
«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 2013 έως 31η Μαρτίου 2013

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

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.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ - Έµµεση Μέθοδος (Ενοποιηµένα & Μη Ενοποιηµένα) 

∆ιεύθυνση διαδικτύου: www.lampsa.gr Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο των οικονοµικών 

καταστάσεων:
29 Μαΐου 2013 (Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες €) 01/01-31/03/2013 01/01-31/03/2012

01/01-

31/03/2013

01/01-

31/03/2012

Λειτουργικές δραστηριότητες

Κέρδη / (Ζηµίες) προ φόρων (συνεχιζόµενες δραστηριότητες) (2.916) (2.987) (2.504) (2.514)

Πλέον / (Μείον) προσαρµογές για:

Αποσβέσεις 1.409 1.402 610 616

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ενοποιηµένα & Μη Ενοποιηµένα) Αποσβέσεις  επιχορηγήσεων (14) (14) (6) (6)

(Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες €) Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ Προβλέψεις 42 69 42 67

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/03/2013 31/12/2012 31/03/2013 31/12/2012 Συναλλαγµατικές διαφορές 569 (219) 374 (405)

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 143.386 144.673 73.721 74.315 Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα 588 724 349 503

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 6.020 5.995 19 21 Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα (18) (3) (0) (0)

Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 7.316 5.600 36.376 34.812 Ζηµίες /(Κέρδη) από εκποίηση,αποµειώσεις  παγίων - - - -

Αποθέµατα 859 831 479 432
Πλέον / (Μείον) προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή που 

σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:

Απαιτήσεις από πελάτες 1.453 1.625 1.030 1.136 Μείωση / (Αύξηση) αποθεµάτων (28) 39 (48) 21

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 5.308 5.721 1.324 1.845 Μείωση / (Αύξηση) απαιτήσεων 513 925 157 359

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόµενα για πώληση (Μείωση) / Αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 525 633 470 374

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 164.342 164.446 112.949 112.560 Μείον:

Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα καταβληµένα (155) (256) (24) (73)

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Καταβληµένοι φόροι (120) (132) - -

Μετοχικό κεφάλαιο 23.928 23.928 23.928 23.928 Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 395 181 (579) (1.058)

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 54.775 55.531 34.025 34.681 Επενδυτικές δραστηριότητες

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών µητρικής (α) 78.703 79.459 57.952 58.609 Επιστροφή κεφαλαίου θυγατρικών εταιρειών - - 380 913

∆ικαιώµατα Μειοψηφίας (β) 3.612 4.299 Αγορά ενσώµατων & άυλων πάγιων στοιχείων (145) (348) (21) (148)

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ)=(α)+(β) 82.314 83.758 57.952 58.609 Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων & άυλων πάγιων στοιχείων - 1 - 1

Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 40.979 42.113 27.066 26.706 Τόκοι εισπραχθέντες 21 7 0 0

Προβλέψεις / Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 7.123 7.050 1.882 1.801 Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής (95) - (95) -

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (219) (340) 263 766

Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 26.708 25.297 20.909 21.142 Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 7.218 6.228 5.141 4.302 Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 1 - - -

Υποχρεώσεις που σχετίζονται µε µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 

προοριζόµενα για πώληση
Εξοφλήσεις δανείων (249) (473) (249) (369)

Σύνολο Υποχρεώσεων (δ) 82.028 80.688 54.997 53.951 Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) (248) (473) (249) (369)

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 164.342 164.446 112.949 112.560
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα & ισοδύναµα περιόδου 

(α) + (β) + (γ)
(72) (632) (565) (660)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ (Ενοποιηµένα & Μη Ενοποιηµένα) Ταµειακά διαθέσιµα & ισοδύναµα έναρξης περιόδου 2.374 2.234 972 1.096

Ο ΟΜΙΛΟΣ Ταµειακά διαθέσιµα & ισοδύναµα λήξης περιόδου 2.302 1.601 407 436

(Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες €) 01/01-31/3/2013 01/01-31/3/2012 01/01-31/3/2013 01/01-31/3/2012

Κύκλος Εργασιών 6.056 6.056 3.501 2.958 ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Μικτά Κέρδη / (Ζηµιές) 40 (404) (370) (1.250)

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών & επενδυτικών 

αποτελεσµάτων
(2.067) (2.500) (1.794) (2.421)

Κέρδη / (Ζηµιές) προ φόρων (2.916) (2.987) (2.504) (2.514)

Κέρδη / (Ζηµιές) µετά από φόρους (Α) (1.205) (3.115) (656) (2.626)

Ιδιοκτήτες Μητρικής (1.212) (3.134) (656) (2.626)

∆ικαιώµατα Μειοψηφίας 6 19 - -

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β) (143) 28 - -

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α) + (Β) (1.348) (3.087) (656) (2.626)

Ιδιοκτήτες Μητρικής (1.355) (3.106) (656) (2.626)

∆ικαιώµατα Μειοψηφίας 6 19 - -

Κέρδη / (Ζηµίες) µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά (σε €) 0,0567 €-                         0,1467 €-                         0,0307 €-                        0,1229 €-                             

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών 

αποτελεσµάτων & συνολικών αποσβέσεων
(673) (1.112) (1.190) (1.812)

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

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ (Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες €) Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

(Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες €) 31/03/2013 31/03/2012 31/03/2013 31/03/2012

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου

(01/01/2013 & 01/01/2012 αντίστοιχα)
83.758 88.497 58.609 64.843

Έσοδα

0 0

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (1.348) (3.086) (656) (2.626) Έξοδα 0 0

Μεταβολή από αλλαγή ποσοστού συµµετοχής σε θυγατρική (95) - - - Απαιτήσεις 156 170

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου

(31/03/2013 & 31/03/2012 αντίστοιχα)
82.314 85.411 57.952 62.218 Υποχρεώσεις 0 0

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της ∆ιοίκησης 397 160

Απαιτήσεις / Προκαταβολές από διευθυντικά στελέχη και µέλη της ∆ιοίκησης 0 0

Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και µέλη της ∆ιοίκησης 0 0

Αθήνα, 29 Μαΐου 2013
Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος  Ο Οικον.∆ιευθυντής

ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΑΛΑΝΑΚΙΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΩΜΕΝΙ∆ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

Α.∆.Τ. Ξ 282324 Α.∆.Τ. ΑΙ 506406    Α.∆.Τ. AZ 512473/Άδεια Λογιστή Α'Τάξης 0010932

7. ∆εν υπάρχουν στο τέλος της τρέχουσας χρήσης, 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 τρέχουσα περίοδο σε ενοποιηµένη βάση ανήλθαν σε € 146 χιλ και της µητρικής 

εταιρίας σε € 14 χιλ.

9. Τα Λοιπά Συνολικά Έσοδα της χρήσης για τον Όµιλο ποσού χιλ € (143) αφορούν συναλλαγµατικές διαφορές µετατροπής ισολογισµών θυγατρικών 

εταιρειών.

10. Στις οικονοµικές καταστάσεις της τρέχουσας χρήσης  έχουν τηρηθεί οι λογιστικές αρχές που χρησιµοποιήθηκαν για να καταρτισθούν οι οικονοµικές 

καταστάσεις της χρήσης 2012 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 ή/και ανακατατάξεις κονδυλίων.

11. Τα κέρδη/(ζηµιές) ανά µετοχή υπολογίστηκαν βάσει των κερδών/(ζηµιών)  µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας επί του σταθµισµένου µέσου 

όρου του αριθµού των µετοχών της µητρικής. 

12. Τυχόν διαφορές σε αθροίσµατα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. Τα ποσά παρουσιάζονται σε χιλιάδες ευρώ όπως και στις ετήσιες οικονοµικές 

καταστάσεις.

13. Οι κατωτέρω συναλλαγές αφορούν συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρήσης καθώς και τα υπόλοιπα απαιτήσεων και 

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 2.5 των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων. ∆εν έχει επέλθει κανένα γεγονός που να συνιστά διακοπή εκµετάλλευσης κλάδου ή εταιρείας σύµφωνα µε τα 

∆.Π.Χ.Α.

2. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρίας και των εταιριών του Οµίλου παρατίθενται αναλυτικά στην σηµείωση 2.15 των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων.

3. Η θυγατρική εταιρεία World Spirit LTD, µετά από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της, πραγµατοποίησε κατά τη διάρκεια της περιόδου µείωση του µετοχικού 

της κεφαλαίου, κατά ποσό χιλ $ 504, καταβάλλοντάς το στη µητρική εταιρεία ΛΑΜΨΑ ΑΕ (χιλ € 379).

4. Επί των Ακινήτων της Μητρικής υφίστανται εµπράγµατα βάρη ποσού χιλ € 92.050 για ανεξόφλητο υπόλοιπο δανείων ποσού χιλ € 47.907. Επί των ακινήτων του Οµίλου 

υφίστανται εµπράγµατα βάρη ποσού χιλ € 111.250 για ανεξόφλητο υπόλοιπο δανείων ποσού χιλ € 61.667. Επίσης υφίσταται ενέχυρο επί του 100% του καταβληµένου 

µετοχικού κεφαλαίου της ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΡΕΤΡΑ Α.Ε. για εξασφάλιση οµολογιακού της δανείου.

5. 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 € 124 χιλ και € 141 χιλ αντίστοιχα. Επιπλέον η Εταιρία έχει σχηµατίσει σωρευτική πρόβλεψη ύψους € 1.699 χιλ. που αφορά πρόβλεψη 

αποζηµίωσης προσωπικού ύψους και προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων ύψους € 69 χιλ. Τα ανωτέρω ποσά για τον Όµιλο ανέρχονται σε € 1.931 χιλ., και € 252 χιλ. 

αντιστοίχως. 

6. Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας χρήσης ήταν για την Εταιρία 357 άτοµα και για τον Όµιλο 619 άτοµα, ενώ για την αντίστοιχη 

ηµεροµηνία της συγκριτικής χρήσης, ο σχετικός αριθµός ήταν 375 και 640 άτοµα αντιστοίχως.

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  € 7.597 χιλ. και αντίστοιχα έσοδα / έξοδα 

τόκων ύψους € 113 χιλ. και συναλλαγµατικές διαφορές έσοδα / έξοδα / Αποθεµατικό Ιδίων Κεφαλαίων, ποσού χιλ € 432 που απαλείφονται κατά την 

ενοποίηση.


