
Αρμόδια Υπηρεσία - Νομαρχία

Διεύθυνση Διαδικτύου Εταιρίας: 01/01-31/12/2014 01/01-31/12/2013 01/01-31/12/2014 01/01-31/12/2013

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Λειτουργικές δραστηριότητες 

Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων 

(συνεχιζόμενες δραστηριότητες)
(6.870) 1.810 1.843 (1.011)

Πλέον/Μείον προσαρμογές για:

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο Αποσβέσεις 4.650 4.625 2.533 2.587

των  ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: 30 Μαρτίου 2015 Αποσβέσεις επιχορηγήσεων (23) (23) (23) (23)
Προβλέψεις 211 238 (216) 224

Νόμιμος Ελεγκτής: Γεώργιος Δεληγιάννης  (ΑΜ ΣΟΕΛ 15791) Υποτίμηση συμμετοχών-Απομείωση Υπεραξίας 5.731 - 2.326 -
Ελεγκτική Εταιρεία: Grant Thornton (ΑΜ ΣΟΕΛ 127) Ζημιές / (Κέρδη) από εκποίηση ενσώματων παγίων & απομειώσεις 4.231 7 - 0
Τύπος Έκθεσης : Με σύμφωνη γνώμη- θέμα έμφασης Συναλλαγματικές διαφορές 1.191 (111) 1.134 132

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 1.660 1.725 1.499 1.564
Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα (53) (46) (2) (4)

Επενδυτικά αποτελέσματα 199 (771) (1.657) (741)

Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών κεφαλαίου κίνησης 10.927 7.455 7.438 2.728

Πλέον/Μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή 

που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:

31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2014 31.12.2013 Μείωση/(αύξηση) αποθεμάτων (10) 7 (52) (146)

EΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Μείωση/(αύξηση) απαιτήσεων (236) (1.147) 21 (1.125)

118.984 125.025 126.506 72.484 73.841 (Μείωση)/αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) (32) 1.153 78 1.410

304 6.034 5.978 93 68 Μείον:

9.752 7.968 5.616 33.111 33.504 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα (1.679) (1.345) (1.577) (1.251)

871 860 761 630 578 Καταβλημένοι φόροι (430) (119) - 1
1.827 1.576 1.407 1.529 1.334 Σύνολο εισροών/ (εκροών) από 8.541 6.004 5.907 1.617

4.543 5.903 5.467 2.092 2.673
Επενδυτικές δραστηριότητες

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 136.280 147.367 145.735 109.939 111.997 Επιστροφή κεφαλαίου θυγατρικών εταιρειών - - - 4.536

Αγορά ενσώματων & άυλων πάγιων (2.406) (3.506) (759) (2.446)

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Πωλήσεις ενσώματων παγίων - 1.706 - -

Μετοχικό Κεφάλαιο 23.928 23.928 23.928 23.928 23.928 Τόκοι εισπραχθέντες 2 46 2 4

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 54.020 59.319 55.494 37.955 34.961 Εισπράξεις Τοκοχρεωλύσιων 51 1.800 - -

77.947 83.247 79.422 61.882 58.889 Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής - (95) - (1.696)

Δικαιώματα Μειοψηφίας (β) 3.380 3.749 4.299 - - μερίσματα εισπραχθέντα - - 1.657 885

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ)=(α)+(β) 81.328 86.996 83.721 61.882 58.889 Σύνολο εισροών / (εκροών) από 

επενδυτικές δραστηριότητες (β)

(2.353) (49) 900 1.284

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
35.605 38.827 28.353 34.145 37.035

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθ. υποχρεώσ.  6.776 6.439 7.339 2.470 2.091 Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια - 1.798 - 1.600

Βραχυπρόθεσμες δανειακές  υποχρ. 5.255 7.906 21.287 4.923 7.708 Εξοφλήσεις δανείων (6.869) (6.063) (6.869) (4.269)

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
7.316 7.199 5.035 6.518 6.275

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από 

χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)
(209) (9) - -

Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 54.952 60.371 62.014 48.056 53.108
Σύνολο εισροών/(εκροών) από 

χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)
(7.077) (4.274) (6.869) (2.669)

ΣΥΝ. ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 136.280 147.367 145.735 109.939 111.997 Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα 

και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) +(γ) (889) 1.680 (62) 232

Ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα έναρξης χρήσης 3.947 2.267 1.204 972

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης 3.058 3.947 1.142 1.204

(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €)

01/01-31/12/2014 01/01-31/12/2013 01/01-31/12/2014 01/01-31/12/2013

Kύκλος εργασιών 48.693 39.063 38.651 27.020
Μικτά κέρδη/(ζημιές) 16.577 11.372 13.736 6.660
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών &
επενδυτικών αποτελ/μάτων 6.068 1.838 5.308 (570)
Κέρδη/(ζημιές)  προ φόρων (6.870) 1.810 1.843 (1.011)
Κέρδη / (Ζημιές) μετά από φόρους (Α) (4.925) 3.425 3.519 379
   Ιδιοκτήτες Μητρικής (4.556) 3.281 3.519 379
   Δικαιώματα μειοψηφίας (369) 144 - -
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) (747) (149) (525) 29
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 
μετά από φόρους (Α) + (Β) (5.672) 3.276 2.993 408
   Ιδιοκτήτες Μητρικής (5.303) 3.349 2.993 408
   Δικαιώματα μειοψηφίας (369) (73) - -
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους 
ανά μετοχή - βασικά (σε €) 0,2133 €-          0,1536 €                   0,1647 €               0,0178 €                    
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, 
επενδυτικών αποτελεσμ. & συνολικών αποσβέσεων 10.695 6.440 8.774 1.994

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €)

(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €) Έσοδα 90 90

31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2013 Έξοδα 429 429

Απαιτήσεις 45 45

  (01/01/2014 & 01/01/2013 αντίστοιχα) 86.997 83.721 58.888 58.480 Υποχρεώσεις 147 147

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (5.672) 3.371 2.993 408 Συναλλαγές και αμοιβές Διευθυντικών Στελεχών και Μελών της Διοίκησης 1260 795

Μεταβολή από αλλαγή ποσοστού συμμετοχής σε (95) - - Απαιτήσεις από Διευθυντικά Στελέχη και Μέλη της Διοίκησης

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης Υποχρεώσεις προς Διευθυντικά Στελέχη και Μέλη της Διοίκησης

(31/12/2014 & 31/12/2013 αντίστοιχα) 81.328 86.997 61.882 58.888

Αθήνα, 30 Μαρτίου 2015

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Ο Διευθύνων Σύμβουλος  Ο Οικον.Διευθυντής

ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΑΛΑΝΑΚΙΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΩΜΕΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
Α.Δ.Τ. Ξ 282324 Α.Δ.Τ. ΑΙ 506406    Α.Δ.Τ. AZ 512473 / Άδεια Λογιστή Α΄ Τάξης 0010932

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο ΟΜΙΛΟΣ

«ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε.»

http://www.lampsa.gr

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

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 06015/006/Β/86/0135|ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 223101000

 Ο ΟΜΙΛΟΣ

(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης

 Ο ΟΜΙΛΟΣ

Αποθέματα

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Βασιλέως Γεωργίου Α1, Τ.Κ. 105 64 Αθήνα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €)

Στοιχεία και Πληροφορίες  Περιόδου από 1η Ιανουαρίου 2014 έως 31η Δεκεμβρίου 2014

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, 

Διεύθυνση Ανώνυμων Εταιρειών & Πίστεως

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία

Λοιπά μη Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Απαιτήσεις από πελάτες

Δημοσιεύσεις  ΠΑΝΔΗΣ 210. 52.39.580  

Από τις ανωτέρω συναλλαγές, οι συναλλαγές και υπόλοιπα με τις θυγατρικές εταιρείες έχουν απαλειφθεί από τα ενοποιημένα οικονομικά στοιχεία του Ομίλου. Μεταξύ 
θυγατρικών εταιρειών του ομίλου υπάρχουν απαιτήσεις / υποχρεώσεις από δανεισμό συνολικής αξίας € 3.821 χιλ. και αντίστοιχα έσοδα / έξοδα τόκων ύψους € 253 χιλ. και 
συναλλαγματικές διαφορές έσοδα / έξοδα / Αποθεματικό Ιδίων Κεφαλαίων, ποσού χιλ € 211, που απαλείφονται κατά την ενοποίηση. 

Γεώργιος Γαλανάκις - Πρόεδρος, Απόστολος Δοξιάδης - Αντιπρόεδρος, Αναστάσιος 
Χωμενίδης - Διευθύνων Σύμβουλος, Νικόλαος Δάνδαλος - Μέλος Δ.Σ., Μωρίς Μοντιάνο - 
Μέλος Δ.Σ., Αθανάσιος Παπαδόπουλος -  Μέλος Δ.Σ.,  Φίλιππος Σπυρόπουλος  -  Μέλος  
Δ.Σ., Χλόη Λασκαρίδη - Μέλος Δ.Σ.- Τόμας Μίλερ - Μέλος Δ.Σ. 

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 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ 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. 

1. Η έμφαση θέματος στην έκθεση ελέγχου του Νόμιμου Ελεγκτή αναφέρεται στη σημείωση 5.26  των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων όπου περιγράφεται το θέμα της ύπαρξης εκκρεμών 
δικαστικών υποθέσεων θυγατρικής Εταιρείας συνολικού ύψους ευρώ 1.1 εκ. Η τελική έκβαση των δικαστικών αυτών υποθέσεων δεν είναι δυνατόν να εκτιμηθεί στο παρόν στάδιο και ως εκ 
τούτου δεν έχει σχηματιστεί οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου σε σχέση με τις δικαστικές αυτές υποθέσεις. 
2. 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 των 
ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. Εντός της τρέχουσας περιόδου και σύμφωνα με τo ΔΠΧΑ 11, η μέθοδος ενοποίησης της από κοινού ελεγχόμενης Εταιρείας (Κοινοπραξίας) Τουριστικά 
Θέρετρα Α.Ε. άλλαξε σε  καθαρή θέση από αναλογική ενοποίηση. Κατά τη διάρκεια της τρέχουσας περιόδου εκκαθαρίστηκαν οι θυγατρικές Εταιρείες Harvard Investments Corporations και 
World Spirit LTD. Οι εν λόγω εκκαθαρίσεις δεν έχουν επίδραση στις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου. Δεν έχει ε πέλθει κανένα γεγονός που να συνιστά διακοπή 
εκμετάλλευσης κλάδου ή άλλης εταιρείας σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. 
3. Τα αποτελέσματα προ φόρων του Ομίλου επιβαρύνθηκαν με απομειώσεις Goodwill ποσού € 5.731 χιλ και απομειώσεις των ενσώματων παγίων των θυγατρικών ύψους €4.148 (χιλ €2.575 
BMP και χιλ €1.573 Excelsior), ενώ τα αποτελέσματα της Μητρικής Εταιρείας επιβαρύνθηκαν με απομείωση της Συμμετοχής στη θυγατρική εταιρεία Excelsior  ποσού χιλ. € 2.326.Η Διοίκηση 
θεωρεί ότι οι απομειώσεις (impairments) των οικοπέδων και κτιρίων των θυγατρικών εταιρειών στην Σερβία δεν ανταποκρίνονται στ ην εμπορική αξία των ακινήτων και είναι προϊόν προσαρμογών 
για τις ανάγκες των Δ.Π.Χ.Α., λόγω συγκυριακής έλλειψης συγκρίσιμων συναλλαγών. Στην περίπτωση που διαπιστωθούν τέτοιες συναλ λαγές στο μέλλον ή το οικονομικό περιβάλλον βελτιωθεί, οι 
διενεργηθείσες απομειώσεις ενδέχεται να αναστραφούν.  
4. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρίας και των εταιριών του Ομίλου παρατίθενται αναλυτικά στην σημείωση 5.26 των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. 
5. Η εταιρεία «LUELLA ENTERPRISE Co» κατέβαλλε στη μητρική της εταιρεία ΛΑΜΨΑ μερίσματα ποσού € 1.657 χιλ. 
6. Επί των Ακινήτων του Ομίλου και της Μητρικής Εταιρίας υφίστανται εμπράγματα βάρη ποσού χιλ € 48.850 και χιλ $ 25.500 για ανεξόφλητο υπόλοιπο δανείων ποσού χιλ € 40.860 χιλ € 
39.068 αντίστοιχα.  
7. Για επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που έχουν επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρίας και του Ομίλου, έχουν σχηματισθεί 
προβλέψεις ύψους € 107 χιλ. και € 563 χιλ. αντίστοιχα. Επιπλέον η Εταιρία και ο Όμιλος έχουν σχηματίσει σωρευτική πρόβλεψη ύψους € 2.340 χιλ. που αφορά πρόβλεψη αποζημίωσης 
προσωπικού. Τέλος οι προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων για την Εταιρία και τον Όμιλο ανέρχονται σε € 80 χιλ. και  € 97  χιλ. αντιστοίχως. 
8. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας χρήσης ήταν για την Εταιρία 575 άτομα και για τον Όμιλο 799 άτομα, ενώ για την αντίστοιχη ημερομηνία της 
συγκριτικής περιόδου, ο σχετικός αριθμός ήταν 427 και 627 άτομα αντιστοίχως. 
9. Δεν 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 διάρκεια της χρήσης σε ενοποιημένη βάση ανήλθαν σε € 2.832 χιλ και της μητρικής εταιρίας σε € 1.201 χιλ. 
11. Τα Λοιπά Συνολικά Έσοδα της χρήσης για τον Όμιλο ποσού χιλ € (203) αφορούν συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής ισολογισμών θυγατρικών εταιρειών.  
12. Στις οικονομικές καταστάσεις της τρέχουσας περιόδου έχουν τηρηθεί οι λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν για να καταρτισθούν οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2013 
προσαρμοσμένων με τις αναθεωρήσεις που επιτάσσουν τα ΔΠΧΑ. Δεν υπάρχουν μεταβολές στις λογιστικές μεθόδους και εκτιμήσεις σε σχέση με την προηγούμενη χρήση εκτός από αυτές που 
αφορούν αναθεωρήσεις των ΔΛΠ και για τον λόγο αυτό οι συγκριτικές Οικονομικές Καταστάσεις αναθεωρήθηκαν και παρουσιάζεται και  τρίτη συγκριτική περίοδος στον Ισολογισμό και στην 
Κατάσταση Οικονομικής Θέσης. Αναλυτική περιγραφή παρατίθεται στη σημείωση 5.6 των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. Πέραν των ανωτέρω, δεν έχει γίνει διόρθωση λάθους ή/και 
ανακατατάξεις κονδυλίων. 
13. Τα κέρδη/(ζημιές) ανά μετοχή υπολογίστηκαν βάσει των κερδών/(ζημιών)  μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας επί του σ ταθμισμένου μέσου όρου του αριθμού των μετοχών της 
μητρικής.  
14. Τυχόν διαφορές σε αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. Τα ποσά παρουσιάζονται σε χιλιάδες ευρώ όπως και στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. 


