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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  Περιόδου από 1η Ιανουαρίου 2010 έως 31η ∆εκεµβρίου 2010

(δηµοσιευόµενα βάσει του Κ.Ν. 2190/1920, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και µη, κατά τα ∆ΛΠ)

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

Αρµόδια Υπηρεσία - Νοµαρχία Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, ( Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες € )
∆ιεύθυνση Ανώνυµων Εταιρειών & Πίστεως Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

∆ιεύθυνση ∆ιαδικτύου Εταιρίας: http://www.lampsa.gr 01/01-31/12/2010 01/01-31/12/2009 01/01-31/12/2010 01/01-31/12/2009
Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου Λειτουργικές δραστηριότητες 

Κέρδη / (Ζηµίες) προ φόρων 31 3.992 (3.212 1.373
Πλέον/Μείον προσαρµογές για:
Αποσβέσεις 5.342 5.628 2.549 3.088

Ηµεροµηνία έγκρισης Αποσβέσεις επιχορηγήσεων (57 (57 (23 (23)
οικονοµικών καταστάσεων: 29 Μαρτίου 2011 Ζηµιές / (Κέρδη) από πώληση παγίων 3 - 9 -
Νόµιµος Ελεγκτής Παύλος Στελλάκης (ΑΜ 24941) Προβλέψεις/(Έσοδα από αχρησιµοποίητες προβλέψεις προ µ  .ηγου ένων χρ ) 215 229 119 195
Ελεγκτική Εταιρία: Grant Thornton A.E. (ΑΜ ΣΟΕΛ 127) Υποτίµηση συµµετοχών - - 100 -
Τύπος Έκθεσης Ελέγχου Ελεγκτών: Με σύµφωνη γνώµη Συναλλαγµατικές διαφορές 1.300 (914 1.545 (661)

Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα (285 (319 (10 (90)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ενοποιηµένα & Μη Ενοποιηµένα) Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 2.357 3.203 1.813 2.346

Πλέον/Μείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή 
(Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες €)  Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:

31.12.2010 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2009 Μείωση/(αύξηση) αποθεµάτων 169 20 24 (2)
EΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Μείωση/(αύξηση) απαιτήσεων 483 702 683 1.342
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 151.125 153.628 78.634 80.261 (Μείωση)/αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) (2.572) (2.618) (272) (331)
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 6.361 6.312 31 26 Μείον:
Λοιπά µη Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 6.786 5.828 48.012 56.117 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληµένα (1.565) (3.421) (1.965) (2.571)
Αποθέµατα 910 1.079 476 500 Καταβληµένοι φόροι (180) (1.116) (30) (1.100)
Απαιτήσεις από πελάτες 2.477 2.588 1.638 2.083 Σύνολο εισροών/ (εκροών) από λειτουργικές α)δραστηριότητες ( 5.241 5.330 1.331 3.566
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 8.102 13.916 4.062 4.574 Επενδυτικές δραστηριότητες
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 175.761 183.350 132.854 143.561 Αγορά ενσώµατων & άυλων πάγιων στοιχείων (2.836) (4.023) (1.243) (604)

Επιστροφή κεφαλαίου θυγατρικών εταιρειών - - 11.390 -
Πωλήσεις ενσώµατων παγίων 24 - 21 -
Εισπράξεις επιχορηγήσεων - 824 - 152

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ∆άνεια χορηγηθέντα - (4.152) - -
Μετοχικό Κεφάλαιο 23.928 23.928 23.928 23.928 Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου & ποσά κατατεθηµένα 
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 63.512 63.404 47.670 50.897 για αύξηση κεφαλαίου ενοποιούµενης εταιρείας (50) - (1.801) (2.551)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών µητρικής (α) 87.440 87.332 71.598 74.825 Τόκοι εισπραχθέντες 232 251 10 90
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας (β) 4.305 4.067 - - Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές β)δραστηριότητες ( (2.631) (7.100) 8.376 (2.913)
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ)=(α)+(β) 91.745 91.399 71.598 74.825 Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 67.667 56.007 50.627 40.139 Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 2.247 2.307 - -
Προβλέψεις/Λοιπές µακροπρόθ. υποχρεώσ. 3.949 4.182 2.081 2.244 Εξοφλήσεις δανείων (9.586) (3.894) (8.466) (3.222)
Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρ. 6.320 23.713 4.275 21.668 Μερίσµατα πληρωθέντα (597) (1.187) (597) (1.187)
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 6.079 8.049 4.273 4.686 Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηµατοδοτικές γ)δραστηριότητες ( (7.936) (2.774) (9.063) (4.409)
Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 84.015 91.951 61.256 68.736 Καθαρή αύξηση/(µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
ΣΥΝ. Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 175.761 183.350 132.854 143.561 (α) + (β) + (γ) (5.326) (4.544) 644 (3.757)

Ταµειακά διαθέσιµα & ισοδύναµα έναρξης χρήσης 10.603 15.147 1.185 4.942
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ (Ενοποιηµένα & Μη Ενοποιηµένα) Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης 5.277 10.603 1.830 1.185

(Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες €) Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
01/01-31/12/2010 01/01-31/12/2009 01/01-31/12/2010 01/01-31/12/2009

Kύκλος εργασιών 45.079 47.021 26.892 29.762
Μικτά κέρδη/(ζηµιές) 13.370 15.414 6.256 8.469
Κέρδη/(ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών &
επενδυτικών αποτελ/µάτων 3.350 5.906 222 2.945
Κέρδη/(ζηµιές)  προ φόρων 31 3.992 (3.212) 1.373
Κέρδη / (Ζηµιές) µετά από φόρους (Α) 171 3.004 (2.629) 661
   Ιδιοκτήτες Μητρικής (67) 2.759 (2.629) 661
   ∆ικαιώµατα µειοψηφίας 238 244 - -
Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β) 774 (983) - -
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 
µετά από φόρους (Α) + (Β) 944 2.020 (2.629) 661
   Ιδιοκτήτες Μητρικής 706 1.879 (2.629) 661
   ∆ικαιώµατα µειοψηφίας 238 141 - -
Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους 
ανά µετοχή - βασικά (σε €) (0,0032) 0,1292 (0,1231) 0,0309
Προτεινόµενο µέρισµα ανά µετοχή (σε €) 0,0000 0,0280
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, 
επενδυτικών αποτελεσµ. & συνολικών αποσβ νέσεω 8.635 11.477 2.749 6.010

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Ενοποιηµένα & Μη Ενοποιηµένα)

(Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες €)  Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2010 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2009

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης
  (01/01/2010 & 01/01/2009 αντίστοιχα) 91.399 90.567 74.825 75.353
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους 944 2.020 (2.629) 661
∆ιανεµηθέντα µερίσµατα (598) (1.188) (598) (1.188)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης
(31/12/2010 & 31/12/2009 αντίστοιχα) 91.745 91.399 71.598 74.825

(Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες €) Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ
Έσοδα 0 29
Έξοδα 0 15
Απαιτήσεις 300 614
Υποχρεώσεις 0 1
Συναλλαγές και αµοιβές ∆ιευθυντικών Στελεχών και   ςΜελών της ∆ιοίκηση 1.984 977
Απαιτήσεις από ∆ιευθυντικά Στελέχη και Μέλη της ς∆ιοίκηση 0 0
Υποχρεώσεις προς ∆ιευθυντικά Στελέχη και Μέλη της ς∆ιοίκηση 0 0

Αθήνα, 29 Μαρτίου 2011
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 Α.∆.Τ  γ ή  170751   . AZ 512473 / Άδεια Λο ιστ Α΄ Τάξης 0010932

∆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 4 της ετήσιας οικονοµικής έκθεσης. 
2. Όπως αναλυτικά αναφέρεται στη σηµείωση 5.5 της ετήσιας οικονοµικής έκθεσης, κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρήσης εκκαθαρίστηκε η θυγατρική εταιρεία
BELVEN ASSOCIATES της οποίας τα περιουσιακά στοιχεία εισφέρθηκαν στις εταιρείες Harvard Investments Corporation και World Spirit LTD. Αυτές µε τη σειρά τους
επέστρεψαν µέρος του µετοχικού τους κεφαλαίου στη µητρική εταιρεία ΛΑΜΨΑ ΑΕ ποσού χιλ $ 3.852 και χιλ $ 11.558 αντίστοιχα. Η µητρική εταιρεία αποπλήρωσε
µέρος οµολογιακού δανείου σε δολάρια ύψους χιλ $ 7.061. Το γεγονός αυτό δεν είχε καµία επίδραση στον κύκλο εργασιών τα αποτελέσµατα µετά φόρων και στα Ίδια
Κεφάλαια των µετόχων της Εταιρείας. ∆εν έχει επέλθει διακοπή εκµετάλλευσης κλάδου ή άλλης εταιρείας σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Α. Από την εκκαθάριση της BELVEN
δεν προέκυψε καµία επίδραση στα ίδια κεφάλαια ή/και στα αποτελέσµατα του οµίλου.
3. Η µητρική εταιρεία συµφώνησε µε πιστώτρια τράπεζα, την παράταση του χρόνου αποπληρωµής οµολογιακού ∆ανείου ύψους χιλ € 18.500 από την αρχική ηµεροµηνία
λήξεως του (21η Νοεµβρίου 2010) κατά τρία (3) έτη, δηλαδή την 21η Νοεµβρίου 2013.
4. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρίας και των εταιριών του Οµίλου παρατίθενται αναλυτικά στην σηµείωση 5.25 της ετήσιας οικονοµικής έκθεσης.
5. Στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις έχουν τηρηθεί οι λογιστικές αρχές που χρησιµοποιήθηκαν για να καταρτισθούν οι οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2009
προσαρµοσµένων µε τις αναθεωρήσεις που επιτάσσουν τα ∆ΠΧΑ. ∆εν υπάρχουν µεταβολές στις λογιστικές µεθόδους και εκτιµήσεις σε σχέση µε την προηγούµενη
χρήση. ∆εν έχει γίνει διόρθωση λάθους. 
6. Επί των Ακινήτων της Μητρικής υφίστανται εµπράγµατα βάρη ποσού χιλ € 92.050 για ανεξόφλητο υπόλοιπο δανείων ποσού χιλ € 54.902. Επί των ακινήτων του
Οµίλου υφίστανται εµπράγµατα βάρη ποσού χιλ € 111.250 για ανεξόφλητο υπόλοιπο δανείων ποσού χιλ € 73.987. Επίσης υφίσταται ενέχυρο επί του 100% του
καταβληµένου µετοχικού κεφαλαίου της ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΡΕΤΡΑ Α.Ε. για εξασφάλιση οµολογιακού της δανείου.
7. ∆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. 
8. Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας χρήσης ήταν για την Εταιρία 440 άτοµα και για τον Όµιλο 692 άτοµα, ενώ για την αντίστοιχη
ηµεροµηνία της συγκριτικής χρήσης, ο σχετικός αριθµός ήταν 436 και 710 άτοµα αντιστοίχως. 
9. ∆εν υπάρχουν στο τέλος της τρέχουσας χρήσης, µετοχές της µητρικής εταιρίας που κατέχονται από την ίδια ή από θυγατρικές και συγγενείς της επιχειρήσεις. 
10. Οι επενδύσεις σε ενσώµατα και άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία κατά την τρέχουσα χρήση σε ενοποιηµένη βάση ανήλθαν σε χιλ € 3.291 και της µητρικής εταιρίας
σε € 941 χιλ. 
11. Τα κέρδη/(ζηµιές) ανά µετοχή υπολογίστηκαν βάσει των κερδών µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας επί του σταθµισµένου µέσου όρου του αριθµού των
µετοχών της µητρικής. 
12. Η Εταιρία έχει σχηµατίσει σωρευτική πρόβλεψη ύψους € 450 χιλ. που αφορά ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις. Επιπλέον η Εταιρία έχει σχηµατίσει πρόβλεψη
αποζηµίωσης προσωπικού ύψους € 1.413 χιλ. και λοιπές προβλέψεις ύψους € 196 χιλ. Τα ανωτέρω ποσά για τον Όµιλο ανέρχονται σε € 450 χιλ., χιλ € 1.652 και € 395
χιλ. αντιστοίχως. 
13. Τη διανοµή µερίσµατος ύψους 0,028 ευρώ για τη χρήση του 2009 ενέκρινε η γενική συνέλευση των µετόχων της ΛΑΜΨΑ που πραγµατοποιήθηκε την 30/6/2010.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3697/2008, το προς διανοµή µέρισµα υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 10%. Συνεπεία αυτού, το καθαρό πληρωτέο ποσό µερίσµατος
στους Μετόχους ανήλθε σε €0,0252 ευρώ ανά µετοχή.
14. Τυχόν διαφορές σε αθροίσµατα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. Τα ποσά παρουσιάζονται σε χιλιάδες ευρώ όπως και στις Ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις. 
15. Τα Λοιπά Συνολικά Έσοδα της χρήσης για τον Όµιλο ποσού χιλ € 774 και χιλ € (983) για την τρέχουσα και συγκριτική χρήση αντίστοιχα, αφορούν συναλλαγµατικές
διαφορές µετατροπής ισολογισµών θυγατρικών εταιρειών. 
16. Τα ανωτέρω ενοποιηµένα και εταιρικά αποτελέσµατα µετά φόρων έχουν επιβαρυνθεί και µε ποσό € 84 χιλ., το οποίο αφορά την έκτακτη εισφορά φόρου του Ν.
3845/2010. 
17. Οι κατωτέρω συναλλαγές αφορούν συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρήσης καθώς και τα υπόλοιπα απαιτήσεων και
υποχρεώσεων κατά την 31/12/2010, 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 ελέγχου του νόµιµου ελεγκτή.

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 € 12.429 χιλ. και αντίστοιχα έσοδα / έξοδα τόκων ύψους € 670
χιλ. και συναλλαγµατικές διαφορές έσοδα / έξοδα / Αποθεµατικό Ιδίων Κεφαλαίων, ποσού χιλ € 1.767, που απαλείφονται κατά την ενοποίηση.

Γεώργιος Γαλανάκις - Πρόεδρος, Απόστολος ∆οξιάδης - Αντιπρόεδρος, Νικόλαος ∆άνδολος
- ∆ιευθύνων Σύµβουλος, Μωρίς Μοντιάνο - Μέλος ∆.Σ., Φίλιππος Σπυρόπουλος - Μέλος
∆.Σ., Τόµας Μίλερ - Μέλος ∆.Σ.-, Αθανάσιος Παπαδόπουλος - Μέλος ∆.Σ., Tihomir
Trivunach (Τιχοµίρ Τρίβουνατς) - Μέλος ∆.Σ., Χλόη Λασκαρίδη - Μέλος ∆.Σ.


	ISA22

