενης χρήσης ,
επιτυγχάνοντας έτσι αύξηση επί των εσόδων του Ολυμπιακού έτους 2004 . Τα κέρδη
προ φόρων ανήλθαν σε 4.397.657,84 ευρώ έναντι 4.299.473,28 ευρώ της
προηγουμένης χρήσεως, ενώ τα κέρδη μετά φόρων ανήλθαν σε 3.439.875,89 ευρώ
έναντι 3.034.271,41 ευρώ της προηγουμένης χρήσεως. Η ουσιαστική αυτή βελτίωση
των αποτελεσμάτων οφείλεται κυρίως στους κάτωθι λόγους :
α) Στην αύξηση του κύκλου εργασιών, σε σχέση με την προηγούμενη χρήση,
λόγω κυρίως των εσόδων από τα τμήματα τροφίμων και ποτών (αύξηση 5,0 % ) ,
των λοιπών εσόδων ( αύξηση 11,0% ) καθώς και σημαντικής αυξήσεως της
πληρότητας του Ξενοδοχείου ( αύξηση 25,0 % ).Τα ανωτέρω αποδεικνύουν την
ιδιαίτερα ικανοποιητική διείσδυση τόσο στην ελληνική όσο και στην διεθνή
τουριστική αγορά .
β) Στον περιορισμό του λειτουργικού κόστους με αποτέλεσμα την βελτίωση
των μικτών αποτελεσμάτων ( ποσοστό 19,51 % επί των εσόδων ) σε σχέση με την
προηγούμενη χρήση ( ποσοστό 20,26 % επί των εσόδων ) .
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να προτείνει στη Γενική Συνέλευση μέρισμα
€ 0,05 ανά μετοχή. Το Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό του ύψους του
μερίσματος έλαβε υπόψιν αφενός μέν την ευνοϊκότερη φορολογική μεταχείριση της
εταιρείας (λόγω προηγούμενων φορολογικών ζημιων), αφετέρου δε την διερεύνηση
επενδυτικών δράσεων για την περαιτέρω ανάπτυξή της.
Το Διοικητικό Συμβούλιο σημειώνει και πάλι την πλήρη αισιοδοξία του για
την οικονομική ευρωστία της εταιρείας μετά την πρόσφατη επιτυχή αύξηση – ύψους
45 εκατομμυρίων Ευρώ – του μετοχικού της κεφαλαίου, σε συνδυασμό με (α)
αύξηση του κύκλου εργασιών και (β) επίτευξη υψηλού EBITDA (κέρδη προ φόρων,
τόκων και αποσβέσεων). Τέλος εξαιρετικά θετικά είναι τα αποτελέσματα των
πρώτων μηνών του 2006 , με άνοδο του REVPAR (Revenue per Available room)
κατά 9,0 % και του GOP (Gross Operating Profit) κατά 31,0%.
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