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«ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε.»
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6015/06/Β/86/135

Βασιλέως Γεωργίου Α1, Τ.Κ. 105 64 Αθήνα
Στοιχεία και Πληροφορίες της Περιόδου από 1η Ιανουαρίου 2009 έως 30η Σεπτεµβρίου 2009

(σύµφωνα µε την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ - Έµµεση Μέθοδος (Ενοποιηµένα & Μη Ενοποιηµένα) 

∆ιεύθυνση ∆ιαδικτύου Εταιρίας: http://www.lampsa.gr
(Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες €) Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ηµεροµηνία έγκρισης 01/01-30/09/2009 01/01-30/09/2008 01/01-30/09/2009 01/01-30/09/2008
οικονοµικών καταστάσεων: 25-Νοε-2009 Λειτουργικές δραστηριότητες 

Κέρδη προ φόρων 3.135 10.982 1.619 3.266
Πλέον/Μείον προσαρµογές για:

Τύπος Έκθεσης Επισκόπησης: ∆εν απαιτείται Αποσβέσεις 4.076 4.025 2.370 2.286
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων (32 - (32 -
Προβλέψεις / (Έσοδα από αχρησιµοποίητες προβλεψεις προ )ηγ. χρήσεων 94 226 91 226
Ζηµίες / (Κέρδη) εύλογης αξίας Επενδύσεων σε Ακίνητα - (4.825 - -

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ενοποιηµένα & Μη Ενοποιηµένα) Συναλλαγµατικές διαφορές (638 808 (891 542
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 2.230 3.040 1.930 2.295

(Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες €)  Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα (189) (115) (81) (50)
30.9.2009 31.12.2008 30.9.2009 31.12.2008 Πλέον/Μείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή 

EΝΕΡΓΗΤΙΚΟ που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 154.493 155.377 80.683 82.743 Μείωση/(αύξηση) αποθεµάτων (35) (162) 50 (60)
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 262 283 27 28 Μείωση/(αύξηση) απαιτήσεων (283) (2.650) (69) (533)
Λοιπά µη Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 13.830 9.291 57.381 56.239 (Μείωση)/αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) (2.015) (44) 25 (1.055)
Αποθέµατα 1.134 1.099 449 499 Μείον:
Απαιτήσεις από πελάτες 3.629 3.537 2.260 2.724 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (2.230) (2.090) (1.930) (2.295)
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 12.667 18.202 4.982 7.481 Καταβεβληµένοι φόροι (642) (742) (642) (742)
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 186.015 187.790 145.782 149.713 Σύνολο εισροών/ (εκροών) από λειτουργικές α)δραστηριότητες ( 3.470 8.452 2.439 3.880

Επενδυτικές δραστηριότητες
ΠΑΘΗΤΙΚΟ Αγορά θυγατρικών, 
Μετοχικό Κεφάλαιο 23.928 23.928 23.928 23.928 (µείον χρηµατικών διαθεσίµων θυγατρικής) - (14.420) - (17.060)
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 64.140 62.713 51.401 51.425 Αγορά ενσώµατων και άυλων πάγιων στοιχείων (2.496) (4.243) (264) (1.334)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών µητρικής (α) 88.068 86.641 75.328 75.353 Εισπραχθέντες τόκοι 31 115 81 50
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας (β) 3.981 3.926 - Εισπράξεις επιχορηγήσεων 824 - 152 -
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ)=(α)+(β) 92.049 90.567 75.328 75.353 ∆άνεια χορηγηθέντα (3.898) - - -
Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 75.570 78.479 58.459 62.495 Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής - - (1.002) -
Προβλέψεις/Λοιπές µακροπρόθ. υποχρεώσ. 5.818 4.983 3.458 2.591 Σύνολο εισροών/ (εκροών) από επενδυτικές β)δραστηριότητες ( (5.539) (18.548) (1.034) (18.343)
Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές υποχρ. 4.296 3.489 3.500 3.216 Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 8.281 10.272 5.038 6.058 Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια 968 15.043 - 14.790
Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 93.966 97.223 70.454 74.360 Εξοφλήσεις δανείων (3.753) (2.953) (3.753) (2.097)
ΣΥΝ. Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 186.015 187.790 145.782 149.713 Μερίσµατα πληρωθέντα (761) (2.136) (761) -

Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηµατοδοτικές γ)δραστηριότητες ( (3.546) 9.954 (4.513) 12.693
Καθαρή αύξηση/(µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
περιόδου (α) + (β) +(γ) (5.615) (142) (3.108) (1.770)
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 15.147 12.122 4.942 6.646
Επίδραση συναλλαγµατικών διαφορών 32 (143) - -

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ (Ενοποιηµένα & Μη Ενοποιηµένα)   Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 9.564 11.836 1.834 4.876

(Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες €) Ο ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
01/01-30/09/2009 01/01-30/09/2008 01/07-30/09/2009 01/07-30/09/2008

Κύκλος εργασιών 34.575 46.898 13.036 17.480
Μικτά κέρδη/ζηµιές 10.226 20.046 3.775 9.269
Κέρδη/ζηµιές  προ φόρων, χρηµατοδοτικών &
επενδυτικών αποτελ/µάτων 4.853 10.079 2.615 4.189
Κέρδη/ζηµιές  προ φόρων 3.135 10.982 2.675 700
Κέρδη / (Ζηµιές) µετά από φόρους (Α) 2.789 8.768 2.176 (672)
   Ιδιοκτήτες Μητρικής 2.631 7.449 2.136 (662)
   ∆ικαιώµατα µειοψηφίας 158 1.319 40 (10)
Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β) (120) 960 (19) 1.029
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 
µετά από φόρους (Α) + (Β) 2.670 9.728 2.157 357
   Ιδιοκτήτες Μητρικής 2.614 8.409 2.117 366
   ∆ικαιώµατα µειοψηφίας 55 1.319 40 (9)
Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά (  €)σε 0,1232 0,3487 0,1000 -0,0310
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, 
επενδυτικών αποτελεσµ. & συνολικών αποσβ νέσεω 8.897 14.104 3.884 5.714

(Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες €) Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
01/01-30/09/2009 01/01-30/09/2008 01/07-30/09/2009 01/07-30/09/2008

Σύνολο κύκλου εργασιών 21.856 28.920 8.334 10.459
Μικτά κέρδη/ζηµιές 6.865 12.019 3.083 5.352
Κέρδη/ζηµιές  προ φόρων, χρηµατοδοτικών &
επενδυτικών αποτελ/µάτων 2.578 6.053 1.181 3.045
Κέρδη/ζηµιές  προ φόρων 1.619 3.266 1.736 377
Κέρδη / (Ζηµιές) µετά από φόρους (Α) 1.163 2.257 1.255 157
   Ιδιοκτήτες Μητρικής 1.163 2.257 1.255 157
   ∆ικαιώµατα µειοψηφίας - - - -
Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β) - - - -
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 
µετά από φόρους (Α) + (Β) 1.163 2.257 1.255 157
   Ιδιοκτήτες Μητρικής 1.163 2.257 1.255 157
   ∆ικαιώµατα µειοψηφίας - - - - (Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες €) Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ
Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά (  €)σε 0,0544 0,1056 0,0587 0,0074 Έσοδα - 23
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, Έξοδα - -
επενδυτικών αποτελεσµ. & συνολικών ναποσβέσεω 4.915 8.339 2.020 3.804 Απαιτήσεις - 610

Υποχρεώσεις - -
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Ενοποιηµένα & Μη Ενοποιηµένα)  Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µ   ςελών της ∆ιοίκηση 905 302

Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της ς∆ιοίκηση - -
(Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες €)  Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και µέλη της ς∆ιοίκηση - -

30.9.2009 30.09.2008 30.9.2009 30.09.2008
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου
 (01/01/2009 & 01/01/2008 αντίστοιχα) 90.567 90.083 75.352 74.085
Συνολικά έσοδα 2.670 9.728 1.163 2.257
Μεταβολή από απόκτηση θυγατρικής εταιρείας - (11.548) - -
∆ιανεµηθέντα µερίσµατα (1.188) (2.136) (1.188) (2.136)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου
 (30/09/2009 & 30/09/2008 αντίστοιχα) 92.049 86.126 75.327 74.206

Αθήνα, 25 Νοεµβρίου 2009
Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. Ο ∆ιευθύνων µβ ςΣύ ουλο Ο Οικον.∆ιευθυντής

ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΑΛΑΝΑΚΙΣ  ∆ΝΙΚΟΛΑΟΣ . ∆ΑΝ∆ΟΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
Α.∆.Τ. Ξ 282324 Α.∆.Τ   . Χ 170751   Α.∆.Τ. AZ 512473

∆ηµοσιεύσεις  ΠΑΝ∆ΗΣ 210. 52.39.580

1. Οι εταιρίες του Οµίλου, τα ποσοστά µε τα οποία συµµετέχει ο Όµιλος στο µετοχικό τους κεφάλαιο καθώς και η µέθοδος ενσωµάτωσής τους, παρατίθενται αναλυτικά
στην σηµείωση 2.7 των Ενδιάµεσων Συνοπτικών Οικονοµικών Καταστάσεων. Στις 13η Απριλίου 2009, η θυγατρική εταιρεία Belven Associates εξαγόρασε κατά 100% την
εταιρεία «Markelia Enterprices LTD» της οποίας το µετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε χιλ € 1. Η τελευταία ενσωµατώνεται για 1η φορά µε τη µέθοδο της πλήρους
ενοποίησης στις Ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του οµίλου την τρέχουσα χρήση. Η ανωτέρω εξαγορά ανήλθε στο ποσό των χιλ € 1 και η ενσωµάτωση της στις
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου δεν επέφερε µεταβολές στον κύκλο εργασιών, ή/και στα αποτελέσµατα µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας
της εταιρείας, ή/και στην καθαρή θέση των µετόχων της εταιρείας. Επιπρόσθετα, η θυγατρική εταιρεία Belven Associates την 22 Ιουνίου 2009, εκχώρησε δανειακή
απαίτηση ποσού χιλ $ 25.457 που είχε από την εταιρεία Βeogradsko Mesovito Preduzece στην εταιρεία Markelia Enterprices LTD.
2. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρίας και των εταιριών του Οµίλου παρατίθενται αναλυτικά στην σηµείωση 2.16 των Ενδιάµεσων Συνοπτικών Οικονοµικών
Καταστάσεων. 
3. Στις ανωτέρω Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις έχουν τηρηθεί οι λογιστικές αρχές που χρησιµοποιήθηκαν για να καταρτισθούν οι οικονοµικές
καταστάσεις της χρήσης 2008. ∆εν υπάρχουν µεταβολές στις λογιστικές µεθόδους και εκτιµήσεις  σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση. 
4. Επί των Ακινήτων της Μητρικής υφίστανται εµπράγµατα βάρη ποσού € 92,2 εκ. για ανεξόφλητο υπόλοιπο δανείων ποσού € 61,9 εκ. Επί των ακινήτων του Οµίλου
υφίστανται εµπράγµατα βάρη ποσού € 111,3 εκ. για ανεξόφλητο υπόλοιπο δανείων ποσού € 79,9 εκ. Επίσης υφίσταται ενέχυρο επί του 100% του καταβεβληµένου
µετοχικού κεφαλαίου της ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΡΕΤΡΑ Α.Ε. για εξασφάλιση  οµολογιακού της δανείου. 
5. ∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της
εταιρίας και του Οµίλου. ∆εν έχουν σχηµατισθεί σχετικές προβλέψεις. 
6. Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου ήταν για την Εταιρία 427 άτοµα και για τον Όµιλο 859 άτοµα, ενώ για την αντίστοιχη
ηµεροµηνία της συγκριτικής περιόδου, ο σχετικός αριθµός ήταν 470 και 1.090 άτοµα αντιστοίχως. 
7. ∆εν υπάρχουν στο τέλος της τρέχουσας περιόδου, µετοχές της µητρικής εταιρίας που κατέχονται από την ίδια ή από θυγατρικές και συγγενείς της επιχειρήσεις. 
8. Οι επενδύσεις σε ενσώµατα και άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία κατά την περίοδο από 1/1-30/9/2009 σε ενοποιηµένη βάση ανήλθαν σε € 2.496 χιλ. και της
µητρικής εταιρίας σε € 264 χιλ. 
9. Τα κέρδη ανά µετοχή υπολογίστηκαν βάσει των κερδών µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας επί του σταθµισµένου µέσου όρου του αριθµού των µετοχών της
µητρικής. 
10. Η Εταιρία έχει σχηµατίσει σωρευτική πρόβλεψη ύψους € 458 χιλ. που αφορά ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις. Επιπλέον η Εταιρία έχει σχηµατίσει πρόβλεψη
αποζηµίωσης προσωπικού ύψους € 1.181 χιλ. και λοιπές προβλέψεις ύψους € 180 χιλ. Τα ανωτέρω ποσά για τον Όµιλο ανέρχονται σε € 458 χιλ., € 1.381 χιλ. και € 180
χιλ. αντιστοίχως. 
11. Τυχόν διαφορές σε αθροίσµατα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. Τα ποσά παρουσιάζονται σε χιλιάδες ευρώ όπως και στις οικονοµικές καταστάσεις. 
13. Τα Λοιπά Συνολικά Έσοδα περιόδου, περιλαµβάνουν συναλλαγµατικές διαφορές µετατροπής ισολογισµών.
14. ∆εν έχει επέλθει διακοπή εκµετάλλευσης κλάδου ή εταιρείας.
15. Οι κατωτέρω συναλλαγές αφορούν συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη την 30/9/2009, κατά την έννοια του ∆ΛΠ 24:

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις, στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε.».  
Συνιστούµε εποµένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε τον Εκδότη, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου του Εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονοµικές καταστάσεις καθώς και η 

έκθεση επισκόπησης του νόµιµου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.

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 € 17.150 χιλ. και
αντίστοιχα έσοδα / έξοδα τόκων -  συναλλαγµατικών διαφορών που απαλείφονται κατά την ενοποίηση.
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