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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

 

 
Η παρούσα διπλωματική εργασία αναφέρεται στη διαδικασία αποτίμησης της αξίας 

επιχειρήσεων, στις μεθόδους αποτίμησης που έχουν αναπτυχθεί και έχει ως σκοπό την 

εφαρμογή του θεωρητικού πλαισίου σε πραγματικά δεδομένα ώστε να εκτιμηθεί η 

πραγματική αξία του Ομίλου ΛΑΜΨΑ. 

 Στο δεύτερο κεφάλαιο, γίνεται η βιβλιογραφική ανασκόπηση των μεθόδων 

αποτίμησης και αναλύονται οι μέθοδοι των ελεύθερων ταμειακών ροών (FCFF - FCFE) και 

των πολλαπλασιαστών (Comparable Multiples).  

 Στα επόμενα τρία κεφάλαια αποσκοπούν στη βαθύτερη και καλύτερη κατανόηση του 

ομίλου. Για αυτό, γίνεται η παρουσίαση του Ομίλου ΛΑΜΨΑ, η στρατηγική του ανάλυση με 

την εφαρμογή της S.W.O.T  Analysis και τέλος η χρηματοοικονομική του ανάλυση.   

 Το έκτο και έβδομο κεφάλαιο που ακολουθεί, αφορούν το πρακτικό μέρος της 

εργασίας. Πιο συγκεκριμένα στο έκτο παρουσιάζεται βήμα-βήμα η αποτίμηση του ομίλου με 

την εφαρμογή της μεθόδου των προεξοφλημένων ελεύθερων ταμειακών ροών δύο σταδίων 

(two-stage growth FCFF model), ενώ στο έβδομο επιχειρείται η αποτίμηση του με τη μέθοδο 

των πολλαπλασιαστών (Comparable Multiples). 

 Τέλος, στο όγδοο κεφάλαιο γίνεται η εκτίμηση της τελικής αξίας του ομίλου με τη 

στάθμιση των αποτελεσμάτων από την εφαρμογή των δύο μεθόδων και παρουσιάζονται τα 

τελικά συμπεράσματα. 
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 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
 

 1.1 Αντικειμενικός Σκοπός  
 

 

Βασικός στρατηγικός στόχος κάθε επιχείρησης που δραστηριοποιείται στο 

παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον είναι να δημιουργήσει αξία. Ωστόσο υπάρχουν πολλοί 

ορισμοί σχετικά με την έννοια της αξίας και διαφορετικοί τρόποι για την μέτρηση της. Για 

παράδειγμα : 

• Η Λογιστική Αξία (Book value) μιας εταιρείας είναι η αξία των ιδίων κεφαλαίων 

που αναφέρεται στον ισολογισμό της. 

• Η Ρευστοποιήσιμη Αξία (Liquidation value) είναι η αξία της εταιρείας η οποία 

προκύπτει μετά την εκκαθάριση της. 

• Αγοραία Αξία (Market Value) είναι η αξία που προκύπτει αν πολλαπλασιάσουμε 

την τρέχουσα  αξία της  μετοχής (P), η  οποία  αποτελεί  καθημερινά  αντικείμενο 

διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο με το συνολικό αριθμό των μετοχών. 

Ουσιαστικά είναι το τίμημα που κάποιος είναι διατεθειμένος να καταβάλει για την 

απόκτηση ποσοστών Ιδιοκτησίας σε μία εταιρία. 

• Εύλογη Αξία (Fair Value) ορίζεται  η τιµή στην οποία θα άλλαζαν κάτοχο οι μετοχές 

της εταιρείας, μεταξύ ενός αγοραστή και ενός πωλητή, υπό την προϋπόθεση ότι και οι 

δύο έχουν ικανοποιητική γνώση των σχετικών στοιχείων και της κατάστασης της  

εταιρείας και των συνθηκών που επικρατούν στην αγορά τη στιγµή της συναλλαγής. 

 

 Επιπλέον μια βασική επιδίωξη των επιχειρήσεων είναι η άντληση κεφαλαίων ώστε να 

διαθέτουν τους απαραίτητους πόρους για την επίτευξη των στόχων τους. Συνεπώς η εισαγωγή 

μίας επιχείρησης σε μία οργανωμένη Δευτερογενή αγορά Κεφαλαίου (π.χ. Χ.Α.Α.)   αποτελεί 

μία από τις βασικότερες μορφές άμεσης χρηματοδότησης των επενδυτικών της σχεδίων. 

Επίσης για πολλές εταιρείες είναι σύνηθες φαινόμενο να προβαίνουν σε εξαγορές ή 

συγχωνεύσεις ώστε να εδραιώσουν τη θέση τους στην αγορά και να επιτύχουν τους 

στρατηγικούς στόχους που έχουν θέσει. 
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 Έτσι είναι κατανοητό πως ο προσδιορισμός της πραγματικής αξίας της εταιρείας είναι 

ουσιώδης σημασίας για το οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον που δραστηριοποιείται 

και καθοριστικό κριτήριο για τη μέτρηση της αποδοτικότητας της. Η εκτίμηση της αξίας 

προκύπτει με τη διαδικασία της αποτίμησης. 

 Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η εκτίµηση της εύλογης αξίας του 

Ομίλου ΛΑΜΨΑ αλλά και της τιμής της μετοχής, ώστε να εξάγουμε το συμπέρασμα εάν η 

τιμή της που διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο είναι η σωστή, υπερτιμημένη ή 

υποτιμημένη. Στόχος επίσης είναι η εφαρμογή του θεωρητικού πλαισίου σχετικά με τις 

μεθόδους αποτίμησης σε πραγματικά δεδομένα. 

 

 

 

1.2 Μεθοδολογία   
 

 

 Η μεθοδολογία που εφαρμόστηκε για τη συγγραφή της παρούσας διπλωματικής 

εργασίας αλλά και για τη διενέργεια ορθής αποτίμησης του Ομίλου ΛΑΜΨΑ είναι η 

παρακάτω : 

 Βήμα 1ο : 

 Θα πραγματοποιηθεί η βιβλιογραφική ανασκόπηση περί της διαδικασίας αποτίμησης. 

 Πιο συγκεκριμένα θα παρουσιαστεί η σημασία της αξίας για την επιχείρηση και οι 

 κατηγορίες των χρηστών που ενδιαφέρονται για αυτήν. Ακόμη, θα αναφερθούν οι 

 λόγοι που οδηγούν στην αποτίμηση των επιχειρήσεων, ο σκοπός της και οι μύθοι 

 γύρω από την έννοια της αποτίμησης. Επίσης, θα γίνει αναφορά στα υποδείγματα και 

 τις μεθόδους αποτίμησης που έχουν αναπτυχθεί και εφαρμόζονται. Στη συνέχεια θα 

 αναλυθεί το μοντέλο προεξόφλησης ελεύθερων ταμειακών ροών που αποτέλεσε τη 

 πρώτη μέθοδο που εφαρμόστηκε για την αποτίμηση του Ομίλου ΛΑΜΨΑ. Θα 

 παρουσιαστούν οι βασικές παραδοχές, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του, 

 θα γίνει διάκριση των ελεύθερων ταμειακών ροών προς το σύνολο της επιχείρησης 

 (Free Cash Flows to the Firm - FCFF) και των ελεύθερων ταμειακών ροών προς τους 

 μετόχους (Free Cash Flows to Equity - FCFE) και θα αναλυθούν οι βασικές 

 μεταβλητές του (WACC, Υπολειμματική Αξία, ρυθμός ανάπτυξης - g). Τέλος, θα 

 αναλυθεί η δεύτερη μέθοδος που εφαρμόστηκε στην παρούσα εργασία, αυτή των 
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 πολλαπλασιαστών. Εστιάζοντας κυρίως στη μεθοδολογία της, στα πλεονεκτήματα και 

 στα μειονεκτήματα της. 

 

 Βήμα 2ο : 

Θα παρουσιαστεί ο Όμιλος ΛΑΜΨΑ (ιστορική αναδρομή), ώστε ο αναγνώστης να 

αποκτήσει μια καλύτερη γνώση για τον όμιλο. Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, θα 

παρουσιαστούν ακόμη η δομή του ομίλου καθώς και οι επιδόσεις του για το έτος 

2015. 

 

 Βήμα 3ο : 

Θα πραγματοποιηθεί η στρατηγική ανάλυση του Ομίλου ΛΑΜΨΑ. Αρχικά, θα γίνει 

περιγραφή του κλάδου του τουρισμού όπου δραστηριοποιείται ο όμιλος και στη 

συνέχεια θα παρουσιαστούν οι δυνάμεις και οι αδυναμίες του, αλλά και οι ευκαιρίες 

και οι απειλές που αντιμετωπίζει, καθώς και οι στόχοι και οι στρατηγικές του για το 

μέλλον. 

 

 Βήμα 4ο : 

Το πρακτικό κομμάτι της παρούσας εργασίας θα ξεκινήσει με την χρηματοοικονομική 

ανάλυση του ομίλου. Θα παρουσιαστεί η κάθετη και η οριζόντια ανάλυση των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων της τελευταίας πενταετίας, 2011- 2015. Τέλος, θα 

αναλυθούν κάποιοι βασικοί αριθμοδείκτες, ώστε να εξεταστεί η οικονομική απόδοση 

του ομίλου. 

 

 Βήμα 5ο : 

Θα πραγματοποιηθεί η αποτίμηση του ομίλου με τη μέθοδο των ελεύθερων 

ταμειακών ροών ώστε να εκτιμηθεί η πραγματική του αξία. Στα πλαίσια της 

αποτίμησης θα παρουσιαστούν αναλυτικά όλα τα βήματα που ακολουθήθηκαν, από 

τον προσδιορισμό των βασικών μεταβλητών της μεθόδου (WACC, Υπολειμματική 

Αξία, ρυθμός ανάπτυξης - g), την πρόβλεψη των μελλοντικών οικονομικών μεγεθών 

και το τελικό αποτέλεσμα της διαδικασίας. 

 

 Βήμα 6ο : 

Θα προσδιοριστεί η πραγματική αξία με την εφαρμογή της μεθόδου των 

πολλαπλασιαστών (Comparable Multiples). Πριν όμως από την εφαρμογή της, θα 
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παρουσιαστούν στον αναγνώστη οι ανταγωνίστριες εταιρείες που επιλέχθηκαν ως 

συγκριτικό δείγμα ώστε να πραγματοποιηθεί η διαδικασία της αποτίμησης. 

 

 Βήμα 7ο : 

Αποτελεί ο τελευταίο βήμα της εργασίας, όπου θα προσδιοριστεί η τελική αξία με τη 

στάθμιση των δύο μεθόδων που εφαρμόστηκαν και θα παρουσιαστούν τα 

συμπεράσματα της έρευνας. 

 

 

 

1.3 Δεδομένα Που Χρησιμοποιήθηκαν Και Αξιοπιστία Τους  
  

 

 Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν για την επίτευξη του σκοπού της εργασίας 

προήλθαν από τις εξής πηγές : 

I. Δεδομένα από τις ίδιες τις Εταιρείες 

Τα δεδομένα αυτά αντλήθηκαν από τις δημοσιευμένες ετήσιες οικονομικές εκθέσεις 

των εταιρειών αλλά και από τις αντίστοιχες ιστοσελίδες τους.    

II. Δεδομένα από άλλες πηγές 

Αυτά τα δεδομένα προήλθαν από έγκυρες ηλεκτρονικές πηγές, όπως οι ιστοσελίδες 

του Χρηματιστηρίου Αθηνών, της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, του ξενοδοχειακού 

Επιμελητηρίου, του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) κ.α. 

Επίσης χρησιμοποιήθηκαν και στοιχεία από οικονομικές ιστοσελίδες όπως το 

Capital,το Euro2day, Financial Times και Reuters. 

 Όσο αφορά την αξιοπιστία και την εγκυρότητα των δεδομένων που 

χρησιμοποιήθηκαν στην έρευνα, πρέπει να τονιστεί πως η πλειοψηφία τους προέρχονται από 

στοιχεία που δημοσιεύουν οι ίδιες οι εταιρείες προς το κοινό και επίσης οι ετήσιες 

οικονομικές εκθέσεις τους έχουν ελεγχθεί από ανεξάρτητους ορκωτούς ελεγκτές - λογιστές 

(Ο.Ε.Λ). Τα δεδομένα που προήλθαν από άλλες πηγές ελέγχθησαν και αξιολογήθηκαν ως 

προς την εγκυρότητα τους μέσω της διασταύρωσης τους με περισσότερες πηγές.  
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1.4 Περιορισμοί  Στην Έρευνα   

 
 

 Οι περιορισμοί που τέθηκαν κατά τη διενέργεια της έρευνας σχετίζονται κυρίως με τις 

προβλέψεις για τα μελλοντικά οικονομικά μεγέθη του Ομίλου ΛΑΜΨΑ. Η διαδικασία της 

αποτίμησης βασίστηκε κυρίως σε εξωτερικές πηγές, χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα για 

πρόσβαση σε εσωτερικές πηγές και πληροφορίες του Ομίλου. Τέλος, οι προβλέψεις 

στηρίχθηκαν σε απλουστευμένα μοντέλα (χωρίς τη χρήση στατιστικών και οικονομετρικών 

εργαλείων) με τη χρήση του Microsoft Excel αλλά και στην προσωπική κρίση και εκτίμηση 

του συγγραφέα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
 
 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ 

 

 

 2.1 Η Αξία Της Επιχείρησης Και Αποτίμηση 

 

 
Η αξία της επιχείρησης θα μπορούσαμε να πούμε πως είναι η συνολική αξία της με βάση της 

προσδοκίες για κέρδη, ταμειακές ροές, κ.ο.κ και είναι άμεσα συνδεδεμένη με τη λειτουργία 

και τις μελλοντικές αποδόσεις της επιχείρησης. 

 Σε αυτό το σημείο είναι χρήσιμο να αναφερθούμε στους τρεις βασικούς εξωτερικούς 

παράγοντες που επηρεάζουν σημαντικά την αξία της επιχείρησης1. 

i. Πληθωρισμός 

ii. Επιτόκια 

iii. Ρευστότητα αγοράς  και Ρευστότητα της μετοχής της επιχείρησης 

 Κοινό στοιχείο και των τριών παραγόντων είναι πως συνδέονται άμεσα και 

διαμορφώνουν κατά μεγάλο ποσοστό τις προσδοκίες των ενδιαφερόμενων μερών 

(επενδυτών, τραπεζών, μετόχων κ.α). Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η σχέση των 

παραγόντων αυτών και της πορείας των τιμών των μετοχών και της αξίας της επιχείρησης. 

 
Πίνακας 1: Παράγοντες προσδιορισμού της πορείας της αξίας των μετοχών - επιχειρήσεων 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΠΟΡΕΙΑ ΤΙΜΩΝ ΤΩΝ 
ΜΕΤΟΧΏΝ - ΑΞΙΑΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
Πληθωρισμός ↑ ↓ 

↓ ↑ 

Ρευστότητα ↑ ↑ 

↓ ↓ 

Επιτόκια ↑ ↓ 

↓ ↑ 

                                                           
1 Λαζαρίδης Θ. (2005). Αποτίμηση Επιχειρήσεων. Αθήνα, Αφοί Κυριακίδη Α.Ε. 
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 Ο προσδιορισμός της αξίας γίνεται μέσω της διαδικασίας της αποτίμησης (valuation), 

συνεπώς η αποτίμηση είναι μια ολοκληρωμένη διαδικασία που συμβάλει στην εκτίμηση της 

σημερινής αξίας μιας επιχείρησης ή ενός περιουσιακού στοιχείου. Θα μπορούσαμε να 

ορίσουμε πως τα βασικά στάδια μιας αποτίμησης είναι τα εξής : 

 Γνώση και κατανόηση της υπό εξέταση επιχείρησης. 

 Πρόβλεψη των επιδόσεων της επιχείρησης. 

 Επιλογή του κατάλληλου μοντέλου αποτίμησης. 

 Μετατροπή των προβλέψεων που κάναμε σε αποτίμηση. 

 Λήψη επενδυτικών αποφάσεων σύμφωνα με το αποτέλεσμα της αποτίμησης. 

 Η αποτίμηση και κατά επέκταση η αξία μιας εταιρείας ενδιαφέρει όλους όσους έχουν 

άμεσο ή έμμεσο συμφέρον από την εταιρεία. Πιο συγκεκριμένα ενδιαφέρει : 

 Τον επιχειρηματία, καθώς θέλει να γνωρίζει την πορεία της εταιρείας του και με 

βάση αυτήν να λαμβάνει στρατηγικές αποφάσεις. 

 Τους δανειστές, ώστε να προσδιορίζουν το ύψος των επιτοκίων και τους όρους 

δανεισμού. 

 Τους προμηθευτές, για τη διαμόρφωση στρατηγική πίστωσης. 

 Τους πελάτες, για την πιστοποίηση της αξιοπιστίας της εταιρείας. 

 Τους εργαζομένους και υποψήφιους εργαζομένους, για τον προσδιορισμό των 

επιπέδων αύξησης των μισθών ή την εργασία ή όχι στην εταιρεία. 

 Τους μέτοχους, ώστε να επενδύσουν ή όχι. 

 Τα στελέχη της εταιρείας, για να λάβουν στρατηγικές αποφάσεις και να 

προσδιορίσουν τα bonus τους. 

 Την οικονομική διεύθυνση, ώστε να αναδιαμορφώνει τις πολιτικές της εταιρείας για 

να αυξήσει την αξία της. 

 Την εφορία, για τον προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης. 

 Τους εσωτερικούς ελεγκτές, ώστε να προσδιορίσουν τους στόχους κάθε τμήματος. 

 Τους εξωτερικούς ελεγκτές και συμβούλους, για να προστατέψουν το επενδυτικό 

κοινό. 

 Την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ώστε να προσδιορίσει εάν η εταιρεία είναι σε θέση 

να εισαχθεί στο χρηματιστήριο καθώς και την τιμή της μετοχής. 

 Όπως μπορούμε να συμπεράνουμε από τα παραπάνω η αξία της πληροφόρησης που 

παρέχεται με την αποτίμηση ενδιαφέρει όλους όσους συναναστρέφονται με την εταιρεία. 

Παρόλα αυτά διαφέρει ο τρόπος που αξιοποιείται αυτή η πληροφορία από τον καθένα ώστε 

να λάβει τις απαραίτητες αποφάσεις. 
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2.2 Λόγοι Αποτίμησης Και Σκοπός  

  

 
Οι κυριότεροι λόγοι για τη διενέργεια της αποτίμησης είναι οι παρακάτω2: 

 Για τη διευκόλυνση του επιχειρηματικού σχεδιασμού. 

 Σε περιπτώσεις εξαγορών - συγχωνεύσεων, για να προσδιοριστεί η τιμή πώλησης της 

επιχείρησης. 

 Για την προσέλκυση κεφαλαίων. 

 Για τον προσδιορισμό των αμοιβών του Δ.Σ ή των ανώτερων στελεχών, που είναι 

συνδεδεμένες με την αύξηση της αξίας της επιχείρησης. 

 Ακόμα και εάν υποθέσουμε πως οι αγορές λειτουργούν αποτελεσματικά, για τις 

ιδιωτικές μη εισηγμένες επιχειρήσεις δεν υπάρχει η έννοια της αποτελεσματικής 

αγοράς. Συνεπώς είναι πολύ δύσκολο να προσδιοριστεί η αξία των επιχειρήσεων. 

 Βασικός σκοπός της διαδικασίας της αποτίμησης μιας επιχείρησης είναι για να 

προσδιοριστεί μια συγκεκριμένη τιμή ή ένα εύρος τιμών για την τιμή της μετοχής της 

επιχείρησης. Με αυτό το τρόπο μπορούμε να εξάγουμε τα εξής συμπεράσματα σχετικά με την 

μετοχή3: 

 Η μετοχή είναι υπερτιμημένη (overvalued), δηλαδή η αγοραία αξία της μετοχής είναι 

μεγαλύτερη από αυτή που προσδιορίστηκε. 

 Η αξία της μετοχής είναι δίκαιη (fair value), είναι δηλαδή ίση με την 

προσδιοριζόμενη. 

 Η μετοχή είναι υποτιμημένη (undervalued), δηλαδή η αγοραία αξία της μετοχής είναι 

χαμηλότερη από αυτή που προσδιορίστηκε. 

 

 

 

2.3 Οι Μύθοι Για Την Αποτίμηση  
 

 

 Στην διεθνή βιβλιογραφία έχουν εντοπιστεί και έχουν καταγραφεί, όπως από τον 

καθηγητή A.Damodaran, κάποιοι "μύθοι" σχετικά με την αποτίμηση.  

                                                           
2 Mayer C. (1986). Corporation Tax, Finance and the Cost of Capital, The  Review of Economic Studies. 
3 Palepu K., Healy P. and Peek E. (2010). Business Analysis and Valuation. 2nd Edition, Cengage Learning. 
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Στη συνέχεια παρουσιάζονται συνοπτικά οι σημαντικότεροι 4: 

 Μύθος 1ος : Η αποτίμηση είναι μια επιστήμη που παράγει ακριβή αποτελέσματα και 

  δίνει συγκεκριμένες και ακριβείς απαντήσεις. 

 Μύθος 2ος : Δεν μπορούν να αποτιμηθούν επιχειρήσεις που λειτουργούν λίγα χρόνια 

  και παρουσιάζουν ζημίες. 

 Μύθος 3ος : Η αποτίμηση είναι πολύπλοκη και υπάρχουν εκατοντάδες μοντέλα και 

  μέθοδοι διαθέσιμα. 

 Μύθος 4ος : Οι λογιστές ξέρουν να υπολογίζουν τα κέρδη. 

 Μύθος 5ος : Μύθοι για το κόστος κεφαλαίου (Κόστος Κεφαλαίου = Επένδυση χωρίς 

  κίνδυνο + Beta * Ασφάλιστρο Κινδύνου). Τα κρατικά αξιόγραφα δεν 

  εμπεριέχουν κινδύνους. Τα Beta υπολογίζονται με παλινδρόμηση και 

  το  ασφάλιστρο κινδύνου μπορεί να υπολογιστεί με σχετική ακρίβεια. 

 Μύθος 6ος : Το επιτόκιο δανεισμού είναι και το κόστος δανεισμού. 

 Μύθος 7ος : Η χρήση των λογιστικών δεικτών και μεγεθών για τον υπολογισμό της 

  αξίας του μετοχικού κεφαλαίου ή του κόστους δανεισμού είναι  

  συντηρητική. 

 Μύθος 8ος : Οι καταστάσεις ταμειακών ροών παρουσιάζουν όλες τις πληροφορίες για 

  τον υπολογισμό των κεφαλαιουχικών δαπανών. 

 Μύθος 9ος : Οι προσδοκώμενοι ρυθμοί ανάπτυξης στην αποτίμηση θεωρούνται  

  εξωγενείς μεταβλητές. 

 Μύθος 10ος : Μια καλά τεκμηριωμένη αποτίμησης της αξίας μιας επιχείρησης ισχύει 

  για πάντα. 

 Μύθος 11ος : Το τελικό στάδιο της αποτίμησης είναι η προεξόφληση των ταμειακών 

  ροών. 

 Μύθος 12ος : Σημασία έχει το αποτέλεσμα και όχι η διαδικασία της αποτίμησης. 

 Μύθος 13ος : Τα πολύπλοκα μοντέλα αποτίμησης είναι ανώτερα των πιο απλών.  

 Μύθος 14ος : Η αποτίμηση εφαρμόζεται μόνο στις εισηγμένες στο Χρηματιστήριο 

  εταιρείες5. 

 

 

 

                                                           
4 Damodaran A. (2001). Twelve Myths in Valuation.p 3-41 
5 Πηγή: http://iraj.gr/IRAJ/IRAJ_VIEW_on_Valuation_Myths_and_Truths.pdf 

http://iraj.gr/IRAJ/IRAJ_VIEW_on_Valuation_Myths_and_Truths.pdf


10 
 

2.4 Περί Μεθόδων Αποτίμησης  

 

 
 Μελετώντας τη διεθνή βιβλιογραφία διαπιστώνουμε πως έχουν αναπτυχθεί πλήθος 

υποδειγμάτων αποτίμησης. Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί μια σύντομη παρουσίαση των 

βασικότερων μεθόδων αποτίμησης που εφαρμόζονται τόσο από την ακαδημαϊκή κοινότητα 

όσο και από τους επαγγελματίες της αγοράς, ενώ στις ενότητες 2.5 και 2.7 θα εστιάσουμε και 

θα αναλύσουμε το μοντέλο προεξόφλησης των ταμειακών ροών και τη μέθοδο των 

πολλαπλασιαστών που αποτέλεσαν τα εργαλεία μας στη παρούσα εργασία για την αποτίμηση 

του Ομίλου ΛΑΜΨΑ. 

  Μια γενική κατηγοριοποίηση των υποδειγμάτων αποτίμησης που εντοπίζουμε είναι η 

παρακάτω: 

I. Απόλυτα υποδείγματα αποτίμησης (absolute evaluation models). 

II. Σχετικά υποδείγματα αποτίμησης (relative valuation models). 

 Η διαφορά τους συνίσταται στο ότι τα απόλυτα υποδείγματα επιχειρούν να 

προσδιορίσουν την αξία στηριζόμενα αποκλειστικά σε θεμελιώδη (fundamentals) δεδομένα 

της υπό εξέταση επιχείρησης. Αντίθετα, τα σχετικά υποδείγματα στηρίζονται στη σύγκριση 

επιχειρήσεων με τη χρήση πολλαπλασιαστών και αριθμοδεικτών. 

 Ως βασικότερες μεθόδους αποτίμησης που ανήκουν στην κατηγορία των απόλυτων 

υποδειγμάτων θα μπορούσαμε να αναφέρουμε τις εξής : 

 

 Η μέθοδος προεξόφλησης των ταμειακών ροών (Discount Cash Flow Model). 

 Η εν λόγω μέθοδος «αναδύθηκε» για πρώτη φορά στη δεκαετία του 1970 και 

 αποτελεί τη πιο διαδεδομένη µέθοδο που εφαρμόζουν οι χρηματοοικονομικοί 

 αναλυτές  για την αποτίμηση εταιριών. Η μέθοδος στηρίζεται στον προσδιορισμό της 

 παρούσας αξίας της εταιρείας μέσω της προεξόφλησης των προσδοκώμενων 

 ταμειακών ροών που εκτιμάται πως θα εισρεύσουν στην εταιρεία, με τη χρήση του 

 κατάλληλου προεξοφλητικού επιτοκίου που αντανακλά τον κίνδυνο τους.  

 

 Η μέθοδος προεξόφλησης των μερισμάτων (Dividend Discount Model). 

 Με τη µέθοδο αυτή, η αξία µιας επιχείρησης ισούται µε την παρούσα αξία των  

 µελλοντικών µερισµάτων που είναι σε θέση να δημιουργήσει η εν λόγω επιχείρηση, 

 τόσο στο κοντινό προβλεπόμενο µέλλον, όσο και στο διηνεκές. Στο εν λόγω µοντέλο, 
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 οι κρίσιµες υποθέσεις σχετίζονται µε το ύψος της µερισµατικής πολιτικής, καθώς και 

 µε το ρυθµό ανάπτυξης των µερισµάτων.  

 

 Η μέθοδος των υπολειμματικών κερδών  (Residual Income Valuation Model). 

 Στη διεθνή βιβλιογραφία η μέθοδος αυτή είναι γνωστή και ως Υπερκέρδη (abnormal 

 earnings, abnormal income) ή Οικονομική Προστιθέμενη Αξία (economic value 

 added) και ξεκίνησε από τον Preinreh (1938), τους Edwards και Bell (1961) και τον 

 Peasnell (1981) οι οποίοι υπέθεσαν πως η αξία της επιχείρησης μπορεί να συνίσταται 

 ως συνάρτηση της καθαρής θέσης και των αναμενόμενων μη κανονικών κερδών. Η 

 μέθοδος αυτή συνδυάζει τα αμιγώς χρηματοοικονομικά στοιχεία με ποιοτικά στοιχεία 

 και την στρατηγική της επιχείρησης. Η βάση της μεθόδου είναι τα καθαρά 

 λειτουργικά κέρδη μετά από φόρους, το σταθμισμένο κόστος κεφαλαίου και τα 

 απασχολούμενα κεφάλαια. Το υπολειμματικό κέρδος λογίζεται ως το οικονομικό 

 κέρδος μιας επιχείρησης και όχι  μόνο ως το λογιστικό κέρδος, δηλαδή πρέπει να 

 λάβουμε υπόψη το κόστος χρήσης των πόρων. Ο υπολογισμός του  γίνεται εάν στα 

 καθαρά αποτελέσματα χρήσεως αφαιρέσουμε το κόστος ευκαιρίας του επενδυμένου 

 κεφαλαίου.  

 Υπολειμματικό Κέρδος (Υπερκέρδος) = Καθαρά Αποτελέσματα  Χρήσεως (NOPAT) 

       - (WACC * Κεφάλαιο).  

  

 Συνεπώς σύμφωνα με αυτή τη μέθοδο η προστιθέμενη αξία για µια επιχείρηση 

 έγκειται στη δημιουργία αποδόσεων κεφαλαίου υψηλότερων από το κόστος που 

 καταβάλλεται για τη χρήση των εν λόγω κεφαλαίων. Βάσει αυτής της σχέσης, η 

 επιχείρηση δύναται να «τεκμηριώνει» µία ανώτερη ή χαμηλότερη αποτίμηση. 

 

 Η μέθοδος της αξίας των περιουσιακών στοιχείων (Asset Based Method). 

 Η μέθοδος αυτή βασίζεται στην θεωρία ότι η τελική αξία μίας επιχείρησης 

 υπολογίζεται ως το άθροισμα των επιμέρους περιουσιακών της στοιχείων. Στα 

 πλαίσια αυτής της μεθόδου όλα τα στοιχεία του ισολογισμού (πάγια, αποθέματα, 

 απαιτήσεις, υποχρεώσεις) επανεκτιμούνται ώστε να απεικονιστούν στην αγοραία αξία 

 τους. Επομένως η αξία της επιχείρησης καθώς και η αξία των ιδίων κεφαλαίων 

 προκύπτει  από τις παρακάτω εξισώσεις : 

 Αξία Επιχείρησης = Αξία περιουσιακών Στοιχείων + Υποχρεώσεις 

 Αξία Ιδίων Κεφαλαίων = Αξία Επιχείρησης - Υποχρεώσεις 
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 Η Asset Based Method είναι χρήσιμη για εταιρίες που δραστηριοποιούνται σε 

 τομείς που απαιτούν υψηλά πάγια και αποθέματα. Αντίθετα υποτιμάει την πραγματική 

 αξία της επιχείρησης σε περιπτώσεις εταιριών που κατέχουν υψηλής αξίας άυλα 

 περιουσιακά στοιχεία, καθώς τα άυλα στοιχεία δε μπορούν να αποτιμηθούν με 

 αντικειμενικό τρόπο. 

 

 Στην κατηγορία των σχετικών υποδειγμάτων θα μπορούσαμε να αναφέρουμε τις 

παρακάτω μεθόδους6 : 

 Μέθοδος Πολλαπλασιαστών (comparable multiples) 

 Σύμφωνα με την μέθοδο αυτή, η αξία της επιχείρησης εκτιμάται βάσει εμπειρικών 

 δεικτών (πολλαπλασιαστών) βασικών οικονομικών μεγεθών (πωλήσεις, κέρδη προ 

 φόρων, ίδια κεφάλαια, σύνολο ενεργητικού κ.α) που προκύπτουν από αντίστοιχες, 

 ομοειδείς και συγκρίσιμες εταιρείες των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες στα 

 Χρηματιστήρια. Βασική παραδοχή της μεθόδου είναι ότι η αξία της επιχείρησης είναι 

 ίση με το ποσό που θα ήταν πρόθυμοι να πληρώσουν για το κεφάλαιο της οι 

 επενδυτές, οι οποίοι ενεργούν ορθολογικά και έχουν καλή γνώση της αγοράς. 

 Δηλαδή, η συγκεκριμένη μέθοδος προϋποθέτει την αποτελεσματικότητα της αγοράς 

 ώστε η τιμή των μετοχών μίας εταιρείας να αντανακλά όλες τις διαθέσιμες 

 πληροφορίες που αφορούν τη συγκεκριμένη εταιρεία, τον κλάδο στον οποίο 

 δραστηριοποιείται καθώς και το σύνολο της χρηματιστηριακής αγοράς. Αφετηρία για 

 την εφαρμογή της μεθόδου αυτής, είναι η επιλογή ενός κατάλληλου δείγματος 

 συγκρίσιμων εταιρειών. 

 

 Μέθοδος συγκρίσιµων συναλλαγών (comparable transaction multiples) 

 Η µέθοδος των συγκρίσιµων συναλλαγών προσδιορίζει την αξία µιας εταιρείας 

 συγκρίνοντας την υπό µελέτη εταιρεία µε τις αποτιµήσεις παρόµοιων εταιρειών των 

 οποίων σηµαντικά πακέτα µετοχών υπήρξαν αντικείμενο σχετικά πρόσφατων 

 συναλλαγών. Η εν λόγω µέθοδος, όπως και η παραπάνω, βασίζεται στην παραδοχή 

 ότι η αγορά λειτουργεί αποτελεσματικά ώστε η τιµή των µετοχών µίας εταιρείας να 

 αντανακλά όλες τις διαθέσιµες πληροφορίες  που  αφορούν  τη  συγκεκριμένη  

 εταιρεία,  τον  κλάδο  στον  οποίο δραστηριοποιείται καθώς και το σύνολο της 

 χρηματιστηριακής αγοράς. Η μέθοδος των συγκριτικών συναλλαγών εάν και είναι 

 σχετικά εύκολη στην εφαρμογή, παρουσιάζει δυσκολίες στην αναζήτηση συναλλαγών 

 (εξαγορών - συγχωνεύσεων) που είναι συναφείς με την υπό αποτίμηση επιχείρηση. 
                                                           
6 Λαζαρίδης Θ. (2005). Αποτίμηση Επιχειρήσεων. Αθήνα, Αφοί Κυριακίδη Α.Ε. 
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 Αυτό συμβαίνει γιατί τα συναλλασσόμενα μέρη δεν θέλουν ή δεν μπορούν να 

 ανακοινώσουν το τίμημα ή τις λεπτομέρειες της συναλλαγής, καθώς και πολλές φορές 

 οι συναλλαγές δεν ανακοινώνονται στο ευρύ κοινό. 

 

 Μέθοδος Χρηματιστηριακής Αξίας ή Κεφαλαιοποίησης  

 Στην περίπτωση αποτίμησης εταιριών εισηγμένων σε χρηματιστήρια αξιών, θα πρέπει 

 να λαμβάνεται υπόψη κατά την αποτίμηση, σε σημαντικό βαθμό μάλιστα, και η 

 χρηματιστηριακή αξία των ίδιων αυτών εταιριών, υπό την προϋπόθεση ότι η 

 συγκεκριμένη χρηματιστηριακή αγορά και οι μετοχές της εταιρίας καλύπτουν 

 ορισμένα κριτήρια (αποτελεσματικότητα της αγοράς). Λόγω του γεγονότος ότι η 

 χρηματιστηριακή αξία μιας εταιρίας στο χρηματιστήριο μπορεί να παρουσιάζει 

 σημαντικές διακυμάνσεις, ακόμα και μέσα σε σύντομα χρονικά διαστήματα, θα 

 πρέπει να λαμβάνονται υπόψη εκτός από την χρηματιστηριακή αξία που έχει μια 

 εταιρία την ημέρα αποτίμησης και ο μέσος όρος της αξίας της ίδιας εταιρίας σε ένα 

 μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, το οποίο μπορεί να είναι ένας, δύο ή και περισσότεροι 

 μήνες. Με την μεθοδολογία αυτή, μπορεί να προσδιοριστεί ένα εύρος αξιών ή και μια 

 κεντρική αξία, όπου θα έχουν εξαλειφθεί οι μεγάλες διακυμάνσεις οι οποίες μπορεί να 

 προκύπτουν από συγκυριακές περιστάσεις.  

 

 Από την πλευρά του ο καθηγητής Aswath Damodaran εντοπίζει τρεις κατηγορίες 

μεθόδων αποτίμησης, οι οποίες είναι 7: 

 Discounted Cash Flow Valuation, όπου η αξία της επιχείρησης προκύπτει από την 

παρούσα αξία των αναμενόμενων ταμειακών ροών. 

 

 Relative Valuation, όπου η αξία της επιχείρησης προσδιορίζεται με βάση την αξία 

παρόμοιων επιχειρήσεων σχετικά με μια συγκεκριμένη μεταβλητή, όπως πωλήσεις, 

κέρδη, ταμειακές ροές κ.α 

 

 Option Valuation ή Option Pricing Models, με την αξία της επιχείρησης να 

προκύπτει από τη χρήση δικαιωμάτων προαίρεσης (options). Τα κύρια 

χαρακτηριστικά αυτού του µοντέλου συνδέονται µε την τιµή και τη µεταβλητότητα 

της τιµής του υποκείμενου τίτλου (π.χ. µετοχής), αλλά και µε την επιθυμητή 

απόδοση, κάτω από την υπόθεση ότι η διαπραγμάτευση του υποκείμενου στοιχείου, 

                                                           
7 Damodaran A. (2002). Investment Valuation - Tools and Techniques for Determining the  Value of Any Asset. 
2nd Edition, New York, John Wiley & Sons Inc. 
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µαζί µε τη δυνατότητα εξάσκησης του δικαιώματος, είναι συνεχής και δεν έχει 

περιορισμούς. 

 

 Αντίθετα ο καθηγητής P. Fernadez διακρίνει τις παρακάτω κατηγορίες μεθόδων 

αποτίμησης της επιχειρηματικής αξίας8 : 

 Balance Sheet Based Methods, η εκτίμηση της αξίας βασίζεται αποκλειστικά σε 

στοιχεία του ισολογισμού. 

 

 Income Statement Based Methods, η αξία στηρίζεται στα στοιχεία της κατάστασης 

αποτελεσμάτων της εταιρείας (π.χ κέρδη, πωλήσεις). 

 

 Goodwill Based Methods, οι μέθοδοι αυτοί λαμβάνουν υπόψη την υπεραξία 

(goodwiil) της εταιρείας και επιδιώκουν να ποσοτικοποιήσουν την αξία που αυτή θα 

δημιουργήσει στο μέλλον. 

 

 Cash Flow Discounting Based Methods, που βασίζεται στη προεξόφληση με το 

κατάλληλο προεξοφλητικό επιτόκιο των ταμειακών ροών που αναμένεται να 

δημιουργήσει η εταιρεία στο μέλλον. 

 

 Παρά το πλήθος των υποδειγμάτων και των μεθόδων αποτίμησης που έχουν 

διαχρονικά αναπτυχθεί, η επιλογή της μεθόδου που θα εφαρμοστεί στην εκάστοτε αποτίμηση 

έγκειται σε σημαντικό βαθμό στα ιδιαίτερα εταιρικά χαρακτηριστικά της εξεταζόμενης 

επιχείρησης, καθώς και στην κρίση και τις προθέσεις των αναλυτών. Χαρακτηριστικά θα 

μπορούσαμε να αναφέρουμε πως δεν είναι δυνατή η αποτίμηση των μη εισηγμένων εταιρειών 

με μεθόδους που ανήκουν στα σχετικά υποδείγματα. Από την άλλη πλευρά η χρήση 

αποκλειστικά των απόλυτων υποδειγμάτων δεν είναι χρήσιμη, καθώς ενδέχεται να μην 

λάβουν υπόψη τις εκτιμήσεις της αγοράς για τις προοπτικές της εταιρείας. 

 Ωστόσο, η σύνηθες πρακτική που εφαρμόζεται είναι να χρησιμοποιούνται τα απόλυτα 

υποδείγματα ως τη βάση της αποτίμησης, ενώ τα σχετικά ως δευτερεύουσες μέθοδοι και να 

πραγματοποιείται μια στάθμιση των αποτελεσμάτων τους (σταθμισμένη αποτίμηση). 

 

 

 

                                                           
8 Fernadez P. (2004). Company Valuation Methods - The Most Common Errors in Valuation. Paper No 449, IESE 
Business School. 
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2.5 Μοντέλο Προεξόφλησης  Ελεύθερων Ταμειακών Ροών  
 

 

 Το μοντέλο προεξόφλησης ελεύθερων ταμειακών ροών (free cash flows) ανήκει στην 

κατηγορία των μεθόδων προεξόφλησης ταμειακών ροών (Discount Cash Flow Model - DCF) 

και της ευρύτερης κατηγορίας των απόλυτων υποδειγμάτων που αναφέρθηκαν παραπάνω. 

Χρησιμοποιείται ευρύτατα τόσο από τους θεωρητικούς όσο και από τους επαγγελματίες του 

χώρου ως βασικό εργαλείο για την εκτίμηση της αξίας επιχειρήσεων. Το συγκεκριμένο 

μοντέλο αποτέλεσε την κύρια μέθοδο που εφαρμόσαμε στη παρούσα εργασία για τον 

προσδιορισμό της αξίας του Ομίλου ΛΑΜΨΑ. 

 Οι βασικές παραδοχές στις οποίες στηρίζεται είναι9 : 

 Επιχείρηση δεν είναι μόνο τα πάγια στοιχεία του ενεργητικού, αλλά και οι άλλοι 

παραγωγικοί συντελεστές. Η λογιστική αξία των παγίων δεν μπορεί να συμπεριλάβει   

τα συγκριτικά πλεονεκτήματα, τις ευκαιρίες, τη δυναμικότητα,την επιχειρηματικότητα 

και γενικά όλη την οργάνωση και λειτουργία της επιχείρησης. 

 Η επιχείρηση αξίζει όσο αξίζουν οι προεξοφλημένες καθαρές ταμειακές ροές. 

 Είναι δυνατός ο υπολογισμός ενός ή περισσοτέρων συντελεστών προεξόφλησης. 

 Είναι δυνατή η πρόβλεψη των ταμειακών ροών με την προβολή και εκτίμηση των 

λογιστικών και οικονομικών γεγονότων στο μέλλον, με βάση συγκεκριμένες και καλά 

ορισμένες υποθέσεις. 

 Οι καταστάσεις ταμειακών ροών δίνουν περισσότερες και ποιοτικότερες πληροφορίες 

από τις άλλες, καθώς παρέχει τη δυνατότητα στους χρήστες της να αξιολογήσουν την 

ικανότητα της επιχείρησης να : 

• Ρευστοποιεί τα κέρδη της 

• Πληρώνει μερίσματα 

• Εξυπηρετεί τις υποχρεώσεις της 

• Συνεχίζει τις λειτουργικές της δραστηριότητες 

• Χρηματοδοτεί νέες επενδύσεις που παράγουν επιπρόσθετες ταμειακές ροές και 

κέρδη  

 Η λογική του συγκεκριμένου μοντέλου είναι ότι ο επενδυτής δεν ενδιαφέρεται τόσο 

για τα λογιστικά κέρδη της επιχείρησης όσο για τα ταμειακά πλεονάσματα της, τα οποία είτε 

μπορεί να τα εισπράξει είτε να τα επανεπενδύσει, οπότε θα αυξηθεί η αξία της επιχείρησης.  

                                                           
9 Λαζαρίδης Θ. (2005). Αποτίμηση Επιχειρήσεων. Αθήνα, Αφοί Κυριακίδη Α.Ε. 
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 Το συγκεκριμένο μοντέλο παρουσιάζει σημαντικά πλεονεκτήματα άλλα και κάποιες 

αδυναμίες10 :  

Πλεονεκτήματα 

 Αξιολογεί τις επιχειρήσεις σαν ζωντανούς οργανισμούς, ανεξάρτητα από τα 

περιουσιακά στοιχεία που τις αποτελούν. 

 Στηρίζεται στις αναμενόμενες αποδόσεις και όχι στις αποδόσεις παρελθόντων ετών. 

 Λαμβάνει υπόψη τη φορολογία εισοδήματος που αλλοιώνει σημαντικά την εικόνα της 

απόδοσης. 

 Λαμβάνει υπόψη της κατάσταση της αγοράς και την ενσωματώνει στο προεξοφλητικό 

επιτόκιο. 

 Καταγράφει τη δυναμική της επιχείρησης και τις προσδοκίες των ενδιαφερόμενων 

μερών σχετικά με την πορεία της επιχείρησης στο μέλλον. 

Μειονεκτήματα 

 Απαιτείται σημαντικός χρόνος για τη διεκπεραίωση της και μεγάλο στάδιο 

προετοιμασίας. 

 Απαιτείται γνώση χρηματοοικονομικών εργαλείων. 

 Η εκτίμηση των μελλοντικών ταμειακών ροών επιβάλλει την υιοθέτηση αρκετών 

παραδοχών και υποθέσεων, με συνέπεια να υπάρχει ο κίνδυνος της 

υποκειμενικότητας ή και μεροληψίας. 

 Είναι πιθανό η επιχείρηση να επηρεάσει άμεσα τα ταμειακά πλεονάσματα μειώνοντας 

τις επενδυτικές της δραστηριότητες και πολλαπλασιάζοντας τις χρηματοοικονομικές 

της δραστηριότητες, με συνέπεια να είναι καθοριστική η επίδραση στο προσδιορισμό 

τόσο της υπολειμματικής αξίας όσο και της καθαρής παρούσας αξίας των ταμειακών 

ροών.  

 

 

 

2.5.1 Οι Δύο Βασικές "Παραλλαγές" Του Μοντέλου (FCFF - FCFE) 

 

 

 Η αξία της επιχείρησης σύμφωνα με το μοντέλο της προεξόφλησης των ελεύθερων 

ταμειακών ροών στηρίζεται στον τύπο της παρούσας αξίας και είναι ο εξής : 

 

                                                           
10 Σφαρνάς Α. (1993). Αποτίμηση Επιχειρήσεων. Γαλαίος, Αθήνα. 
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όπου, 

FCF : η ελεύτερη ταμειακή ροή για τη περίοδο t 

r : το προεξοφλητικό επιτόκιο 

 

 Στην πράξη οι αναλυτές εφαρμόζουν δυο βασικές "παραλλαγές" του μοντέλου, 

υπολογίζουν δηλαδή την ελεύθερη ταμειακή ροή προς το σύνολο της εταιρείας (Free Cash 

Flows to the Firm - FCFF) ή την ελεύθερη ταμειακή ροή προς τους μετόχους (Free Cash 

Flows to Equity - FCFE). 

 Το πλεονέκτημα των FCFF και FCFE είναι ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν από 

τους αναλυτές για την αποτίμηση μετοχών που δεν πληρώνουν μέρισμα ή πληρώνουν 

μέρισμα το οποίο όμως διαφέρει από την πραγματική ικανότητα της επιχείρησης για την 

καταβολή μερίσματος. Επίσης, παρουσιάζονται ανώτερες σε σχέση με άλλα μεγέθη όπως το 

καθαρό εισόδημα, τα κέρδη προ τόκων και φόρων (EBIT), τα κέρδη προ τόκων, φόρων και 

αποσβέσεων (EBITDA), ή τις λειτουργικές ταμειακές ροές (CFO) τα οποία είτε διπλομετρούν 

είτε παραλείπουν τις ταμειακές ροές και συνεπώς να μην προκύπτει ορθό αποτέλεσμα.   

 

Free Cash Flows to the Firm - FCFF 

 Οι ελεύθερες ταμειακές ροές προς το σύνολο της εταιρείας (FCFF) είναι η ταμειακή 

ροή που είναι διαθέσιμη προς όλους όσους παρέχουν κεφάλαια στην εταιρεία, εφόσον έχουν 

αφαιρεθεί όλα τα λειτουργικά έξοδα (συμπεριλαμβανομένων των φόρων) και έχουν γίνει και 

οι αναγκαίες επενδύσεις σε κεφάλαιο κίνησης και σε πάγιο κεφάλαιο (π.χ. εξοπλισμός). 

Επομένως, οι FCFE είναι οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες μείον τις 

κεφαλαιουχικές δαπάνες. Πρέπει να σημειώσουμε πως αυτοί που παρέχουν κεφάλαια στην 

εταιρεία είναι οι κάτοχοι ομολόγων, κοινών μετοχών και σε κάποιες περιπτώσεις οι 

προνομιούχοι μέτοχοι (εφόσον η υπάρχουν προνομιούχες μετοχές)11.  

 

FCFF = EBIT (1 - Φορολογικός συντελεστής) + Αποσβέσεις - Μεταβολή στο Κεφάλαιο  

 Κίνησης - Επενδύσεις σε Πάγιο Κεφάλαιο  

  

                                                           
11 CFA Institute (2007). Equity Asset Valuation. 2nd Edition, New Jersey. 
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 Οι αποσβέσεις των παγίων που διενεργεί η επιχείρηση  είναι ένα έξοδο που μειώνει το 

διαθέσιμο εισόδημα, χωρίς όμως να αποτελεί ταμειακό έξοδο. Για αυτό πρέπει να 

προστεθούν ξανά ώστε να πάρουμε τις ελεύθερες ταμειακές ροές προς την επιχείρηση. 

Αντίθετα οι επενδύσεις σε πάγιο κεφάλαιο αποτελούν κεφαλαιουχικές δαπάνες και  

αντιπροσωπεύουν μια εκροή μετρητών αναγκαία για τη στήριξη της τρέχουσας αλλά και της 

μελλοντικής δραστηριότητας και βιωσιμότητας της εταιρείας. Τέλος, το Κεφάλαιο Κίνησης 

υπολογίζεται εάν από τα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία αφαιρεθούν οι 

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. Πολλές φορές στον υπολογισμό του Κεφαλαίου Κίνησης όταν 

όμως χρησιμοποιείται για την εύρεση των FCFF, τα  μετρητά και ταμειακά ισοδύναμα, καθώς 

και το  βραχυπρόθεσμο χρέος δεν λαμβάνονται υπόψη. Τα μετρητά αποκλείονται γιατί μέσω 

του υπολογισμού των ελεύθερων ταμειακών ροών επιδιώκεται να ερμηνευτεί η μεταβολή 

τους, ενώ το βραχυπρόθεσμο χρέος γιατί αποτελεί υποχρέωση με σαφή κόστος τόκων με 

συνέπεια να θεωρείται περισσότερο ως πηγή χρηματοδότησης. 

 Στη περίπτωση αυτή η αξία της επιχείρησης (value of the firm) υπολογίζεται 

προεξοφλώντας τις FCFF με το μεσοσταθμικό κόστος κεφαλαίου (WACC). 

 

𝛢𝛢𝛢𝛢ί𝛼𝛼 𝛦𝛦𝛦𝛦𝛦𝛦𝛦𝛦𝛦𝛦ί𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌 = � �
𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡

(1 + WACC)t�

𝑡𝑡

𝑖𝑖=1

 

  

  

Free Cash Flows to Equity - FCFE 

 Οι ελεύθερες ταμειακές ροές προς τους μετόχους (FCFE) είναι η ταμειακή ροή που 

είναι διαθέσιμη μόνο στους κατόχους κοινών μετοχών της εταιρείας, εφόσον έχουν αφαιρεθεί  

όλα τα λειτουργικά έξοδα (συμπεριλαμβανομένου και των φόρων), οι τόκοι και το ποσό του 

αρχικού δανεισθέντος κεφαλαίου, ενώ παράλληλα έχουν γίνει οι απαραίτητες επενδύσεις σε 

πάγιο κεφάλαιο (π.χ εξοπλισμός) και σε κεφάλαιο κίνησης. Συνεπώς, οι FCFE είναι οι 

ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες μείον τις κεφαλαιουχικές δαπάνες και τις 

πληρωμές προς τους δανειστές και συν τις εισπράξεις από τους δανειστές12.  
 

FCFE = Καθαρά Κέρδη + Αποσβέσεις - Κεφαλαιουχικές Δαπάνες - Μεταβολή Κ.Κ                     

 - Αποπληρωμές Κεφαλαίου + Νέες Εκδόσεις Δανειακών Κεφαλαίων 

  

                                                           
12 CFA Institute (2007). Equity Asset Valuation. 2nd Edition, New Jersey. 
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 Η αξία των Ιδίων Κεφαλαίων (value of equity) προσδιορίζεται με την προεξόφληση 

των FCFE με το κόστος των Ιδίων Κεφαλαίων (re ), δηλαδή το βαθμό απόδοσης που απαιτούν 

οι μετοχικοί επενδυτές της επιχείρησης. 

 

𝛢𝛢𝛢𝛢ί𝛼𝛼 𝛪𝛪𝛪𝛪ί𝜔𝜔𝜔𝜔 𝛫𝛫𝛦𝛦𝛫𝛫𝛼𝛼𝛫𝛫𝛼𝛼ί𝜔𝜔𝜔𝜔 = � �
FCFEt

(1 + re)t�

𝑡𝑡

𝑖𝑖=1

 

  

 Η επιλογή μεταξύ FCFF και FCFE αποτελεί στην πραγματικότητα μια επιλογή μεταξύ 

αποτίμησης ιδίων κεφαλαίων και αποτίμησης επιχείρησης. Ο κάθε αναλυτής επιλέγει 

σύμφωνα με τη κρίση του και με τα χαρακτηριστικά της εταιρείας που αναλύεται. Για 

παράδειγμα εάν η κεφαλαιακή διάρθρωση της εταιρείας είναι σχετικά σταθερή, η FCFE είναι 

πιο άμεση και πιο απλή στη χρήση από τη FCFF. Στην περίπτωση όμως μιας εταιρείας με 

υψηλή χρηματοοικονομική μόχλευση, οι FCFE μπορεί να είναι αρνητικές , με  συνέπεια η 

χρήση της FCFF να είναι ευκολότερη και καταλληλότερη. Παρόλα αυτά εάν εφαρμοστούν με 

συνέπεια και οι δύο δίνουν τις ίδιες αξίες για τα Ίδια Κεφάλαια της επιχείρησης13. 

 

 

 

2.5.2 Μοντέλο Προεξόφλησης Ελεύθερων Ταμειακών Ροών Ενός Σταδίου 

 

 
 Σε αυτή την περίπτωση και σύμφωνα με το Gordon Growth Model, γίνεται η υπόθεση 

πως οι προβλεπόμενες ελεύθερες ταμειακές ροές αυξάνονται με ένα σταθερό ρυθμό 

ανάπτυξης g. Έτσι προκύπτουν τα μοντέλα FCFF και FCFE ενός σταδίου ή σταθερής 

ανάπτυξης. Επομένως η ελεύθερη ταμειακή ροή του τρέχοντος έτους ισούται με την ελεύθερη 

ταμειακή ροή του προηγούμενου έτους πολλαπλασιαζόμενη με το συντελεστή (1+g).  

 

One stage FCFF Valuation Model ( σταθερής ανάπτυξης ή ενός σταδίου) 

FCFFt = FCFFt-1 * (1+g) 

 

Επομένως η αξία της επιχείρησης υπολογίζεται από την παρακάτω εξίσωση14 : 

                                                           
13 Damodaran A. (2011). Applied Corporate Finance. 3rd Edition, John Wiley & Sons Inc. 
14 Damodaran A. (2010).The Dark Side of Valuation. Upper Saddle River.  New Jersey. Pearson Education. 
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Αξία Επιχείρησης (value of the firm) = FCFF0 * (1+g) / (WACC - g) 

 

One stage  FCFE Valuation Model ( σταθερής ανάπτυξης ή ενός σταδίου) 

FCFEt = FCFEt-1 * (1+g) 

 

Η αξία των Ιδίων Κεφαλαίων υπολογίζεται ως εξής :  

Αξία Ιδίων Κεφαλαίων (value of equity) = FCFE0 * (1+g) / (re - g) 

 

 

 

2.5.3 Μοντέλο Προεξόφλησης Ελεύθερων Ταμειακών Ροών Δύο Σταδίων 
 

 
 Σε αυτή την κατηγορία των μοντέλων (two stage FCF Valuation Model) γίνεται η 

υπόθεση πως υπάρχουν δύο περίοδοι ανάπτυξης. Στην πρώτη περίοδο εκτιμάται πως οι 

εταιρείες ακολουθούν έναν υψηλό ρυθμό ανάπτυξης (gS) για ένα σύντομο όμως χρονικό 

διάστημα. Αντίθετα, στη δεύτερη περίοδο ακολουθούν έναν μικρότερο και πιο φυσιολογικό  

ρυθμό ανάπτυξης (gL) ο οποίος εκτείνεται στο διηνεκές. 

 Οι εξισώσεις για τον υπολογισμό της αξίας της επιχείρησης και της αξίας των Ιδίων 

Κεφαλαίων για τις FCFF και FCFE αντίστοιχα είναι οι παρακάτω 15: 

 

𝛢𝛢𝛢𝛢ί𝛼𝛼 𝛦𝛦𝛦𝛦𝛦𝛦𝛦𝛦𝛦𝛦ί𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌 = � � FCFF t
(1+WACC )t�

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1
 + FCFFn +1

 WACC −g
 * 1

 (1+WACC )n
 

 

𝛢𝛢𝛢𝛢ί𝛼𝛼 𝛪𝛪𝛪𝛪ί𝜔𝜔𝜔𝜔 𝛫𝛫𝛦𝛦𝛫𝛫𝛼𝛼𝛫𝛫𝛼𝛼ί𝜔𝜔𝜔𝜔 = � �FCFE t
(1+r)t�

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1
 + FCFEn +1

 r−g
 * 1

 (1+r)n
 

 

 
 Το πρώτο άθροισμα δίνει την παρούσα αξία των FCFF (FCFE) των πρώτων n χρόνων 

της πρώτης περιόδου. Αντίθετα ο όρος  FCFFn + 1 / (WACC - g) και FCFEn + 1 / (r- g) 

αντίστοιχα, δίνει την τελική αξία ή υπολειμματική αξία (Terminal Value) από το n χρόνο και 

                                                           
15 CFA Institute (2007). Equity Asset Valuation. 2nd Edition, New Jersey. 
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στο διηνεκές. Η υπολειμματική αξία προεξοφλείται με το μεσοσταθμικό κόστος κεφαλαίου ή 

το κόστος Ιδίων Κεφαλαίων αντίστοιχα, ώστε να υπολογιστεί η παρούσα αξία στο χρόνο 

μηδέν, δηλαδή σήμερα. 

 Τέλος πρέπει να αναφέρουμε πως έχουν αναπτυχθεί διάφορες παραλλαγές αυτής της 

κατηγορίας (two stage FCF Valuation Model), με τις κυριότερες να είναι : 

i. Ο ρυθμός ανάπτυξης της πρώτης περιόδου είναι σταθερός μέχρι να προσεγγίσει τον 

εξίσου σταθερό ρυθμό της δεύτερης περιόδου. 

ii. Ο ρυθμός ανάπτυξης της πρώτης περιόδου μειώνεται συνεχώς μέχρι να προσεγγίσει 

τον διατηρήσιμο (σταθερό στο διηνεκές) ρυθμό ανάπτυξης της δεύτερης περιόδου. 

 

 

 

2.6 Mέσο Σταθμικό Kόστος Kεφαλαίου (WACC) 
 

 

 Το μοντέλο προεξόφλησης ελεύθερων ταμειακών ροών προς την επιχείρηση (FCFF), 

όπως αναφέραμε και παραπάνω, χρησιμοποιεί ως προεξοφλητικό επιτόκιο για τον 

υπολογισμό της παρούσας αξίας των αναμενόμενων (μελλοντικών)  ελεύθερων ταμειακών 

ροών το Μέσο Σταθμικό Κόστος Κεφαλαίου (Weighted Average Cost of Capital - WACC).  

 Το κόστος κεφαλαίου είναι το απαιτούμενο ποσοστό απόδοσης που οι επενδυτές της 

επιχείρησης επιθυμούν να λάβουν. Με άλλα λόγια είναι η ελάχιστη απόδοση που πρέπει να 

εξασφαλίσει η επιχείρηση από την τοποθέτηση των στοιχείων του ενεργητικού της ανάμεσα 

σε εναλλακτικές επενδύσεις, ώστε να ικανοποιήσει τους επενδυτές της. Ένας από τους 

ορισμούς που δίνονται αναφέρει πως το WACC είναι ο σταθμικός μέσος όρος του κόστους 

από τις διάφορες πηγές χρηματοδότησης της επιχείρησης. Η στάθμιση που δίνεται στις πηγές 

αυτές βασίζεται στο ποσοστό συμμετοχής της κάθε μιας στην κεφαλαιακή διάρθρωση της 

επιχείρησης16. Ο τύπος για τον υπολογισμό του είναι : 

 

WACC = Cost of Equity *( 𝐸𝐸𝑞𝑞𝑞𝑞𝑖𝑖𝑡𝑡𝑞𝑞
𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑡𝑡 +𝐸𝐸𝑞𝑞𝑞𝑞𝑖𝑖𝑡𝑡𝑞𝑞

) + Cost of Debt * (1-t) *( 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑡𝑡
𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑡𝑡 +𝐸𝐸𝑞𝑞𝑞𝑞𝑖𝑖𝑡𝑡𝑞𝑞

) 

 

 

                                                           
16 Βασιλείου Δ., Ηρειώτης Ν.(2008). Χρηματοοικονομική Διοίκηση - Θεωρία και Πρακτική. Εκδόσεις Rosili, 
Αθήνα. 
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2.6.1 Κόστος Δανεισμού (Cost of Debt) 

 

 

 Το κόστος δανεισμού μετρά το τρέχον κόστος των δανειακών κεφαλαίων της 

επιχείρησης, δηλαδή το επιτόκιο με το οποίο δανείζεται για να χρηματοδοτήσει τα επενδυτικά 

της σχέδια. Πρέπει να σημειώσουμε πως για τον υπολογισμό του WACC βρίσκουμε το 

κόστος δανεισμού μετά φόρων [Cost of Debt * (1-t)], γιατί στην ουσία αυτό αποτελεί το 

καθαρό κόστος του χρέους στην κεφαλαιακή διάρθρωση της επιχείρησης και επίσης οι 

ελεύθερες ταμειακές ροές που προεξοφλούνται είναι απαλλαγμένες από τους φόρους.  

 Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να υπολογιστεί το Κόστος Δανεισμού, οι δύο 

κυριότεροι που εφαρμόζονται είναι οι εξής : 

I. Ο πρώτος στηρίζεται σε στοιχεία που μπορούν να αντληθούν από τις 

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας και βασίζεται στον παρακάτω 

τύπο17: 

 

Κόστος Δανεισμού (Cost of Debt) = 
Χρηματοοικονομικό  Κόστος  (Τοκοι )

Δανειακά  Κεφάλαια
 

όπου, 

Δανειακά Κεφάλαια=           

   Βραχυπρόθεσμα Δάνεια + Μακροπρόθεσμα Δάνεια 

 

II. Ο δεύτερος εφαρμόζει τον ακόλουθο τύπο 18: 

 

Κόστος Δανεισμού (Cost of Debt) =  

 Risk Free Rate + Company Default Spread + Country Spread 

  

 Risk Free Rate : Είναι το επιτόκιο μηδενικού κινδύνου, αφορά μια επένδυση που δεν 

 υπάρχει ο κίνδυνος αδυναμίας καταβολής της απόδοσης της και επίσης δεν υπάρχει το 

 ρίσκο της επανεπένδυσης. Συνήθως λαμβάνεται η απόδοση ενός κυβερνητικού 

                                                           
17 Φιλιππάτος Γ .(1986). Κόστος Κεφαλαίου - Πολιτική Μερισμάτων και Χαρτοφυλακίου. Εκδόσεις Παπαζήση, 
Αθήνα. 
18 Damodaran A. (2002). Investment Valuation - Tools and Techniques for Determining the  Value of Any Asset. 
2nd Edition, New York, John Wiley & Sons Inc. 
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 ομολόγου μακροχρόνιας διάρκειας    (π.χ 10ετές), της χώρας που η επιχείρηση 

 δημιουργεί την πλειοψηφία των εσόδων της. 

 

 Company Default Spread : Σχετίζεται με τη διακύμανση των αποδόσεων των 

 ομολόγων της εταιρείας που διαπραγματεύονται σε οργανωμένη αγορά χρεογράφων. 

 Καθορίζεται από την πιστοληπτική ικανότητα και φερεγγυότητα της εταιρείας, η 

 οποία αξιολογείται σε τακτά χρονικά διαστήματα από διάφορους οίκους αξιολόγησης 

 (π.χ Moody's, S&Ps). 

 

 Country Spread : Συνήθως χρησιμοποιείται ως μια επιπρόσθετη δικλείδα ασφαλείας 

 ώστε να μην  υποεκτιμηθεί το Κόστος Δανεισμού. Αφορά τη διακύμανση των 

 αποδόσεων των ομολόγων που εκδίδει η χώρα όπου δραστηριοποιείται η εταιρεία.

 Καθορίζεται από την πιστοληπτική ικανότητα και φερεγγυότητα της χώρας, η οποία 

 αξιολογείται από τους οίκους αξιολόγησης (π.χ Moody's, S&Ps), αλλά και από τη 

 μεταβλητότητα της αγοράς.  

 

 

 

2.6.2 Κόστος Ιδίων Κεφαλαίων (Cost of Equity) 

 

 
 Το κόστος των Ιδίων Κεφαλαίων αντιπροσωπεύει την ποσοστιαία απόδοση που 

επιθυμούν οι μέτοχοι της εταιρείας ως ανταμοιβή για τον κίνδυνο που λαμβάνουν 

επενδύοντας στη συγκεκριμένη εταιρεία. Ο υπολογισμός του βασίζεται στο θεωρητικό 

μοντέλο αποτίμησης κεφαλαιουχικών στοιχείων (Capital Asset Pricing Model - CAPM) και 

επομένως ο τύπος είναι 19: 

Cost of Equity = Rf  +  Beta * Risk Premium 

όπου, 

Rf : Όπως αναφέραμε και παραπάνω είναι το επιτόκιο άνευ (μηδενικού) κινδύνου και 

συνήθως λαμβάνεται η απόδοση ενός κυβερνητικού ομολόγου μακροχρόνιας διάρκειας (π.χ 

10ετές), της χώρας που η επιχείρηση δημιουργεί την πλειοψηφία των εσόδων της. 

 

                                                           
19 Palepu K., Healy P. and Bernard V. (2004). Business Analysis and Valuation - Using Financial Statements. 3rd 

Edition. 
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Risk Premium : Το πριμ κινδύνου της αγοράς ή το επασφάλιστρο κινδύνου είναι η 

επιπρόσθετη απόδοση που επιθυμεί να λάβει ο επενδυτής, πέρα του επιτοκίου μηδενικού 

κινδύνου Rf , ώστε να αντισταθμίσει τον κίνδυνο που αναλαμβάνει από την πραγματοποίηση 

της επένδυσης.  

 Ο υπολογισμός του Risk Premium μπορεί να γίνει από τον παρακάτω τύπο : 

Risk Premium = Mature Economy Risk Premium + Country Spread 

 

 Το Country Spread αναλύθηκε πιο πάνω κατά τον υπολογισμό του Κόστους 

Δανεισμού (Cost of Debt). Όσο αφορά το Mature Economy Risk Premium, πρόκειται για το 

επασφάλιστρο κινδύνου μιας ώριμης οικονομίας που διακρίνεται για τη σταθερότητα και την 

φερεγγυότητα της. Συνήθως επιλέγεται η Οικονομία των Η.Π.Α, όπως και στη δική μας 

αποτίμηση για τον Όμιλο ΛΑΜΨΑ, όπου το Risk Premium είναι μηδενικό. 

 Εναλλακτικά το Country Spread μπορεί να αντικατασταθεί από Adjusted Equity 

Spread. Δηλαδή το γινόμενο του Country Spread και του πηλίκου της διαίρεσης της τυπικής 

απόκλισης της αγοράς μετοχών και της τυπικής απόκλισης της αγοράς ομολόγων της χώρας 

που διαπραγματεύονται οι μετοχές της υπό αποτίμηση εταιρείας. 

Adjusted Equity Spread = Country (Bond) Spread * (Standard Deviation Equity Market /  

        Standard Deviation Bond Market) 

 Ένας δεύτερος τρόπος υπολογισμού του Risk Premium βασίζεται στις τρέχουσες τιμές 

των μετοχών βάση του Γενικού Χρηματιστηριακού Δείκτη και εξάγεται μέσω του Gordon 

Growth Model [P = D / (r - g)]20. 

Value = Expected Dividends / (Required Return - Expected Growth 

 Λύνοντας την παραπάνω εξίσωση ως προς το Required Return (r), καταλήγουμε στην 

εξής σχέση  : 

Required Return = (Expected Dividends / Value) + Expected Growth 

 Σε αυτή τη σχέση ο λόγος (Expected Dividends / Value) μπορεί να θεωρηθεί ως το 

επασφάλιστρο της συγκεκριμένης μετοχής και το Expected Growth ως το επιτόκιο μηδενικού 

κινδύνου Rf . Συνεπώς, ο τελικός τύπος για τον υπολογισμό του  Risk Premium είναι : 

Equity Risk Premium = Required Return - Risk Free Rate 

 

Beta : Αφορά το συστηματικό κίνδυνο της εταιρείας και μετρά την ευαισθησία της απόδοσης 

μιας μετοχής σε μεταβολές της αγοράς. Ο δείκτης Beta προέρχεται από την παλινδρόμηση 

                                                           
20 Penman S. H. (2007). Financial Statement  Analysis and Security Valuation. 3rd Edition, International Edition. 
McGraw - Hill. 
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των ημερήσιων αποδόσεων (Rj) της μετοχής, της υπό εξέτασης εταιρείας, και των ημερήσιων 

αποδόσεων (Ri) του Γενικού Δείκτη Τιμών του Χρηματιστηρίου όπου διαπραγματεύεται. 

 Μια πιο "αυστηρή" προσέγγιση του Beta είναι το Bottom - up Beta ή Levered Beta 

που προκύπτει από τον ακόλουθο τύπο 21: 

Beta (Levered) = Beta (Unlevered) * [1 + (1 - tax rate) * (Debt/Equity)] 

όπου, 

Beta (Levered) : Είναι το μοχλευμένο Beta 

 

Beta (Unlevered) : Είναι το μη μοχλευμένο Beta, που προκύπτει από την παλινδρόμηση που 

αναφέραμε παραπάνω. 

 Τα τρία βασικά χαρακτηριστικά αυτής της προσέγγισης για το Beta είναι ότι: 

 Είναι υψηλότερο του παραδοσιακού συντελεστή Beta. 
 Εξάγει μια ρεαλιστικότερη "δίκαιη τιμή" και ενσωματώνει στο Beta την κεφαλαιακή 

διάρθρωση και τη χρηματοοικονομική μόχλευση της εταιρείας. 
 Υπηρετεί την αρχή της συντηρητικότητας στη διαδικασία της αποτίμησης. 

 

 

2.6.3 Ρυθμός Ανάπτυξης (g) Και Υπολειμματική Αξία (Terminal Value)  
 

 

 Σε αυτό το σημείο είναι χρήσιμο να αναφερθούμε σε δύο ακόμα μεταβλητές, 

καθοριστικής σημασίας για την εφαρμογή του υποδείγματος προεξόφλησης ελεύθερων 

ταμειακών ροών προς την επιχείρηση δύο σταδίων ανάπτυξής (two stage growth FCFF 

Valuation Model), το ρυθμό ανάπτυξης ή μεγέθυνσης των λειτουργικών κερδών gEBIT και την 

υπολειμματική αξία (Terminal Value). 

 O ρυθμός ανάπτυξης των λειτουργικών κερδών gEBIT, αποτελεί το γινόμενο του 

ποσοστού επανεπένδυσης (Reinvestment Rate) και του δείκτη απόδοσης των επενδυμένων 

κεφαλαίων (Return on Capital - ROC). Το ποσοστό επανεπένδυσης αφορά το ποσοστό των 

λειτουργικών κερδών μετά φόρων που επενδύονται σε καθαρές κεφαλαιουχικές δαπάνες 

(κεφαλαιουχικές δαπάνες - αποσβέσεις) και σε καθαρό κεφάλαιο κίνησης, ενώ το ROC 

μετράει την ποιότητα αυτών των επενδύσεων. 

                                                           
21 Georgiadis N. (2015). Corporate & equity valuation approaches: presentation of approaches and influential 
factors of value: how the approaches interact, why they are used for different purposes and hot to apply the 
valuation approaches via a weighting methodology. Διδακτορική Διατριβή, Θεσσαλονίκη. 
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gEBIT = Reinvestment Rate * ROC 

  

 Αντίστοιχα, το Reinvestment Rate και το ROC υπολογίζονται από τους παρακάτω 

τύπους : 

Reinvestment Rate = 
(𝑁𝑁𝐷𝐷𝑡𝑡  𝐹𝐹𝐶𝐶𝐶𝐶  𝐸𝐸𝐸𝐸+𝐹𝐹ℎ𝐶𝐶𝑛𝑛𝑎𝑎𝐷𝐷  𝑖𝑖𝑛𝑛  𝑊𝑊𝐹𝐹)

[𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸∗(1−𝑡𝑡)]
 

 

ROC = 
EBIT ∗(1−t)

(BV  Debt +BV  Equity )
 

 
BV Debt : Η λογιστική αξία του χρέους της εταιρείας, δηλαδή των βραχυπρόθεσμων και 

μακροπρόθεσμων δανείων της όπως αυτά εμφανίζονται στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 

(Ισολογισμός). 

 

BV Equity : Η λογιστική αξία των Ιδίων Κεφαλαίων, όπως αυτά εμφανίζονται στην 

χρηματοοικονομική Κατάσταση Οικονομικής Θέσης (Ισολογισμός) της εταιρείας. 

 

Net Cap Ex (Net Capital Expenditures) : Οι Καθαρές Κεφαλαιουχικές Δαπάνες είναι οι 

κεφαλαιουχικές δαπάνες της εταιρείας για την αγορά νέων παγίων ή αντικατάσταση των 

παλιών, μείον τις αποσβέσεις που έχουν διενεργηθεί. 

 

Change in WC (Change in Working Capital) : Η μεταβολή στο Κεφάλαιο Κίνησης της 

εταιρείας (Κ.Κ = Κυκλοφορούν Ενεργητικό - Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις) είναι η 

διαφορά του Κεφαλαίου Κίνησης του τρέχοντος έτους με το Κεφάλαιο Κίνησης του 

προηγούμενου έτους.  

 

 Τέλος, η Υπολειμματική Αξία (Terminal Value) είναι η αξία της επιχείρησης από το 

τέλος της πρώτης περιόδου πρόβλεψης (1ο στάδιο) και στο διηνεκές (2ο στάδιο). Στην ουσία 

εκφράζει το ύψος του κεφαλαίου που ένας επενδυτής θα ήταν διατεθειμένος να επενδύσει σε 

μια εταιρεία, προκειμένου να απολαμβάνει το σύνολο των μελλοντικών ταμειακών ροών που 

θα προκύψουν. Ο τύπος με τον οποίο υπολογίζεται είναι 22: 

                                                           
22 Brealy R., Myers S. and Allen F. (2003). Principles of Corporate Finance. 7th Edition, McGraw Hill. 
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Υπολειμματική Αξία (Terminal Value) = FCFFn −1∗(1+g)
WACC −g

 

 

όπου, 

FCFFn -1: η  FCFF του τελευταίου έτους της πρώτης περιόδου πρόβλεψης (1ο στάδιο). 

g : ένας σταθερός ρυθμός ανάπτυξης που εκτείνεται στο διηνεκές. 

 

 

 

2.7 Μέθοδος Των Πολλαπλασιαστών (Comparable Multiples) 
 

 

 Η μέθοδος των πολλαπλασιαστών ανήκει στην κατηγορία των σχετικών 

υποδειγμάτων που αναφέραμε παραπάνω (relative valuation models) και χρησιμοποιείται 

ευρύτατα, καθώς είναι σχετικά απλή και εύκολα κατανοητή ακόμα και από άπειρους 

επενδυτές. Η μέθοδος αυτή αποτελεί την δεύτερη μέθοδο που εφαρμόσαμε στην παρούσα 

εργασία προκειμένου να αποτιμήσουμε τον Όμιλο ΛΑΜΨΑ, για αυτό στη συνέχεια θα 

προχωρήσουμε σε μια περαιτέρω ανάλυση της. Με την εισαγωγή της έννοιας του 

πολλαπλασιαστή, ποσοτικοποιείται η σχέση των θεμελιωδών μεγεθών της εταιρείας με την 

οικονομική της αξία, σε σύγκριση με αντίστοιχες ομοειδής εταιρείες. 

 

 

 

2.7.1 Παραδοχές Και Μεθοδολογία  
 

 

 Η αποτίμηση με τη χρήση των πολλαπλασιαστών στηρίζεται στην υπόθεση πως 

παρόμοια περιουσιακά στοιχεία θα έχουν και παρόμοιες αξίες. Η βασική παραδοχή της 

μεθόδου είναι αυτή της αποτελεσματικής αγοράς, δηλαδή ότι η αγορά εκτιμάει την αξία των 

μετοχών λαμβάνοντας υπόψη όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες, όπως η οικονομική 

κατάσταση και η προοπτική της εταιρείας αλλά και του κλάδου που ανήκει. 

 Πρέπει να αναφέρουμε πως σε περίπτωση σωστής λειτουργίας του Χρηματιστηρίου, η 

μέθοδος των πολλαπλασιαστών ενδέχεται να μας δώσει παρόμοια αποτελέσματα με αυτά της 
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μεθόδου προεξόφλησης των ελεύθερων ταμειακών ροών. Αυτό συμβαίνει γιατί η αγορά έχει 

αφομοιώσει τους περίπλοκους υπολογισμούς για την πρόβλεψη των ελεύθερων ταμειακών 

ροών και τους έχει αποτυπώσει σε ένα δείκτη. Παρόλα αυτά, η μέθοδος των 

πολλαπλασιαστών λειτουργεί καλύτερα όταν υπάρχει αγορά για την αποτίμηση των 

εταιρειών, δηλαδή όταν οι εταιρείες είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο.  

 

 Η βασική μεθοδολογία για την εφαρμογή της μεθόδου αυτής είναι η εξής : 

I. Επιλογή του κατάλληλου συγκριτικού δείγματος παρεμφερών εταιρειών. 

Ως "συγκρίσιμες" εταιρείες μπορούν να χαρακτηριστούν οι εταιρείες που   

παρουσιάζουν παρόμοια οικονομικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά23. Ωστόσο δεν 

υπάρχει κάποια κοινή αποδεκτή μεθοδολογία για την επιλογή του δείγματος των 

εταιρειών. Για αυτό συνήθως, είτε επιλέγεται ένας μεγάλος αριθμός εταιρειών του 

κλάδου όπου δραστηριοποιείται η υπό αποτίμηση εταιρεία είτε επιλέγονται μόνο οι 

ομοειδής εταιρείες οι οποίες αποτελούν τους κύριους ανταγωνιστές της. Ο κλάδος, ο 

ρυθμός ανάπτυξης και ο βαθμός κινδύνου είναι τα κύρια κριτήρια που 

χρησιμοποιούνται για την επιλογή. 

 

II. Επιλογή και υπολογισμός ενός ή περισσοτέρων αντιπροσωπευτικών 

χρηματοοικονομικών δεικτών (πολλαπλασιαστές) και υπολογισμός του μέσου 

όρου του δείγματος για κάθε έναν από αυτούς. 

Υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός δεικτών (πολλαπλασιαστών) που χρησιμοποιούν οι 

αναλυτές, παρόλα αυτά μπορούν να διακριθούν σε τρεις βασικές κατηγορίες24 : 

 

 Δείκτες με βάση την κεφαλαιοποίηση της επιχείρησης. 

Οι δείκτες αυτοί είναι εύκολοι στον υπολογισμό και στην κατανόηση τους. 

Ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής : 

• P / E (Τιμή προς κέρδη) 

• P / CE (Τιμή προς ταμειακά κέρδη (καθαρά κέρδη προ αποσβέσεων)) 

• P / S (Τιμή προς πωλήσεις) 

• P / BV (Τιμή προς λογιστική αξία) 

• P / Customer (Τιμή προς αριθμό πελατών) 

 
                                                           
23 Palepu K., Healy P. and Bernard V. (2004). Business Analysis and Valuation - Using Financial Statements, 3rd 

Edition. 
 
24 Fernandez (2001). Valuation Using Multiples. How do analysts reach their conclusions?  IESE Business School. 
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 Δείκτες με βάση την αξία της επιχείρησης. 

Οι δείκτες αυτοί δεν στηρίζονται μόνο στο μετοχικό κεφάλαιο αλλά και στα 

ξένα κεφάλαια. Η αξία της επιχείρησης (enterprise value) προκύπτει από τη 

σχέση, κεφαλαιοποίηση (δηλ., τιμή μετοχής * αριθμό μετοχών) συν Δάνεια 

μείον Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα. Ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής : 

• EV / EBITDA (αξία επιχείρησης προς κέρδη προ τόκων, φόρων και 

αποσβέσεων) 

• EV / EBIT (αξία επιχείρησης προς κέρδη προ τόκων και φόρων) 

• EV / Sales (αξία επιχείρησης προς Πωλήσεις) 

• EV / FCF (αξία επιχείρησης προς ελεύθερες ταμειακές ροές) 

 

 Δείκτες με βάση τους ρυθμούς ανάπτυξης της επιχείρησης. 

Μερικοί από τους δείκτες υπολογισμού του ρυθμού ανάπτυξης της 

επιχείρησης είναι : 

• P / EG (Τιμή προς ρυθμό μεταβολής των κερδών) 

• EV / EG (αξία επιχείρησης προς ρυθμό μεταβολής των κερδών) 

 

III. Εφαρμογή των χρηματοοικονομικών δεικτών (πολλαπλασιαστές) στα αντίστοιχα 

μεγέθη της υπό αποτίμηση εταιρείας. 

Πολλαπλασιάζουμε τους χρηματοοικονομικούς δείκτες του δείγματος που 

υπολογίσαμε στο προηγούμενο βήμα με το αντίστοιχο οικονομικό μέγεθος της 

εταιρείας που θέλουμε να αποτιμήσουμε, το οποίο αντιστοιχεί στον παρονομαστή του 

χρηματοοικονομικού δείκτη. Για παράδειγμα Ιδία Κεφάλαια επί P/Ι.Κ ή Κέρδη προ 

φόρων και τόκων επί EV/EBIT. Με τον τρόπο αυτό εξάγουμε την αξία της εταιρείας 

για κάθε χρηματοοικονομικό δείκτη. 

 

IV. Υπολογισμός της τελικής αξίας της εταιρείας. 

Δίνουμε για κάθε χρηματοοικονομικό δείκτη σχετικούς συντελεστές βαρύτητας και 

τους εφαρμόζουμε στις αξίες που βρήκαμε στο προηγούμενο βήμα και έτσι προκύπτει 

η σταθμισμένη αξία της εταιρείας για κάθε δείκτη. Στη συνέχεια αθροίζουμε τις 

σταθμισμένες αυτές αξίες ώστε να εξάγουμε την τελική αξία της εταιρείας με βάση 

την αποτίμηση που διενεργήσαμε. Τέλος, διαιρώντας την τελική αξία της εταιρείας με 

τον αριθμό των μετοχών σε κυκλοφορία εντοπίζουμε την "δίκαιη" αξία των μετοχών 

της.  
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2.7.2 Πλεονεκτήματα Και Μειονεκτήματα Της Μεθόδου  
 

 

 Τα κυριότερα πλεονεκτήματα της μεθόδου των πολλαπλασιαστών (Comparable 

Multiples) είναι τα εξής25: 

 Παρέχει τη δυνατότητα της άμεσης σύγκρισης τιμών των μετοχών, οι οποίες έχουν 

διαφορετικά επίπεδα κερδών, πωλήσεων και ιδίων κεφαλαίων. 

 Ο υπολογισμός είναι σχετικά εύκολος, υπό τη συνθήκη ότι τα απαραίτητα στοιχεία - 

δεδομένα είναι διαθέσιμα και έγκυρα. 

 Οι χρηματοοικονομικοί δείκτες (πολλαπλασιαστές) που χρησιμοποιούνται είναι 

κατανοητοί από μεγάλο αριθμό αναλυτών και επενδυτών. 

 Στηρίζεται στις χρηματιστηριακές αξίες παρεμφερών εταιρειών οι οποίες 

διαμορφώνονται βάση των προσδοκιών που έχουν οι επενδυτές τόσο για τη 

μελλοντική απόδοση αυτών των εταιρειών όσο και για τις προοπτικές του κλάδου, 

λαμβάνοντας έτσι υπόψη τις γενικότερες  συνθήκες  που επικρατούν στην αγορά. 

 

 Ωστόσο εκτός από πλεονεκτήματα, όπως και κάθε μέθοδο αποτίμησης, παρουσιάζει 

αδυναμίες και μειονεκτήματα, όπως : 

 Δεν λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες, τα πλεονεκτήματα και τις στρατηγικές της 

επιχείρησης. 

 Δεν είναι τόσο αναλυτική όσο οι άλλες μέθοδοι και πρέπει να ισχύει η υπόθεση της 

αποτελεσματικής αγοράς. 

 Δεν συμπεριλαμβάνει όλους τους επενδυτικούς και άλλους κινδύνους στην ανάλυση 

και επεξεργασία. 

 Η αξία διαμορφώνεται λαμβάνοντας υπόψη κυρίως την κερδοφορία της εταιρείας και 

όχι την ικανότητα της να δημιουργεί ταμειακά πλεονάσματα. 

 Υπάρχει η πιθανότητα "ανωμαλιών" στην αγορά, όπως για παράδειγμα ο κίνδυνος την 

χρονική στιγμή της αποτίμησης οι τιμές των μετοχών των εταιρειών που επιλέχθηκαν 

ως δείγμα να είναι υπερεκτιμημένες ή υποεκτιμημένες. 

 Υπάρχει άμεση συσχέτιση του κλάδου με την απόδοση των εταιρειών και συνεπώς 

πρέπει να γίνεται διόρθωση των δεικτών έτσι ώστε να διευκολυνθεί η σύγκριση 

μεταξύ επιχειρήσεων που δεν ανήκουν στον ίδιο κλάδο. 

  

                                                           
25 Λαζαρίδης Θ. (2005). Αποτίμηση Επιχειρήσεων. Αθήνα, Αφοί Κυριακίδη Α.Ε. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε   

 

 

3.1 Εταιρική Δραστηριότητα 

 

 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε. είναι μια δυναμική επιχείρηση 

με ξεχωριστή ιστορία και μεγάλο κύρος και η παλαιότερη στη χώρα μας που 

δραστηριοποιείται στο χώρο της φιλοξενίας και του τουρισμού. 

  Η δράση της επικεντρώνεται, κατά κύριο λόγο, στην λειτουργία και διαχείριση των 

πολυτελών ξενοδοχείων που βρίσκονται υπό τον ιδιοκτησιακό της έλεγχο. Πρόκειται για το 

ιστορικό ξενοδοχείο “Μεγάλη Βρετανία” στην Αθήνα, ένα από τα πιο εμβληματικά κτίρια 

της ελληνικής πρωτεύουσας, το οποίο αποτελεί ιδιοκτησία και κύριο πεδίο των 

δραστηριοτήτων της. Μετά την πλήρη ανακαίνιση και τον εκσυγχρονισμό του, τον Μάρτιο 

του 2003, το ξενοδοχείο αποτελεί επίλεκτο μέλος της αλυσίδας ξενοδοχείων Starwood 

Luxury Collection. Το Ξενοδοχείο Sheraton Rhodes του οποίου κατέχει το 50% του 

μετοχικού κεφαλαίου και την λειτουργία του ενοικιασθέντος υπερπολυτελούς ξενοδοχείου 

King George στην Πλατεία Συντάγματος. Καθώς και το πολυτελές ξενοδοχείο “Hyatt 

Regency” και το ιστορικό ξενοδοχείο Excelsior στο Βελιγράδι, διευρύνοντας έτσι δυναμικά 

τους επιχειρηματικούς της ορίζοντες τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.    

 Πιο συγκεκριμένα το ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία μετά την πρόσφατη ανακαίνιση 

του συγκαταλέγεται ανάμεσα στα κορυφαία ξενοδοχεία της κατηγορίας του στην Ευρώπη, 

αποσπώντας σημαντικά βραβεία όπως26: 

• Βραβείο “Five Star Diamond Award” για την υψηλή ποιότητα στον τομέα των 

υπηρεσιών ταξιδιών και της πολυτέλειας, το οποίο απονέμεται από την American 

Academy of Hospitality Sciences και αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά εύσημα 

επιτυχίας και ποιότητας στον τουριστικό τομέα (Ιούλιος 2005). 

• Βραβείο για το καλύτερο ξενοδοχείο της Αθήνας το οποίο απονέμεται από το 

Diavaram (Οκτώβριος 2005). 

                                                           
26 Πηγή: http://lampsa.eu/el/διακρίσεις/ 
 

http://lampsa.eu/el/%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/
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• Έξι βραβεία “Philoxenia Tourism Awards”, τα οποία απονέμονται στους 

καλύτερους ελληνικούς προορισμούς και στα καλύτερα ελληνικά ξενοδοχεία 

(Νοέμβριος 2006), στις κατηγορίες: 

 Πολυτελέστερο  ξενοδοχείο – Πρώτος Νικητής 

 Καλύτερο ιστορικό ή παραδοσιακό ξενοδοχείο – Πρώτος Νικητής 

 Αγαπημένο ξενοδοχείο πόλης – Χρυσή Πεντάδα 

 Καλύτερο ξενοδοχειακό εστιατόριο – Χρυσή Πεντάδα 

 Καλύτερο πρωινό σε ξενοδοχείο – Χρυσή Πεντάδα 

 Επίσης, το ξενοδοχείο  χαρακτηρίστηκε ως ένα από τα 60 καλύτερα ξενοδοχεία στον 

κόσμο από το επενδυτικό περιοδικό Travel & Leisure. 

 

 

 

3.2 Ιστορική Αναδρομή   
 

 

 Η ΛΑΜΨΑ Α.Ε είναι μια ιστορική επιχείρηση της οποίας η παρουσία και η δράση 

είναι συνυφασμένες με τη δημιουργία και τη διαχείριση του ξενοδοχείου “Μεγάλη 

Βρεταννία”, που η αδιάλειπτη λειτουργία του αγγίζει τα 90 χρόνια ζωής. Οι κυριότεροι 

σταθμοί αυτής της μακρόχρονης πορείας είναι οι ακόλουθοι27: 

• 1878: O Σάββας Κέντρος και ο Στάθης Λάμψας δημιουργούν το ξενοδοχείο 

“Μεγάλη Βρεταννία”, το οποίο στεγάζεται σ’ ένα από τα πιο όμορφα αρχοντικά 

της πόλης των Αθηνών – δημιούργημα του φημισμένου Δανού αρχιτέκτονα 

Θεόφιλου Χάνσεν. 

• 1888: Mετά το θάνατο του Κέντρου, ο Λάμψας, παλιός σεφ του περίφημου 

Maison Dorée στο Παρίσι, αποκτά την πλήρη κυριότητα του ξενοδοχείου, που με 

την πάροδο του χρόνου γίνεται γνωστό σε όλη την Ελλάδα. 

• 1896: Το ξενοδοχείο “Μεγάλη Βρεταννία” φιλοξενεί τον βαρόνο Πιερ ντε 

Κουμπερτέν, τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή, καθώς και όλους τους ξένους 

αθλητές που πήραν μέρος στους πρώτους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες, 

αποκτώντας παγκόσμια φήμη. 

                                                           
27 Πηγή: http://lampsa.eu/el/ιστορικοί-σταθμοί/ 

http://lampsa.eu/el/%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF-%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%B8%CE%BC%CE%BF%CE%AF/
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• 1919: H “Μεγάλη Βρεταννία” περνά στα χέρια του γαμπρού του Λάμψα, 

Θεόδωρου Πετρακόπουλου, ο οποίος ιδρύει την ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε. και προγραμματίζει την πρώτη μεγάλη 

ανακαίνιση και επέκταση της. 

• 1924 – 1930: Με την κατασκευή νέων πτερύγων και με την προσθήκη ενός 

ορόφου στον αρχικό πυρήνα του κτιρίου, η “Μεγάλη Βρεταννία” μεταμορφώνεται 

σε ένα τετραώροφο επιβλητικό ξενοδοχείο που περιλαμβάνει τη λαμπρή αίθουσα 

Salle des Fêtes – το σημερινό Grand Ballroom – σε σχέδια του Ελβετού 

αρχιτέκτονα Emil Vogt. 

• 1940 – 1944: Τις παραμονές και κατά τη διάρκεια του Πολέμου και της Κατοχής, 

το ξενοδοχείο “Μεγάλη Βρεττανία” σφραγίζεται ανεξίτηλα από τα ιστορικά 

γεγονότα. Επί Μεταξά, για το φόβο του επερχόμενου πολέμου ετοιμάζεται ένα νέο 

σύγχρονο Στρατηγείο στο υπόγειο του κτιρίου, το οποίο φιλοξενεί το αρχηγείο του 

Ελληνικού Στρατού τις μέρες του Έπους του ’40, καθώς και το Αρχηγείο των 

Άγγλων και Νεοζηλανδών συμμάχων ως την κατάρρευση του μετώπου. Μετά την 

κατάληψη των Αθηνών, η “Μεγάλη Βρεταννία” επιτάσσεται από τα γερμανικά 

στρατεύματα και στο κτίριο της εγκαθίσταται το Αρχηγείο του Στρατού Κατοχής. 

• 1956 – 1963: To ξενοδοχείο σταδιακά επεκτείνεται και ανακατασκευάζεται. Ο 

αρχικός του πυρήνας κατεδαφίζεται, το κτίριο επισκευάζεται εκ βάθρων, 

επεκτείνεται κατά τέσσερις ορόφους με σχέδια του αρχιτέκτονα Κωνσταντίνου 

Βουτσινά και ανακαινίζεται ριζικά. 

• 1991: Οι οικογένειες Πετρακόπουλου και Δοξιάδη – ιδιοκτήτες μέχρι τότε του 

ξενοδοχείου – πωλούν το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε. στο διεθνή Όμιλο Ξενοδοχείων 

CIGA. 

• 1995: Ο Όμιλος Ξενοδοχείων CIGA εξαγοράζεται διεθνώς από την αμερικανική 

πολυεθνική εταιρεία ξενοδοχείων SHERATON. 

• 1998: Η SHERATON εξαγοράζεται από την πολυεθνική STARWOOD HOTELS 

& RESORTS WORLDWIDE INC, μία από τις κορυφαίες πολυεθνικές εταιρείες 

διαχείρισης και franchise ξενοδοχείων και τουριστικών θέρετρων στον κόσμο, η 

οποία διαχειρίζεται 850 ξενοδοχεία σε 95 χώρες, τα οποία απασχολούν 145.000 

εργαζόμενους. 

• 1999: Η STARWOOD πωλεί, μέσω του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, το 

πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε., διατηρεί όμως τη διοίκηση του ξενοδοχείου. 
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• 2000: Ο Όμιλος REGENCY ENTERTAINMENT ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ & 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. αποκτά τον έλεγχο της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε. και του ιστορικού ξενοδοχείου “Μεγάλη 

Βρεταννία”. 

• 2001: Αποφασίζεται η πλήρης ανακαίνιση και ο εκσυγχρονισμός του ξενοδοχείου 

“Μεγάλη Βρεταννία”, το οποίο, με μια επένδυση € 85.000.000, προορίζεται να 

γίνει ένα από τα πολυτελέστερα της Ευρώπης. Το ξενοδοχείο κλείνει προσωρινά 

για να αρχίσουν οι εργασίες. 

• 2003: Ριζικά ανανεωμένο, το ξενοδοχείο “Μεγάλη Βρεταννία” ανοίγει και πάλι τις 

πύλες του και αποτελεί πλέον επίλεκτο μέλος της LUXURY COLLECTION των 

ξενοδοχείων STARWOOD. 

• 2005: H REGENCY ENTERTAINMENT ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. 

πωλεί, μέσω του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, το 20,1% του μετοχικού 

κεφαλαίου της εταιρείας στη VENTURE ABILITY S.A. 

• 2006: H ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε. – μέσω της 

θυγατρικής της κυπριακής εταιρείας LUELLA ENTERPRISES COMPANY LTD 

– αποκτά, αντί του ποσού των € 11.080.535,48, το 51% των μετοχών του 

ξενοδοχείου “Hyatt Regency” στο Βελιγράδι, πραγματοποιώντας την πρώτη 

επένδυση στην ιστορία της που δεν σχετίζεται με το ξενοδοχείο “Μεγάλη 

Βρεταννία”.     

 

 

 

3.3 Η Δομή Του Ομίλου Και Διοικητικό Συμβούλιο Της Εταιρείας 

 

 
 Η μητρική εταιρεία είναι συνδεδεμένη με τις εταιρείες που παρουσιάζονται συνοπτικά 

παρακάτω. Στον Πίνακα 2  παρατίθεται επίσης τα ποσοστά συμμετοχής καθώς και η μέθοδος 

ενοποίησης τους στις Ετήσιες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις που δημοσιεύει η 

μητρική εταιρεία28. 

 

 

                                                           
28 Πηγή: Ετήσια Οικονομική Έκθεση της ΛΑΜΨΑ Α.Ε, 2015. 
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Πίνακας 2: Δομή Ομίλου ΛΑΜΨΑ 31/12/2015 

 
Εταιρεία 

Νόμισμα 
λειτουργίας 

 
Έδρα 

Ισοδύναμο 
% 

Συμμετοχή
 

 

Μέθοδος 
Ενοποίησης 

 
Συμμετοχή 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ  
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ 
"ΛΑΜΨΑ" Α.Ε. 

€ ΕΛΛΑΔΑ Μητρική   

LUELLA ENTERPRISES 
LTD 

€ ΚΥΠΡΟΣ 100,00% Ολική Άμεση 

BEOGRADSKO 
MESOVITO 
PREDUZECE 

€ ΣΕΡΒΙΑ 93,90% Ολική Έμμεση 

EXCELSIOR 
BELGRADE SOCIATE 

 

€ ΣΕΡΒΙΑ 80,33% Ολική Άμεση 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΡΕΤΡΑ 
Α.Ε. 

€ ΕΛΛΑΔΑ 50,00% Καθαρή 
θέση 

Άμεση 

MARKELIA 
ENTERPRISES 

  

€ ΚΥΠΡΟΣ 100,00% Ολική Έμμεση 

 
*Σημειώνεται πως την 31/12/2015 η εταιρία NORTH HAVEN Ltd δεν ενοποιείται διότι  

βρίσκεται σε καθεστώς εθελοντικής εκκαθάρισης και όλα τα περιουσιακά της στοιχεία έχουν 

μεταβιβαστεί στην Luella Enterprises Ltd που είναι και ο μοναδικός 100% μέτοχος.  

 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, σύμφωνα με το καταστατικό της, 

απαρτίζεται από επτά έως δέκα μέλη και  η  θητεία τους είναι τριετής. Η σύνθεση του 

Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας είναι η ακόλουθη29: 

Πίνακας 3: Διοικητικό Συμβούλιο της ΛΑΜΨΑ Α.Ε 
1. Γεώργιος Γαλανάκις Εκτελεστικό Πρόεδρος 
2. Απόστολος Δοξιάδης Μη εκτελεστικό Αντιπρόεδρος 

3. Αναστάσιος Χωμενίδης Εκτελεστικό Διευθύνων 
Σύμβουλος 

4. Νικόλαος 
Δάνδολος                      Εκτελεστικό Μέλος 

5. Μωρίς Μοντιάνο, Μη εκτελεστικό  Μέλος 

6. Τόμας Μίλερ Μη εκτελεστικό 
και ανεξάρτητο Μέλος 

7. Αθανάσιος 
Παπαδόπουλος 

Μη εκτελεστικό 
και ανεξάρτητο Μέλος 

8. Φίλιππος Σπυρόπουλος Μη εκτελεστικό Μέλος 
9. Χλόη Λασκαρίδη Εκτελεστικό Μέλος 

                                                           
29Πηγή:  http://lampsa.eu/el/διοικητικό-συμβούλιο/ 

http://lampsa.eu/el/%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B9%CE%BF/
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3.4 Χρηματοοικονομικές Εξελίξεις Και Επιδόσεις Για Το Έτος 2015 

 

 
 Παρόλο τις δυσμενείς εξελίξεις στην Οικονομία της χώρας και την επιβολή των 

Capital Controls, ο τομέας του τουρισμού, κατά την διάρκεια του 2015, δεν επηρεάστηκε 

αρνητικά από την αρνητική δημοσιότητα, αντίθετα παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση σε όλα 

τα μεγέθη (έσοδα, πληρότητες, τιμές δωματίων κλπ.) των ξενοδοχείων στην Ελλάδα. 

Αντίστοιχα αποτελέσματα υπήρξαν και στις ξενοδοχειακές μονάδες του Ομίλου στην 

Ελλάδα. Οι συνέπειες όμως της οικονομικής κρίσης απεικονίζονται στα έσοδα του 

επισιτιστικού τομέα (Food & Beverage) όπου η ελληνική παρουσία ήταν παγίως ισχυρή, με 

αποτέλεσμα χαμηλότερους ρυθμούς αύξησης σε σχέση με αυτούς των δωματίων. 

 Στην ξενοδοχειακή αγορά της Σερβίας φαίνεται ότι η μεταβατική περίοδος 

στασιμότητας ολοκληρώνεται και επανακάμπτει η ζήτηση, βοηθούμενη και από τις νέες 

υποδομές ενόψει ένταξης στην Ε.Ε.,(αεροδρόμιο, ιδιωτικοποίηση αερομεταφορέα κλπ.), 

επιφέροντας σημαντικές αυξήσεις στα μεγέθη των ξενοδοχείων. 

 H πληρότητα δωματίων στην αγορά ξενοδοχείων πολυτελείας της Αθήνας αυξήθηκε 

κατά 1,4% έναντι του 2014 διαμορφώνοντας τον δείκτη στο 65,3% έναντι 64,5% το 2014. 

Υψηλότερου βεληνεκούς ήταν η διαμόρφωση της μέσης τιμής δωματίου όπου στα ξενοδοχεία 

πολυτελείας η αύξηση ανήλθε σε 2,1% έναντι του 2014, φτάνοντας  τα 153,20 €  έναντι 

147,63 €  το 2014. Κατά συνέπεια το έσοδο ανά διαθέσιμο δωμάτιο αυξήθηκε στα ξενοδοχεία 

πολυτελείας της Αθήνας κατά 5,2% ενώ τα συνολικά έσοδα δωματίων κατά 4,8%. 

 Το Ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρετανία» εμφάνισε αύξηση πωλήσεων 6,6 % σε σχέση με 

την περυσινή χρήση 2014, ενώ το Ξενοδοχείο «King George» εμφάνισε αύξηση πωλήσεων 

12% .Όσον αφορά τα Ξενοδοχεία του Ομίλου στην Σερβία, το  «Hyatt Regency Belgrade» 

κατέγραψε αύξηση πωλήσεων κατά 0.5%, ενώ το «Excelsior» κυμάνθηκε στα ίδια επίπεδα 

του 2014. Αντίθετα το Ξενοδοχείο Sheraton Rhodes, τα αποτελέσματα του οποίου λόγω 

ενοποίησης με την μέθοδο της Καθαρής Θέσης, έχουν επίδραση στα αποτελέσματα του 

Ομίλου εμφάνισε μείωση πωλήσεων κατά 4,3%.30 

 

 

 

 
                                                           
30 Πηγή: Ετήσια Οικονομική Έκθεση της ΛΑΜΨΑ Α.Ε, 2015. 
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Πίνακας 4: Οικονομικά Στοιχεία Ξενοδοχείων Ομίλου για το έτος 2015 
  

Μεγάλη 
Βρετανία 

 
King 

George 
 

Hyatt 
Belgrade 

 
Sheraton 
Rhodes 

 
Excelsior 

 
Έσοδο ανά διαθέσιμο  
δωμάτιο 

 
175,45 

 
165,83 

 
51,80 

 
76,71 

 
31,30 

 
Πληρότητα 

 
65,30% 

 
69,18% 

 
40,87% 

 
71,52% 

 
53,06% 

 
Μέση Τιμή Δωματίου 

 
268,68 

 
239,72 

 
126,72 

 
105,47 

 
58,95 

 
 

Πίνακας 5: Οικονομικά Στοιχεία Ξενοδοχείων Ομίλου για το έτος 2014 
 

 

 
Μεγάλη 
Βρετανία 

 
King 

George 
 

Hyatt 
Belgrade 

 
Sheraton 
Rhodes 

 
Excelsior 

 
Έσοδο ανά διαθέσιμο 
δωμάτιο 

 
164,11 

 
142,61 

 
51,29 

 
90,06 

 
35,74 

 
 
Πληρότητα 

 
 
63,98% 

 
 
66,48% 

 
 
41,33% 

 
 
80,02% 

 
 
58,11% 

 
Μέση Τιμή Δωματίου 

 
256,52 

 
214,52 

 
124,11 

 
110,68 

 
61,51 

 

 

 

3.5 Η Πορεία Της Μετοχής 

 
 

 Το μετοχικό κεφάλαιο της ΛΑΜΨΑ Α.Ε ανέρχεται σε 23.927.680 €, διαιρούμενο 

σε 21.364.000 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ  και  

δώδεκα  λεπτών  (€  1,12)  η  κάθε  μία.  Οι  μετοχές  της  Εταιρείας  είναι  εισηγμένες  προς 

διαπραγμάτευση στο  Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών από το 1947, στο κλάδο Ταξίδια και 

Αναψυχή και πιο συγκεκριμένα στον υποκλάδο Ξενοδοχεία, με κεφαλαιοποίηση ύψους 

361.051.600 €. Παρακάτω παρουσιάζονται δύο γραφήματα όπου δείχνουν την πορεία της 

μετοχής  για το 201531 και τη σύγκριση της με το Γενικό Δείκτη του Χρηματιστηρίου32. 

                                                           
31 Πηγή: http://lampsa.eu/el/ιστορικό-γράφημα/ 
32Πηγή:  http://lampsa.eu/el/ιστορικό-γράφημα-comparative-with-γδ/ 

http://lampsa.eu/el/%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%B7%CE%BC%CE%B1/
http://lampsa.eu/el/%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%B7%CE%BC%CE%B1/
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Διάγραμμα 1: Η Εξέλιξη της Τιμής της Μετοχής και ο Όγκος Συναλλαγών για το Έτος 2015 
 

  Στις 02/01/2015 η τιμή κλείνει στα 18,00 € όπου αποτελεί και την υψηλότερη τιμή 

κλεισίματος για το 2015. Στη συνέχεια ακολουθεί μια αυξομείωση με πτωτική τάση με 

αποτέλεσμα η μετοχή να φτάνει και στα 16,15 € στις 04/05/2015 και τελικά να κλείνει στις 

31/12/2015 στα 17,00€. 



39 
 

 
Διάγραμμα 2: Η Εξέλιξη της Τιμής της Μετοχής και του Γενικού Δείκτη για το Έτος 2015 

 

 Ο Γενικός Δείκτης όπως και η μετοχή παρουσιάζουν πτωτική τάση κατά τη διάρκεια 

του 2015. Ωστόσο ο Γενικός Δείκτης παρουσιάζει μια αύξηση κοντά στο 12% στις 

24/02/2015 σε σχέση με την αρχή του έτους. Στη συνέχεια όμως ακολουθεί μεγαλύτερη 

πτωτική πορεία σε σχέση με τη τιμή της Εταιρείας που φτάνει το 32% στις 24/08/2015 και 

κλείνει τελικά στις 31/12/2015 με πτώση 24,50%. Αντίθετα, η μεγαλύτερη πτώση της 

μετοχής είναι 10,28% στις 04/05/2015 και κλείνει στις 31/12/2015 με πτώση 5,56%. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 
 
 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΛΑΜΨΑ Α.Ε 
 

 

 4.1 Ο Κλάδος Του Τουρισμού Στην Ελλάδα 

 

 
Ο τουρισμός στην Ελλάδα είναι ένας από τους πιο δυναμικούς τομείς οικονομικής 

δραστηριότητας, για αυτό αποκαλείται συχνά και ως "η βαριά βιομηχανία" της χώρας μας. 

Αυτό γίνεται εύκολα κατανοητό εάν ανατρέξουμε στα παρακάτω στοιχεία. 

 Για το έτος 201533: 

 Η συμμετοχή του στο ΑΕΠ της χώρας ανήλθε στο 18,5%. Ενώ απασχολήθηκαν 

821.900 εργαζόμενοι στο κλάδο του τουρισμού, που αντιστοιχεί στο 23,1% της 

συνολικής απασχόλησης. 

 Τα συνολικά έσοδα ανήλθαν στα 13,6 δισεκατομμύρια € και η μέση κατά κεφαλή 

δαπάνη έφτασε στα 580 €, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα έσοδα από κρουαζιέρες. 

 Κατείχε  το 2% της Παγκόσμιας και το 3,1% της Ευρωπαϊκής Αγοράς. 

 Οι αφίξεις αλλοδαπών έφτασαν στα 23,6 εκατομμύρια, με την Γερμανία, το Ηνωμένο 

Βασίλειο, τη Γαλλία, την Ιταλία και τη Ρωσία να αποτελούν τις κυριότερες αγορές.  

Αντίστοιχα για το 2014: 

 Η συμμετοχή του στο ΑΕΠ της χώρας ήταν στο 17,3 % και οι εργαζόμενοι 699.000, 

δηλαδή  το 17,3 % της συνολικής απασχόλησης. 

 Τα συνολικά έσοδα ήταν στα 13 δισεκατομμύρια €, με τη μέση κατά κεφαλή δαπάνη 

στα 590 €. 

 Το μερίδιο που κατείχε στη Παγκόσμια Αγορά ήταν 1,8 % και 3,8 % στην 

Ευρωπαϊκή. Ενώ οι αφίξεις αλλοδαπών ήταν στα 22 εκατομμύρια. 

Επιπλέον 34: 

 Παρουσίασε ανάπτυξη 11,3% ή 1,8 δισ. ευρώ (από 15,2 δισ. ευρώ άμεσης 

συνεισφοράς στο ΑΕΠ το 2013 σε 17 δισ. ευρώ το 2014) όταν το συνολικό ΑΕΠ 

                                                           
33 Πηγή: http://sete.gr/el/stratigiki-gia-ton-tourismo/vasika-megethi-tou-ellinikoy-tourismoy/  
34 Πηγή: Άρθρο, η συμβολή του τουρισμού στην ελληνική οικονομία το 2014 
http://traveldailynews.gr/columns/article/2856 

http://sete.gr/el/stratigiki-gia-ton-tourismo/vasika-megethi-tou-ellinikoy-tourismoy/
http://traveldailynews.gr/columns/article/2856
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εκτιμάται ότι μειώθηκε κατά 3,5 δισ. ευρώ σε ονομαστικούς όρους και αυξήθηκε κατά 

0,6% περίπου σε πραγματικούς λόγω αποπληθωρισμού. 

 Από κάθε 1 ευρώ τουριστικής δραστηριότητας, δημιουργείται επιπλέον 1,2 ευρώ έως 

1,65 πρόσθετης οικονομικής δραστηριότητας. Ως αποτέλεσμα για κάθε 1 ευρώ 

τουριστικού εσόδου, το ΑΕΠ της χώρας αυξάνεται κατά 2,2 ευρώ έως 2,65, δηλαδή ο 

τουρισμός είναι ένας κλάδος με μεγάλη διάχυση ωφελειών στην οικονομία. 

 Για τρεις νησιωτικές Περιφέρειες (Κρήτη, Νότιο Αιγαίο, Ιόνιο) συνεισέφερε άμεσα 

στη δημιουργία τουλάχιστον 50% του ΑΕΠ των Περιφερειών αυτών. Οι περιφέρειες 

αυτές έχουν από τα υψηλότερα κατά κεφαλήν ΑΕΠ στη χώρα, υποστηρίζοντας την 

άποψη ότι ο τουρισμός οδηγεί σε βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των περιοχών στις 

οποίες αναπτύσσεται. 

 Υπήρξε η δραστηριότητα που στήριξε τα ασφαλιστικά ταμεία σε μια χρονιά που οι 

υπόλοιπες δραστηριότητες του ιδιωτικού τομέα συνέχισαν να συρρικνώνονται και ως 

εκ τούτου να μειώνουν την συνεισφορά τους σε αυτά.  

 Κάλυψε με τις ταξιδιωτικές εισπράξεις το 75% του ελλείμματος του εμπορικού 

ισοζυγίου. Οι εισπράξεις αυτές σχεδόν ισούνται με τις εισπράξεις από τις εξαγωγές 

όλων των άλλων προϊόντων που εξάγει η χώρα, εξαιρουμένων των εισπράξεων από 

εξαγωγή πλοίων και καυσίμων. 

 Παρόλα αυτά βασικό μειονέκτημα του ελληνικού τουρισμού είναι η εποχικότητα που 

παρουσιάζει. Πιο συγκεκριμένα για το έτος 2014 περίπου το 56% των αφίξεων και των 

εσόδων πραγματοποιήθηκαν στο γ’ τρίμηνο και μόλις 6% των αφίξεων και 3% των εσόδων 

στο α’ τρίμηνο. Ανάλογη είναι και η εικόνα για το 2015 με τις αφίξεις των αλλοδαπών 

τουριστών να πραγματοποιούνται στο  γ’ τρίμηνο κατά ποσοστό 55%. 

 Βασικός πυλώνας της τουριστικής δραστηριότητας αποτελεί ο κλάδος των 

ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, για αυτό και παρακάτω θα δούμε το ξενοδοχειακό δυναμικό 

της χώρας και πως αυτό κατανέμεται στις διάφορες κατηγορίες ξενοδοχείων σύμφωνα με τα 

στοιχεία του ξενοδοχειακού επιμελητηρίου για τις 31/12/2015. 

Πίνακας 6: Ξενοδοχειακό Δυναμικό Ελλάδας στις 31/12/2015 
 5***** 4**** 3*** 2** 1* ΣΥΝΟΛΟ 

Μονάδες 419 1.340 2.436 4.110 1.452 9.757 

Δωμάτια 63.297 102.690 96.308 116.015 27.890 406.200 

Κλίνες 128.672 199.088 185.081 218.143 53.331 784.315 
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Διάγραμμα 3: Ποσοστό Ξενοδοχείων ανά Κατηγορία στην Ελλάδα στις 31/12/2015 
 

 

 

4.2 S.W.O.T Ανάλυση Του Ομίλου ΛΑΜΨΑ 

 
  

 Η S.W.O.T ανάλυση είναι ένα χρήσιμο και παραγωγικό εργαλείο στρατηγικής 

ανάλυσης, που μελετά τόσο το εσωτερικό όσο και εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης. 

Στα πλαίσια της S.W.O.T ανάλυσης, διερευνάται το εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης 

ώστε να εντοπιστούν τα Δυνατά (strengths) και τα Αδύνατα (weaknesses) σημεία της και το 

εξωτερικό περιβάλλον της για τον εντοπισμό των Ευκαιριών (opportunities) και των Απειλών 

(threats) της. Σύμφωνα με αυτή την ανάλυση, η επιχείρηση προσπαθεί να εκμεταλλευτεί τα 

δυνατά της σημεία και τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται, ώστε να προστατευτεί από τις 

αδυναμίες της και τις απειλές που εμφανίζονται, διαμορφώνοντας την κατάλληλη στρατηγική 

που θα της παρέχει μακροχρόνια βιωσιμότητα.35 Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η 

S.W.O.T ανάλυση που πραγματοποιήσαμε για τον Όμιλο ΛΑΜΨΑ. 

 

 

                                                           
35 Παπαδάκης Β. (2007). Στρατηγική των Επιχειρήσεων: Ελληνική και Διεθνής Εμπειρίας. Τόμος Α΄, Αθήνα. 
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Πίνακας 7: S.W.O.T Ανάλυση 
Ε

ΣΩ
Τ

Ε
ΡΙ

Κ
Ο

 Π
Ε

ΡΙ
Β

Α
Λ

Λ
Ο

Ν
 

Δυνάμεις (strengths) 
• Η πλεονεκτική θέση των ξενοδοχείων 

Μεγάλη Βρετανία και King George, 
στην πλατεία Συντάγματος. 

• Μεγάλη ποικιλία  σε αίθουσες 
συσκέψεων που διαθέτει η Μεγάλη 
Βρετανία. 

• Μεγάλη και πολυετής εμπειρία και 
τεχνογνωσία της εταιρείας στο χώρο 
των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. 

• Μέλος της διεθνούς αλυσίδας 
ξενοδοχείων Starwood. 

• Επέκταση των δραστηριοτήτων της 
στη Ρόδο (Sheraton Rhodes Resort) 
και στο Βελιγράδι (Hyatt Regency και 
Excelsior). 

Αδυναμίες (weaknesses) 
• Το αρνητικό κεφάλαιο 

κίνησης που παρουσιάζει. 
• Τα ξενοδοχεία Μεγάλη 

Βρετανία και King George 
δεν διαθέτουν parking. 

• Υψηλά ποσά δανείων, 
παρόλη τη μείωση που 
παρουσίασαν τα τελευταία 
έτη. 

• Εποχικότητα 

Ε
Ξ

Ω
Τ

Ε
ΡΙ

Κ
Ο

 Π
Ε

ΡΙ
Β

Α
Λ

Λ
Ο

Ν
 Ευκαιρίες (opportunities) 

• Η κοντινή απόσταση των ξενοδοχείων 
Μεγάλη Βρετανία και King George 
από την Ακρόπολη και τον  
Παρθενώνα. 

• Η αύξηση που παρουσιάζει ο 
τουρισμός και η αύξηση των 
επισκεπτών στη χώρα μας. 

• Το πλεονέκτημα του ήλιου - θάλασσα 
που διαθέτει η Ελλάδα. 

• Η είσοδος στην τουριστική αγορά  της 
Σερβίας. 

 

Απειλές (threats) 
• Πολιτική αστάθεια τα 

τελευταία έτη. 
• Συνεχής αλλαγές και 

αυξήσεις στην φορολογία. 
• Η οικονομική κρίση και η 

ύφεση της ελληνικής 
οικονομίας. 
 

 

 

 

4.3 Στόχοι - Στρατηγική  Του Ομίλου ΛΑΜΨΑ 
 

 

 Ο Όμιλος ΛΑΜΨΑ έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει σταθερά μια αποδοτική 

επιχειρηματική πολιτική, η οποία αποβλέπει στο δημιουργικό συνδυασμό της παράδοσης με 

την καινοτομία. Οι κύριοι στόχοι του αποβλέπουν36: 

• στην ενίσχυση της θέσης του στον ξενοδοχειακό κλάδο και την αύξηση του 

μεριδίου του στην αγορά 

                                                           
36Πηγή:  http://lampsa.eu/el/στόχοι/ 

http://lampsa.eu/el/%CF%83%CF%84%CF%8C%CF%87%CE%BF%CE%B9/
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• στη διατήρηση της ηγετικής θέσης του ξενοδοχείου “Μεγάλη Βρεταννία” στον 

κλάδο των πολυτελών ξενοδοχείων της Ελλάδας και την ανάδειξή του σε ένα από 

τα κορυφαία πολυτελή ξενοδοχεία σε όλο τον κόσμο 

• στη διεύρυνση της επιχειρηματικής παρουσίας στο διεθνή τουριστικό χώρο, με 

αφετηρία την απόκτηση του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών του ξενοδοχείου 

“Hyatt Regency” στο Βελιγράδι 

• στην αναζήτηση νέων επενδυτικών ευκαιριών, με την είσοδο στις νέες αγορές των 

Βαλκανίων, την απόκτηση ή δημιουργία νέων ξενοδοχείων πόλεων (City Hotels) 

και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων του Real Estate 

• στη συνεργασία με τους εθνικούς φορείς για την υποστήριξη της εθνικής 

στρατηγικής για τον τουρισμό και την προβολή της χώρας στο εξωτερικό 

• στη διαρκή απόδοση ουσιαστικής αξίας στους μετόχους, τους εργαζόμενους, αλλά 

και τους επισκέπτες των ξενοδοχείων της εταιρείας. 

 Επίσης, η Διοίκηση αξιοποιώντας τη σημαντική εμπειρία της στον τουριστικό χώρο, 

τη βαθιά γνώση της ξενοδοχειακής αγοράς, αλλά και το ισχυρό όνομα του ιστορικού 

ξενοδοχείου “Μεγάλη Βρεταννία” στην εγχώρια και τη διεθνή αγορά, χαράζει μια δυναμική 

και μεθοδική στρατηγική, προκειμένου να ανταποκριθεί στις αυξανόμενες απαιτήσεις του 

διαρκώς μεταβαλλόμενου τουριστικού κλάδου. Βασικές επιδιώξεις της  είναι37: 

• η περαιτέρω ενίσχυση της φήμης του ξενοδοχείου “Μεγάλη Βρεταννία” και η 

παραμονή του στην κορυφή των Ξενοδοχείων Πολυτελείας της χώρας 

• η προώθηση του ξενοδοχείου “Μεγάλη Βρεταννία” ως ιδανικού για incentives, στην 

ευρωπαϊκή και αμερικάνικη αγορά 

• η ενίσχυση της θέσης του ξενοδοχείου “Hyatt Regency” στο Βελιγράδι στην 

ανερχόμενη τουριστική αγορά των Βαλκανίων 

• η προσφορά ανταγωνιστικών παροχών για την κατηγορία των Ξενοδοχείων 

πολυτελείας και για τις δύο αυτές τουριστικές μονάδες 

• η επέκταση του χαρτοφυλακίου των υπηρεσιών της εταιρείας με ποιοτικά και 

καινοτόμα προγράμματα φιλοξενίας 

• η ενίσχυση των σχέσεων με ένα ευρύ δίκτυο στρατηγικών συνεργατών (εταιρείες, 

αερογραμμές, γραφεία ταξιδιών κ.ά.) 

• η ορθή επιλογή, διαρκής εκπαίδευση και συνετή αξιοποίηση του ανθρώπινου 

δυναμικού. 

                                                           
37Πηγή:  http://lampsa.eu/el/στρατηγική/ 

http://lampsa.eu/el/%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE/
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 
 
 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ 
ΛΑΜΨΑ  

 

 

 5.1 Εισαγωγή 

 

 

Στο παρακάτω κεφάλαιο θα πραγματοποιηθεί η ανάλυση των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων του Ομίλου ΛΑΜΨΑ. Στην αρχή θα παρουσιαστούν οι βασικές αρχές που 

διέπουν τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και θα εξεταστεί η ποιότητα 

τους. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η οριζόντια (ανάλυση ποσοστών τάσης) και η κάθετη 

ανάλυση (ανάλυση κοινού μεγέθους) των χρηματοοικονομικών καταστάσεων του Ομίλου. 

Τέλος, θα πραγματοποιηθεί ανάλυση των αριθμοδεικτών για την τελευταία πενταετία 2011-

2015 (διαχρονική ανάλυση αριθμοδεικτών). 

 

 

 

5.2 Βασικές Λογιστικές Αρχές Και Λογιστικό Πλαίσιο 

 

 
 Η ΛΑΜΨΑ Α.Ε καταρτίζει τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της (ατομικές και 

ενοποιημένες) σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς - Δ.Π.Χ.Α 

(International Accounting Standards - IAS), καθώς η εφαρμογή τους στην Ελλάδα είναι 

υποχρεωτική από το 2006 για τις εισηγμένες στο Χρηματιστήριο εταιρείες. Οι βασικές 

παραδοχές που διέπουν τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις είναι 38: 

 Η αρχή του ιστορικού κόστους 

Σύμφωνα με αυτή την αρχή, οι λογιστικές εγγραφές που καταχωρούνται στα 

λογιστικά βιβλία και οι αξίες που παρουσιάζονται στις χρηματοοικονομικές  

                                                           
38 Μπατσινίλας Ε. και Πατατούκας Κ. (2012). Σύγχρονη Λογιστική: Σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα 
και με αναφορά στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, Τόμος Α΄, Έκδοση Β΄. Αθήνα 
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καταστάσεις εμφανίζονται στο κόστος κτήσεως. 

 Η αρχή της συνεχίσεως της επιχειρηματικής δραστηριότητας (going concern) 

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις συντάσσονται με βάση την υπόθεση ότι η 

επιχείρηση θα συνεχίσει την επιχειρηματική της δραστηριότητα, χωρίς να αναμένεται 

η ρευστοποίηση της στο άμεσο μέλλον. Δηλαδή, η επιχείρηση θα πρέπει να μην έχει 

την πρόθεση και ούτε την ανάγκη να προβεί σε ρευστοποίηση των περιουσιακών 

στοιχείων της. 

 Η αρχή της αυτοτέλειας των χρήσεων (δεδουλευμένων εσόδων και εξόδων) 

Κατά την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων θα πρέπει να 

περιλαμβάνονται γεγονότα και αποτελέσματα της επιχειρηματικής δραστηριότητας 

που πραγματοποιήθηκαν κατά την διάρκεια της χρήσης. Εξαίρεση αποτελεί η 

κατάσταση Ταμειακών Ροών, η οποία συντάσσεται σε ταμειακή βάση. 

 Επιπλέον οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις πρέπει να πληρούν τα παρακάτω 

ποιοτικά χαρακτηριστικά39 : 

 Συνάφεια 

Θα πρέπει τα οικονομικά στοιχεία να μπορούν να ληφθούν υπόψη από τους χρήστες 

των οικονομικών καταστάσεων κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. 

 Ακριβοδίκαιη παρουσίαση 

Τα οικονομικά στοιχεία θα πρέπει να είναι πλήρη (να παρουσιάζουν όλες τις 

απαραίτητες πληροφορίες που χρειάζονται οι χρήστες), ουδέτερα (να παρουσιάζουν 

τα γεγονότα χωρίς προκατάληψη) και απαλλαγμένα από σφάλματα και παραλείψεις. 

 Σημαντικότητα 

Δηλαδή η παράλειψη ή παραποίηση των οικονομικών στοιχείων θα μπορούσε να 

επηρεάσει τις αποφάσεις των χρηστών.  

 Επαληθεύσιμα 

Δηλαδή διαφορετικοί χρήστες με τις απαραίτητες γνώσεις να μπορούν να καταλήξουν 

σε παρόμοιο συμπέρασμα σχετικά με την ακριβοδίκαιη παρουσίαση ενός οικονομικού 

στοιχείου. 

 Συγκρίσιμα 

Ώστε οι χρήστες να είναι σε θέση να διενεργούν συγκρίσεις διαχρονικά για τα 

οικονομικά στοιχεία που παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις.  

 

 

                                                           
39 Νεγκάκης Χ. (2015). Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς :Θεωρία και Εφαρμογές. Θεσσαλονίκη. 
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 Επίκαιρα 

Να είναι διαθέσιμα στους χρήστες τη στιγμή που πρέπει ώστε να λάβουν κάποια  

απόφαση οικονομικής σημασίας. 

 Κατανοητά 

Δηλαδή θα πρέπει να καταχωρούν και να παρουσιάζουν τις σχετικές πληροφορίες με 

διαυγή τρόπο, ώστε να είναι κατανοητές από τους χρήστες που διαθέτουν μια γενική 

εικόνα των οικονομικών δραστηριοτήτων και της λογιστικής. 

 

 

 

5.3 Ποιότητα Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 

 

 
 Πριν προχωρήσουμε στην χρηματοοικονομική ανάλυση και στην συνέχεια στην 

αποτίμηση του Ομίλου ΛΑΜΨΑ, θα πρέπει να εξετάσουμε την ποιότητα των δημοσιευμένων 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων σχετικά με το κύρος και την αξιοπιστία τους. Αυτό 

γίνεται γιατί η ανάλυση και η αποτίμηση που θα διενεργήσουμε θα βασιστεί σε στοιχεία που 

αντλούνται από τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Η βελτίωση της ποιότητας των 

οικονομικών καταστάσεων, καθώς και της εμπιστοσύνης των χρηστών προς αυτές 

επιτυγχάνεται με τη διενέργεια ελέγχου και την χορήγηση της κατάλληλης έκθεσης ελέγχου 

από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές (Ο.Ε.Λ). 

 Η διενέργεια του ελέγχου έχει σκοπό, να αποκτήσει ο ελεγκτής εύλογη διασφάλιση, 

ώστε να εκφράσει γνώμη για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί από κάθε 

ουσιώδη άποψη σύμφωνα με το εφαρμοστέο πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς και εάν 

είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη σφάλματα ή παραλείψεις (ΔΠΕ 200).40  

 Η ΛΑΜΨΑ Α.Ε ως εισηγμένη εταιρεία υπόκειται υποχρεωτικά σε έλεγχο από 

ορκωτούς ελεγκτές λογιστές (Ο.Ε.Λ) και συγκεκριμένα από την ελεγκτική εταιρεία Grant 

Thornton. Κατά την εξέταση των εκθέσεων ελέγχου και του είδους της γνώμης που 

εξέφρασαν οι ελεγκτές σε αυτές (Σύμφωνη Γνώμη) για τα έτη 2006-2015, διαπιστώσαμε πως 

οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη την 

οικονομική θέση της εταιρείας και του Ομίλου. Επομένως, μπορούμε να στηριχθούμε σε 

                                                           
40 Λουμιώτης Β. και Τζίφας Β. , (2012). Βασικές Οδηγίες Εφαρμογής Διεθνών Προτύπων Ελέγχου. Εκδόσεις 
Σταμούλη, Αθήνα.  
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αυτές και να αντλήσουμε τα απαραίτητα στοιχεία για την ανάλυση και την αποτίμηση μας 

χωρίς επιφυλάξεις για το κύρος και την αξιοπιστία τους. 

 

 

 

5.4 Τεχνικές και Σημασία Της Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης  

 

 
 Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις που δημοσιεύουν οι επιχειρήσεις 

αποτελούν σημαντική πηγή πληροφοριών σχετικά με τη δραστηριότητα τους, γιατί σε αυτές 

παρουσιάζονται τα περιουσιακά τους στοιχεία, οι πηγές προέλευσης των κεφαλαίων τους 

καθώς και τα οικονομικά τους αποτελέσματα κατά τη διάρκεια της χρήσης που έληξε. Οι 

κυριότερες χρηματοοικονομικές καταστάσεις είναι οι παρακάτω πέντε: 

 Ισολογισμός ή Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 

 Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης ή Συνολικών Εσόδων 

 Κατάσταση Ταμειακών Ροών  

 Κατάσταση Μεταβολής των Ιδίων Κεφαλαίων 

 Σημειώσεις ή Προσάρτημα. 

 Ωστόσο οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν κάποια σημαντικά 

μειονεκτήματα που δυσχεραίνουν το έργο των χρηστών τους. Πιο συγκεκριμένα, τα στοιχεία 

που παρουσιάζονται είναι πολύ συνοπτικά και μερικές φορές και ανομοιόμορφα, εξαιτίας της 

κατάρτισης τους με διαφορετικό πλαίσιο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΕΛΠ ή ΔΠΧΑ). 

Επίσης, ο χρόνος που μεσολαβεί από το τέλος της χρήσης μέχρι την δημοσίευση τους είναι 

αρκετά μακρύς και δεν πρέπει να ξεχνάμε πως οι πληροφορίες που παρέχουν αναφέρονται 

στο παρελθόν, ιστορική πληροφόρηση. 

 Τη λύση στα παραπάνω μειονεκτήματα, τη δίνει η χρηματοοικονομική ανάλυση, η 

οποία βοηθά στο να υπολογιστούν τα κατάλληλα οικονομικά μεγέθη και σχέσεις που είναι 

σημαντικά και χρήσιμα για τη λήψη οικονομικών αποφάσεων. Συνεπώς, χρηματοοικονομική 

ανάλυση ονομάζεται η διαδικασία άντλησης χρήσιμων οικονομικών πληροφοριών από τα 

χρηματοοικονομικά στοιχεία μιας επιχείρησης, οι οποίες όμως σπάνια προσφέρονται 

αυτούσιες. 

 Το είδος της ανάλυσης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εξαρτάται σε 

σημαντικό βαθμό από το ενδιαφέρον και τον επιδιωκόμενο σκοπό αυτών που διενεργούν την 
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ανάλυση. Για αυτό το λόγο, πριν τη διενέργεια της ανάλυσης πρέπει να γίνεται ομαδοποίηση 

και ανακατάταξη ορισμένων λογαριασμών των οικονομικών καταστάσεων με σκοπό: 

 Τη μείωση των στοιχείων που θα μελετηθούν και θα επεξεργαστούν. 

 Την κατάταξη αυτών των στοιχείων σύμφωνα με τις επιδιώξεις του αναλυτή. 

 Την επιλογή ποσών και αθροισμάτων, ώστε να υπολογιστούν οι κατάλληλοι 

αριθμοδείκτες. 

Οι κυριότερες τεχνικές στην ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων που 

χρησιμοποιούνται σήμερα είναι : 

I. Συγκριτική Ανάλυση ή Οριζόντια ή Διαχρονική Ανάλυση 

Η τεχνική αυτή περιλαμβάνει συγκρίσεις λογαριασμών που παρουσιάζονται στις 

ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις για μια σειρά ετών, για παράδειγμα 3 - 5 

έτη. Έτσι προκύπτουν οι λεγόμενες συγκριτικές καταστάσεις (comparative 

statements). Με αυτό το τρόπο τα χρηματοοικονομικά δεδομένα γίνονται πιο 

ουσιώδη, καθώς συγκρίνονται με παρόμοια δεδομένα που αναφέρονται σε έναν 

αριθμό προηγούμενων χρήσεων. Οι συγκριτικές καταστάσεις εκτός από τα δεδομένα 

των χρηματοοικονομικών καταστάσεων αυτών καθ' αυτών, περιέχουν και τις 

μεταβολές που έχουν πραγματοποιηθεί στα επιμέρους στοιχεία των καταστάσεων41. 

II. Ανάλυση Τάσης 

Η τεχνική αυτή είναι παρόμοια με την συγκριτική ή οριζόντια ανάλυση, η διαφορά 

της έγκειται στο ότι οι μεταβολές των επόμενων ετών υπολογίζονται  σε σχέση με το 

έτος βάσης42. Για την εφαρμογή της ανάλυσης τάσης απαιτείται να καθοριστεί πρώτα 

το έτος βάσης, το οποίο θα έχει για όλα τα στοιχεία που εμφανίζονται στις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις το ποσό 100. Στη συνέχεια όλα τα στοιχεία των 

επόμενων ετών εκφράζονται ως ποσοστά των στοιχείων του έτους βάσης, σύμφωνα 

με τον τύπο : 

(Μέγεθοςt / ΜέγεθοςtΒ ) * 100 , όπου tΒ αφορά το έτος βάσης. 

Η τεχνική αυτή μας δείχνει την κατεύθυνση (προς τα πάνω ή προς τα κάτω) του 

μεγέθους ενός στοιχείου κατά την διάρκεια της περιόδου για την οποία γίνεται η 

ανάλυση. Η ανάλυση τάσης είναι πιο κατάλληλη για μια διαχρονική σύγκριση των 

μεταβολών των στοιχείων των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

 

                                                           
41 Λαζαρίδης Γ. και Παπαδόπουλος Δ. (2005) . Χρηματοοικονομική Διοίκηση - Βασικές Έννοιες   
Χρηματοοικονομικής, Χρηματοοικονομικός Σχεδιασμός και Διοίκηση Κεφαλαίου Κίνησης. Τεύχος Α΄, 
 Έκδοση Β΄.Θεσσαλονίκη. 
42 Παπαδοπούλου Δ. (1985). Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων  της επιχείρησης. Θεσσαλονίκη, 
Εκδόσεις Αφών Κυριακίδη Α.Ε. 
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III. Ανάλυση Κοινού Μεγέθους ή Κάθετη Ανάλυση 

Ένα βασικό μειονέκτημα των παραπάνω τεχνικών είναι πως ο αναλυτής δεν είναι σε 

θέση να εξάγει συμπεράσματα για τις μεταβολές των επιμέρους στοιχείων σε σχέση 

με το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων, των ιδίων κεφαλαίων 

ή των πωλήσεων. Η τεχνική αυτή μας δίνει τη δυνατότητα, τα επιμέρους στοιχεία των 

ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων να εκφράζονται ως ποσοστό ενός 

συνολικού μεγέθους (πχ σύνολο ενεργητικού, σύνολο πωλήσεων). Το συνολικό 

μέγεθος που επιλέγεται καθορίζεται ως 100 και τα επιμέρους στοιχεία υπολογίζονται 

ως εξής : 

(Μέγεθοςt / Συνολικό Μέγεθοςt) * 100 

Η ανάλυση κοινού μεγέθους ή κάθετη ανάλυση συμβάλει στην κατανόηση της 

εσωτερικής σύνθεσης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και μας δείχνει τη 

σπουδαιότητα ενός στοιχείου σε σχέση με το συνολικό μέγεθος που έχει επιλεγεί. 

IV. Ανάλυση Αριθμοδεικτών 

Η ανάλυση αριθμοδεικτών αποσκοπεί στη μείωση του μεγάλου αριθμού δεδομένων 

που παρουσιάζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις σε ένα σχετικά μικρό 

αριθμό αριθμοδεικτών, προκειμένου να μπορέσουμε να συγκρίνουμε και να 

αξιολογήσουμε την επίδοση των επιχειρήσεων. Επομένως θα μπορούσαμε πούμε πως 

οι αριθμοδείκτες μας δείχνουν τη σχέση μεταξύ δύο ή περισσότερων στοιχείων των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Η ανάλυση αριθμοδεικτών μπορεί να διακριθεί 

σε δύο μεθόδους43 : 

i. Διαστρωματική ανάλυση 

Στα πλαίσια της οποίας οι αριθμοδείκτες της επιχείρησης συγκρίνονται με 

τους δείκτες άλλων επιχειρήσεων του ίδιου κλάδου για την ίδια χρονική 

περίοδο. Συνήθως επιλέγονται οι καλύτερες επιχειρήσεις του κλάδου ή ο 

μέσος όρος του κλάδου.  

ii. Διαχρονική ανάλυση 

Όπου οι αριθμοδείκτες της επιχείρησης εξετάζονται για μια σειρά ετών, ώστε 

να διαπιστωθεί κατά πόσο αναπτύσσεται ή όχι. 

Στην βιβλιογραφία υπάρχει μεγάλος αριθμός αριθμοδεικτών, παρόλα αυτά ανάλογα 

με τις οικονομικές πτυχές της δραστηριότητας της επιχείρησης που εξετάζουν 

μπορούν να ομαδοποιηθούν στις ακόλουθες κατηγορίες: 

1. Αριθμοδείκτες Ρευστότητας 

2. Αριθμοδείκτες Κυκλοφοριακής Ταχύτητας ή Δραστηριότητας 
                                                           
43 Νούλας Α. (2015). Χρηματοοικονομική Διοίκηση: Επενδυτικές και Χρηματοδοτικές Αποφάσεις. Θεσσαλονίκη. 



51 
 

3. Αριθμοδείκτες Αποδοτικότητας 

4. Αριθμοδείκτες Κεφαλαιακής Διάρθρωσης ή Δανειακής Επιβάρυνσης 

5. Αριθμοδείκτες Αποτίμησης ή Επενδυτικοί Αριθμοδείκτες 

 

 

 

5.5 Οριζόντια Ανάλυση Ομίλου ΛΑΜΨΑ  

 

 
 Θα ακολουθήσει οριζόντια ανάλυση, με ποσοστά τάσης, των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων Οικονομικής Θέσης και Συνολικών Εσόδων (Αποτελέσματα Χρήσης, Α/Χ) για 

την πενταετία 2011-2015. Στην ανάλυση μας θα συμπεριλάβουμε τα κυριότερα μεγέθη των 

παραπάνω χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

 
Πίνακας 8: Οικονομική Θέση του Ομίλου ΛΑΜΨΑ με ποσοστά τάσης για τα έτη 2011-2015          
Ποσοστά Τάσης % 

2011 
 Έτος Βάσης 2012 2013 2014 2015 

Μη Κυκλοφοριακά 
Περιουσιακά Στοιχεία  100,00 95,74 95,42 79,05 75,95 
Κυκλοφοριακά 
Περιουσιακά Στοιχεία  100,00 129,89 146,49 114,99 155,48 
Σύνολο περιουσιακών 
Στοιχείων 100,00 97,00 97,32 80,39 78,91 
Ίδια Κεφάλαια  100,00 94,65 98,30 91,90 94,08 
Μακροπρόθεσμες 
Υποχρεώσεις 100,00 73,77 90,22 63,59 56,46 
Βραχυπρόθεσμες 
Υποχρεώσεις 100,00 219,18 124,15 87,40 89,60 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 
και Υποχρεώσεων 100,00 97,00 97,32 80,39 78,91 

  
 Από την ανάλυση τάσης που διενεργήσαμε παραπάνω παρατηρούμε τα εξής: 

 Τα μη κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου παρουσιάζουν μια μικρή 

πτωτική πορεία το 2012 και 2013, με την μεγαλύτερη να σημειώνεται το 2014 και το 

2015 με 79,05% και 75,95% αντίστοιχα σε σχέση με το έτος βάσης. Αυτό οφείλεται 

κυρίως σε απομείωση των πάγιων περιουσιακών στοιχείων σύμφωνα με όσα ορίζουν 



52 
 

τα Δ.Π.Χ.Α. Η διοίκηση εκτιμά πως πρόκειται για ένα συγκυριακό φαινόμενο και πως 

οι απομειώσεις που διενεργήθηκαν δεν ανταποκρίνονται στην εμπορική αξία των 

ακινήτων.   

 Αντίθετα, τα κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου παρουσιάζουν ανοδική 

πορεία σε όλα τα έτη, η οποία κορυφώνεται  το 2015 με 155,48% σε σχέση με το έτος 

βάσης.  

 Τα Ίδια Κεφάλαια έχουν μια μικρή πτώση σε σχέση με το έτος βάσης αγγίζοντας το 

91,9% το 2014. 

 Οι Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις του Ομίλου ακολουθούν πτωτική πορεία σε όλη 

την πενταετία λόγω της σταδιακής αποπληρωμής των δανείων που έχουν ληφθεί. Το 

2013 παρουσιάζεται μια αύξηση σε σχέση με το 2012, παραμένοντας σε χαμηλότερο 

επίπεδο σε σχέση με το 2011, δηλαδή στο 90,22%. Το 2015 παρουσιάζεται η 

μεγαλύτερη μείωση, στο 56,46% σε σχέση με το έτος βάσης. 

 Οι Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις του Ομίλου παρουσιάζουν άνοδο το 2012 και το 

2013 με  219,18% και 124,15% αντίστοιχα. Ενώ το 2014 και 2015 εμφανίζονται σε 

χαμηλότερο επίπεδο σε σχέση με το έτος βάσης, στο 87,40% και στο 89,60% 

αντίστοιχα. 

 
Πίνακας 9: Α/Χ του Ομίλου ΛΑΜΨΑ με ποσοστά τάσης για τα έτη 2011-2015 
Ποσοστά Τάσης % 

2011 
 Έτος Βάσης 2012 2013 2014 2015 

Κύκλος Εργασιών  100,00 83,91 104,79 117,26 124,07 
Κόστος Πωληθέντων 100,00 91,04 100,32 103,09 104,22 
Μικτό Αποτέλεσμα 100,00 62,50 118,25 159,82 183,72 

Κέρδη προ Φόρων, 
Επενδυτικών και 
Χρηματοδοτικών 
Αποτελεσμάτων 100,00 -324,09 217,82 761,36 854,58 

Ζημίες Μετά Φόρων 100,00 119,49 -99,91 143,67 -36,58 
  

 Από τον παραπάνω Πίνακα της ανάλυσης τάσης των Αποτελεσμάτων του Ομίλου 

παρατηρούμε: 

 Ο Κύκλος Εργασιών παρουσιάζει ανοδική πορεία η οποία φτάνει στο 124,07% το 

2015 σε σχέση με το 2011. Εξαίρεση αποτελεί το 2012 όπου υπάρχει πτώση 83,91%. 

Ανάλογη πορεία ακολουθεί και το Κόστος Πωληθέντων σε μικρότερα βέβαια επίπεδα 
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από αυτά των πωλήσεων, 104,22% το 2015 σε σχέση με το έτος βάσης. Με συνέπεια 

τα Μικτά Αποτελέσματα να αυξάνονται και να αγγίζουν το 183,72% το 2015. 

 Κέρδη προ Φόρων, Επενδυτικών και Χρηματοδοτικών Αποτελεσμάτων από τη 

πλευρά τους παρουσιάζουν μεγάλη αύξηση σε σχέση με το έτος βάσης και φτάνουν 

στο 854,58% το 2015. Μελανό σημείο αποτελεί το 2012 όπου εμφανίστηκαν ζημίες 

προ Φόρων, Επενδυτικών και Χρηματοδοτικών Αποτελεσμάτων. 

 Τα Αποτελέσματα μετά φόρων του Ομίλου το 2011 παρουσιάζουν ζημίες, οι οποίες 

αυξάνονται κατά 119,49% το 2012 και 143,67% το 2014 σε σχέση με το έτος αυτό. 

Αντίθετα το 2013 και 2015 υπάρχει αναστροφή του κλίματος και ο Όμιλος εμφανίζει 

Κέρδη μετά φόρων. 

 
 

 

5.6 Κάθετη Ανάλυση Ομίλου ΛΑΜΨΑ  
 

 

 Θα πραγματοποιηθεί κάθετη ανάλυση, κοινού μεγέθους, των κυριότερων μεγεθών 

των χρηματοοικονομικών καταστάσεων Οικονομικής Θέσης και Συνολικών Εσόδων 

(Αποτελέσματα Χρήσης, Α/Χ) για την πενταετία 2011-2015.  

 
Πίνακας 10: Οικονομική Θέση Κοινού Μεγέθους του Ομίλου ΛΑΜΨΑ για τα έτη 2011-2015 

 
2011 2012 2013 2014 2015 

Μη Κυκλοφοριακά 
Περιουσιακά Στοιχεία  96,29% 95,03% 94,41% 94,69% 92,68% 

Κυκλοφοριακά 
Περιουσιακά Στοιχεία  3,71% 4,97% 5,59% 5,31% 7,32% 
Σύνολο περιουσιακών 
Στοιχείων 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Ίδια Κεφάλαια  52,20% 50,93% 52,73% 59,68% 62,24% 
Μακροπρόθεσμες 
Υποχρεώσεις 39,31% 29,90% 36,44% 31,10% 28,13% 

Βραχυπρόθεσμες 
Υποχρεώσεις 8,48% 19,17% 10,82% 9,22% 9,63% 

Σύνολο Ιδίων 
Κεφαλαίων και 
Υποχρεώσεων 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
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 Τα Μη Κυκλοφοριακά Περιουσιακά Στοιχεία καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος του 

συνόλου των περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου, επομένως μπορεί να χαρακτηριστεί ως 

Μονάδα Παγίων Στοιχείων. 

 Τα ποσοστά των Ιδίων Κεφαλαίων μας δείχνουν πως ο Όμιλος δεν μπορεί να καλύψει τα 

μη κυκλοφοριακά περιουσιακά του στοιχεία χωρίς την χρήση Ξένων Κεφαλαίων. Για αυτό 

τα ποσοστά συμμετοχής των Υποχρεώσεων και κυρίως των Μακροπρόθεσμων 

παρουσιάζονται αυξημένα.  

 Ο Όμιλος επιχειρεί μια προσπάθεια να αυξήσει τη συμμετοχή των Ιδίων Κεφαλαίων ώστε 

να μειώσει την εξάρτηση του από τα Ξένα Κεφάλαια. Για αυτό παρατηρείται μια αύξηση 

της συμμετοχής των Ιδίων Κεφαλαίων τα έτη 2013-2015 (52,73% - 59,68% - 62,24%) με 

μείωση των Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων κυρίως (36,44% - 31,1% - 28,13%) και των 

Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων (10,82% - 9,22% - 9,63%). 

 
Πίνακας 11: Α/Χ Κοινού Μεγέθους του Ομίλου ΛΑΜΨΑ για τα έτη 2011-2015 

  2011 2012 2013 2014 2015 

Κύκλος Εργασιών  100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
Κόστος Πωληθέντων 75,02% 81,39% 71,82% 65,95% 63,02% 

Μικτό Αποτέλεσμα 24,98% 18,61% 28,19% 34,04% 36,98% 
Κέρδη προ Φόρων, Επενδυτικών 
και Χρηματοδοτικών 
Αποτελεσμάτων 1,92% -7,41% 3,99% 12,46% 13,22% 

Κέρδη Μετά Φόρων -8,26% -11,76% 7,87% -10,11% 2,43% 
 

 Η δομή των Αποτελεσμάτων του Ομίλου σε σχέση με τον Κύκλο Εργασιών 

παρουσιάζεται ευνοϊκή. Το Κόστος Πωληθέντων παρουσιάζει μείωση και φτάνει στο 

63,02% των πωλήσεων το 2015 σε σχέση με το 75,02% που ήταν το 2011. 

 Τα Μικτά Αποτελέσματα και τα Κέρδη προ Φόρων, Επενδυτικών και 

Χρηματοδοτικών Αποτελεσμάτων σημειώνουν σημαντική αύξηση σε σχέση με τις 

πωλήσεις. Πιο συγκεκριμένα τα Μικτά Αποτελέσματα φτάνουν το 36,98% το 2015 

από το 24,98% το 2011 και τα Κέρδη προ Φόρων, Επενδυτικών και Χρηματοδοτικών 

Αποτελεσμάτων το 13,22% από το 1,92%, με εξαίρεση το 2012 που εμφανίζονται 

ζημίες προ Φόρων, Επενδυτικών και Χρηματοδοτικών Αποτελεσμάτων. 

 Τα αποτελέσματα μετά φόρων παρουσιάζουν σημαντικές  διακυμάνσεις σε σχέση με 

τις πωλήσεις. Με ζημίες τα έτη 2011, 2012 και 2014 που φτάνουν το 11,76% και το 
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10,11% το 2012 και το 2014 αντίστοιχα. Ενώ τα έτη 2013 και 2015 παρουσιάζουν 

κέρδη με 7,87% και 2,43% αντίστοιχα σε σχέση με τις πωλήσεις του Ομίλου. 

 

 

5.7 Ανάλυση Αριθμοδεικτών Του Ομίλου ΛΑΜΨΑ  
 

 

 Σε αυτή την ενότητα θα πραγματοποιηθεί η ανάλυση αριθμοδεικτών για τον Όμιλο 

ΛΑΜΨΑ (διαχρονική ανάλυση). Θα εστιάσουμε σε κάποιους βασικούς αριθμοδείκτες των 

παραπάνω κατηγοριών.  

 

 

 

5.7.1 Αριθμοδείκτες Ρευστότητας  
 

 

 Οι αριθμοδείκτες ρευστότητας μετρούν την ικανότητα της επιχείρησης να 

ανταποκρίνεται θετικά στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της κατά το χρόνο λήξεως τους. 

 

 Αριθμοδείκτης Γενικής Ρευστότητας 

Α.Γ.Ρ = Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

Μας δείχνει την ικανότητα που έχει η επιχείρηση να μετατρέψει το κυκλοφορούν             

ενεργητικό σε μετρητά, ώστε να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της. 

 
Πίνακας 12: Αριθμοδείκτης Γενικής Ρευστότητας του Ομίλου για τα έτη 2011-2015 
  2011 2012 2013 2014 2015 

Γενική Ρευστότητα 0,44 0,26 0,52 0,58 0,76 
 

 Ο δείκτης αυτός δεν κρίνεται ικανοποιητικός (<1) και υποδηλώνει κίνδυνο 

ρευστότητας. Παρόλα αυτά παρατηρείται βελτίωση και άνοδο του από το 2012, που 

παρουσίασε τη χαμηλότερη τιμή του (0,26). Η εικόνα αυτή οφείλεται στον υψηλό 

βραχυπρόθεσμο δανεισμό. Μετά τον διακανονισμό του που πραγματοποιήθηκε το 2012, 

υπάρχει σταδιακή βελτίωση της γενικής ρευστότητας του Ομίλου, με τον δείκτη να φτάνει 

στο 0,76 το 2015. 
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Διάγραμμα 4: Αριθμοδείκτης Γενικής Ρευστότητας του Ομίλου για τα έτη 2011-2015 

  

 Αριθμοδείκτης Άμεσης Ρευστότητας 

Είναι πιο αυστηρός δείκτης σε σχέση με τον προηγούμενο, γιατί περιλαμβάνει τα 

στοιχεία του κυκλοφορούν ενεργητικού που μπορούν να μετατραπούν σε μετρητά πιο 

εύκολα ( δεν λαμβάνει υπόψη τα αποθέματα). 

Α.Α.Ρ = (Κυκλοφορούν Ενεργητικό - Αποθέματα) / Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

 

Γενικά ένας αριθμοδείκτης άμεσης ρευστότητας μεγαλύτερος του 1,5 θεωρείται μια 

καλή ένδειξη. Εάν όμως είναι μικρότερος της μονάδας τότε υπάρχει ο κίνδυνος η 

επιχείρηση να μην μπορεί να ικανοποιήσει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της. 

 
Πίνακας 13: Αριθμοδείκτης Άμεσης Ρευστότητας του Ομίλου για τα έτη 2011-2015 
  2011 2012 2013 2014 2015 

Άμεση Ρευστότητα 0,38 0,23 0,46 0,51 0,67 
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Διάγραμμα 5: Αριθμοδείκτης Άμεσης Ρευστότητας του Ομίλου για τα έτη 2011-2015 

 

 Η άμεση ρευστότητα του Ομίλου παρουσιάζει παρόμοια εικόνα με την γενική 

ρευστότητα. Έτσι το 2012 σημειώνεται η χαμηλότερη τιμή του (0,23) και σταδιακά 

ακολουθεί ανοδική πορεία, φτάνοντας στο 0,67 το 2015. Οι τιμές των δυο αυτών δεικτών  

είναι παρόμοιες, γιατί τα ξενοδοχεία είναι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και δεν διαθέτουν 

μεγάλα αποθέματα. 

 

 Καθαρό Κεφάλαιο Κίνησης  

Μετρά τη συνολική ρευστότητα της επιχείρησης και υπολογίζεται με τον εξής τύπο: 

Κ.Κ.Κ = Κυκλοφορούν Ενεργητικό - Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

 

Το αρνητικό Κεφάλαιο Κίνησης αποτελεί αρνητική ένδειξη για την επιχείρηση, διότι 

υποδηλώνει προβλήματα στην ικανοποίηση των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων. 

 
Πίνακας 14: Καθαρό Κεφάλαιο Κίνησης του Ομίλου για τα έτη 2011-2015 

  2011 2012 2013 2014 2015 

Καθαρό Κεφάλαιο 
Κίνησης -8.087,00 -23.347,00 -8.634,00 -5.331,00 -3.098,00 
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Διάγραμμα 6:  Καθαρό Κεφάλαιο Κίνησης του Ομίλου για τα έτη 2011-2015 
 

 Ο Όμιλος σε όλη τη διάρκεια της πενταετίας παρουσιάζει αρνητικό κεφάλαιο κίνησης, 

καθώς οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του υπερβαίνουν τα κυκλοφορούντα περιουσιακά 

του στοιχεία. Η κατάσταση αυτή όμως βελτιώνεται σταδιακά, όπως παρουσιάζεται στο 

παραπάνω διάγραμμα.  

 Για το 2016 οι εκτιμήσεις της διοίκησης είναι πως οι ταμειακές ροές από τις 

λειτουργικές δραστηριότητες  σε συνδυασμό με τα μερίσματα που θα εισπραχθούν, θα 

ικανοποιήσουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. Επιπλέον σύμφωνα με την Ετήσια 

Οικονομική Έκθεση  για το 2015, οι δύο βασικοί μέτοχοι της μητρικής εταιρείας «NAMSOS 

ENTERPRISES COMPANY LIMITED» και «DRYNA ENTERPRISES COMPANY 

LIMITED», εκπροσωπώντας ποσοστό 28,48% επί του μετοχικού κεφαλαίου της εκάστη 

(συνολικά 56,96%), δεσμεύονται να καλύψουν ενδεχόμενες ανάγκες σε κεφάλαιο κίνησης  

για τους επόμενους δώδεκα μήνες. 

 

 

 

5.7.2 Αριθμοδείκτες Κυκλοφοριακής Ταχύτητας ή Δραστηριότητας 
 

 

 Οι αριθμοδείκτες δραστηριότητας μετρούν τον βαθμό της αποτελεσματικής 

χρησιμοποίησης των διάφορων κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης. Οι 
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δείκτες αυτοί προκύπτουν από τη σύγκριση του επιπέδου των πωλήσεων με το ύψος του 

επενδυθέντος κεφαλαίου στα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία44. 

 

 Αριθμοδείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Ενεργητικού 
Μας δείχνει πόσο αποτελεσματικά η επιχείρηση χρησιμοποιεί τα περιουσιακά της 

στοιχεία για να πραγματοποιήσει πωλήσεις. Επομένως, όσο μεγαλύτερος τόσο πιο 

αποτελεσματική η επιχείρηση.  

Κ.Τ.Ε = Πωλήσεις / Σύνολο Ενεργητικού ή Μέσος Όρος Συνόλου Ενεργητικού 

 
Πίνακας 15: Δείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Ενεργητικού του Ομίλου για τα έτη 2011-2015 

  2011 2012 2013 2014 2015 
Κυκλοφοριακή 
Ταχύτητα 
Ενεργητικού 0,24 0,21 0,26 0,36 0,39 

 

Διάγραμμα 7: Δείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Ενεργητικού του Ομίλου για τα έτη 2011-2015
  

H Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Ενεργητικού του Ομίλου είναι μικρότερη της μονάδας (<1) 

και υποδηλώνει πως τα περιουσιακά στοιχεία δεν αξιοποιούνται αποτελεσματικά ώστε να 

πραγματοποιήσει πωλήσεις. Ωστόσο παρουσιάζεται μια βελτίωση του δείκτη, καθώς η τιμή 

του αυξάνεται από το 0,21 το 2012 στο 0,39 το 2015.  

 

 Μέση Περίοδος Είσπραξης Απαιτήσεων 

Ο δείκτης αυτός προσδιορίζει το μέσο αριθμό ημερών που χρειάζεται η επιχείρηση 

για να εισπράξει τις απαιτήσεις της (Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις). 

                                                           
44 Λαζαρίδης Γ. και Παπαδόπουλος Δ. (2010) . Επιχειρηματική Ανάλυση και Προσδιορισμός Αξίας Επιχείρησης 
και Χρηματοδοτικών Τίτλων με την χρησιμοποίηση των ετήσιων οικονομικών καταταστάσεων. 
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Όσο μικρότερος είναι αυτός ο αριθμοδείκτης τόσο καλύτερη είναι η ρευστότητα και 

η κερδοφορία της επιχείρησης. 

Μ.Π.Ε.Α = (Μέσο ύψος Απαιτήσεων * 365) / Πωλήσεις 

 
Πίνακας 16: Δείκτης Μέσης Περιόδου Είσπραξης Απαιτήσεων του Ομίλου για τα έτη 2011-2015 

  2011 2012 2013 2014 2015 
Μέση Περίοδος 
Είσπραξης 
Απαιτήσεων 18,81 17,96 14,22 13,46 10,68 

 

Διάγραμμα 8: Δείκτης Μέσης Περιόδου Είσπραξης Απαιτήσεων του Ομίλου για τα έτη 2011-2015 

 

 Ο δείκτης αυτός παρουσιάζει μια θετική εικόνα για την κερδοφορία της επιχείρησης, 

καθώς η περίοδος που χρειάζεται ο Όμιλος για να εισπράξει τις απαιτήσεις του (πελάτες και 

λοιπές εμπορικές απαιτήσεις) σταδιακά μειώνεται. Από τις 18,81 ημέρες το 2011 φτάνει στις 

10,68 ημέρες το 2015.   

 

 Μέση Περίοδος Εξόφλησης Πληρωτέων Λογαριασμών 

Ο δείκτης αυτός χρησιμοποιείται σε σύγκριση με τον προηγούμενο και προσδιορίζει 

το μέσο αριθμό ημερών που χρειάζεται η επιχείρηση για να εξοφλήσει τους 

πληρωτέους λογαριασμούς της (Προμηθευτές και Λοιπές Υποχρεώσεις). Όσο 

μεγαλύτερος είναι αυτός ο αριθμοδείκτης τόσο καλύτερη είναι η ρευστότητα και η 

κερδοφορία της επιχείρησης. 

Μ.Π.Ε.Π.Λ = (Μέσο ύψος Πληρωτέων Λογαριασμών * 365) / Πωλήσεις 
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Πίνακας 17: Δείκτης Μέσης Περιόδου Εξόφλησης Πληρωτέων Λογαριασμών του Ομίλου για τα έτη               
                    2011-2015 

  2011 2012 2013 2014 2015 

Μέση Περίοδος 
Εξόφλησης 
Πληρωτέων 
Λογαριασμών  15,15 18,83 19,16 19,88 17,89 

 

 Όπως και ο παραπάνω δείκτης, έτσι και αυτός κρίνεται πως εξελίσσεται 

ικανοποιητικά κατά τη διάρκεια της πενταετίας. Καθώς η περίοδος που χρειάζεται ο Όμιλος 

για να εξοφλήσει τους προμηθευτές και τις λοιπές υποχρεώσεις του σταδιακά αυξάνεται. Από 

τις 15,15 ημέρες το 2011 φτάνει στις 17,89 ημέρες το 2015. 

 Η θετική εικόνα για την κερδοφορία του Ομίλου ενισχύεται εάν συγκρίνουμε αυτούς 

τους δύο αριθμοδείκτες ( Διάγραμμα 10). Παρατηρούμε πως από το 2012 και μετά η μέση 

περίοδος είσπραξης των απαιτήσεων είναι μικρότερη από τη μέση περίοδο εξόφλησης, 

δηλαδή ο Όμιλος εισπράττει σε πιο σύντομο διάστημα από το διάστημα που απαιτείται για να 

εξοφλήσει τους προμηθευτές του. 

 

Διάγραμμα 9: Δείκτης Μέσης Περιόδου Εξόφλησης Πληρωτέων Λογαριασμών του Ομίλου για τα έτη 
           2011-2015 

 

 

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

2011 2012 2013 2014 2015

Μέση Περίοδος Εξόφλησης Πληρωτέων 
Λογαριασμών  

Μέση Περίοδος Εξόφλησης 
Πληρωτέων Λογαριασμών  



62 
 

Διάγραμμα 10: Μέση Περίοδο Είσπραξης Απαιτήσεων - Μέση Περίοδο Εξόφλησης Πληρωτέων  
             Λογαριασμών του Ομίλου για τα έτη 2011-2015 

 

 

 

5.7.3 Αριθμοδείκτες Δανειακής Επιβάρυνσης ή Κεφαλαιακής Διάρθρωσης 
 

 

 Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει αριθμοδείκτες που μετρούν το βαθμό που η 

χρηματοδότηση της επιχείρησης έχει γίνει με Ξένα Κεφάλαια (Δανεισμός), παρέχοντας στους 

επενδυτές πληροφόρηση σχετικά με τον κίνδυνο που εμπεριέχει η επιχείρηση ως μια 

εναλλακτική πηγή επένδυσης45. 

 

 Αριθμοδείκτης Βαθμού Δανειακής Επιβάρυνσης 

Μας δείχνει το ποσοστό του ενεργητικού της επιχείρησης που έχει χρηματοδοτηθεί 

μέσω των πιστωτών της. Ο δείκτης αυτός κυμαίνεται μεταξύ του  0 και 1. Τιμή του 

ίση με 0,5 είναι μια θετική ένδειξη για την επιχείρηση, ενώ μεγαλύτερη από το 0,5 

υποδηλώνει περιορισμένη δανειοληπτική ικανότητα και αυξημένος κίνδυνος.  

Β.Δ.Ε = (Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις + Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις) /   

Σύνολο Ενεργητικού 

 

 

 
                                                           
45 Νούλας Α. (2015). Χρηματοοικονομική Διοίκηση: Επενδυτικές και Χρηματοδοτικές Αποφάσεις. Θεσσαλονίκη. 
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Πίνακας 18: Δείκτης Βαθμού Δανειακής Επιβάρυνσης του Ομίλου για τα έτη 2011-2015 
  2011 2012 2013 2014 2015 
Βαθμός Δανειακής 
Επιβάρυνσης 0,48 0,49 0,47 0,40 0,38 

 

 Διάγραμμα 11: Δείκτης Βαθμού Δανειακής Επιβάρυνσης του Ομίλου για τα έτη 2011-2015 

 

 Ο Βαθμός Δανειακής Επιβάρυνσης του Ομίλου τα τρία πρώτα χρόνια κινείται στα 

ίδια επίπεδα και στη συνέχεια παρουσιάζει μείωση, με συνέπεια να φτάνει από το 0,47 το 

2013 στο 0,38 το 2015. Αυτό αποτελεί θετική εξέλιξη, καθώς όσο μικρότερος ο δείκτης αυτός 

τόσο περισσότερο προστατεύονται οι δανειστές σε περίπτωση πτώχευσης. 

 

 Αριθμοδείκτης Κάλυψης Τόκων 

Μας δείχνει την ικανότητα της επιχείρησης να πληρώνει τόκους και το βαθμό 

κάλυψης τους από τα κέρδη προ τόκων και φόρων (EBIT). 

Α.Κ.Τ = EBIT / Χρηματοοικονομικές Δαπάνες 

 
Πίνακας 19: Δείκτης Κάλυψης Τόκων του Ομίλου για έτη 2011-2015 

  2011 2012 2013 2014 2015 

Αριθμοδείκτης 
Κάλυψης Τόκων 0,26 -0,92 0,80 3,66 5,15 
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Διάγραμμα 12: Δείκτης Κάλυψης Τόκων του Ομίλου για τα έτη 2011-2015 

 

 Ο δείκτης όσο μεγαλύτερος είναι τόσο πιο θετική ένδειξη αποτελεί πως Όμιλος 

μπορεί να εκπληρώνει τις χρηματοοικονομικές του υποχρεώσεις. Το 2011 και το 2012 ο 

δείκτης δεν είναι ικανοποιητικός (<1) καθώς ο Όμιλος παρουσιάζει χαμηλά Κέρδη προ 

φόρων,επενδυτικών και χρηματοδοτικών αποτελεσμάτων και ζημίες (2012). Παρόλα αυτά η 

εικόνα του αρχίζει να βελτιώνεται από το 2013, με συνέπεια ο δείκτης το 2014 και 2015 να 

δίνει μια θετική ένδειξη για τον Όμιλο (>1), λόγω της σημαντικής αύξησης των Κερδών προ 

φόρων,επενδυτικών και χρηματοδοτικών αποτελεσμάτων. 

 

 Αριθμοδείκτης Κεφαλαιακής Μόχλευσης 

Α.Κ.Μ = Συνολικός Δανεισμός / (Συνολικός Δανεισμός + Ίδια Κεφάλαια) 

όπου Συνολικός Δανεισμός = Μακροπρόθεσμα Δάνεια + Βραχυπρόθεσμα Δάνεια 

  

Ο δείκτης αυτός μας δείχνει το ποσοστό των συνολικών κεφαλαίων της επιχείρησης  

που προέρχεται από Ξένα Κεφάλαια. Όσο μεγαλύτερος είναι τόσο μεγαλύτερη είναι η 

χρηματοοικονομική μόχλευση της επιχείρησης. 

 
Πίνακας 20: Δείκτης Κεφαλαιακής Μόχλευσης του Ομίλου για τα έτη 2011-2015 

  2011 2012 2013 2014 2015 

Κεφαλαιακή 
Μόχλευση 44,42% 44,59% 41,73% 33,44% 30,49% 
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Διάγραμμα 13: Δείκτης Κεφαλαιακής Μόχλευσης του Ομίλου για τα έτη 2011-2015 

 

 Ο δείκτης αυτός το 2011 και το 2012 κυμαίνεται στα ίδια επίπεδα, 44,42% - 44,59%. 

Από το 2013 σταδιακά μειώνεται από το 41,73% στο 30,49% το 2015. Αυτό μας δείχνει πως 

σταδιακά μειώνεται το ποσοστό των συνολικών κεφαλαίων που προέρχεται από Ξένα 

Κεφάλαια, καθώς και η χρηματοοικονομική μόχλευση του Ομίλου. 

 

 

 

5.7.4 Αριθμοδείκτες Αποδοτικότητας 
 

 

 Η απόδοση και η κερδοφορία της επιχείρησης επηρεάζεται από τις αποφάσεις και τις 

πολιτικές που εφαρμόζει η διοίκηση. Οι αριθμοδείκτες αυτής της κατηγορίας παρουσιάζουν 

πόσο αποτελεσματικά διοικείται μια επιχείρηση και μετρούν την επιτυχία της επιχείρησης να 

πραγματοποιεί κέρδη από τις πωλήσεις και τις επενδύσεις που έχει κάνει.46 

 

 Μικτό Περιθώριο Κέρδους 

Ο δείκτης αυτός μας δείχνει το ποσοστό των εσόδων που απομένει στην επιχείρηση 

αφού έχει πληρώσει το κόστος των πωληθέντων ή αλλιώς την απόδοση που λαμβάνει 

η επιχείρηση για κάθε ευρώ πωλήσεων. Όσο μεγαλύτερος ο αριθμοδείκτης αυτός 

τόσο καλύτερη ένδειξη για την επιχείρηση, ότι λειτουργεί αποτελεσματικά και 

εφαρμόζει αποτελεσματική πολιτική τιμών. 

                                                           
46 Ευθυμόγλου Π. (2009). Θέματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης. Τεύχος Α΄, Πειραιάς. 
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Μ.Π.Κ = (Πωλήσεις - Κόστος Πωληθέντων) / Πωλήσεις 

 
Πίνακας 21: Δείκτης Μικτού Περιθωρίου Κέρδους του Ομίλου για τα έτη 2011-2015 

 

 

 
Διάγραμμα 14: Δείκτης Μικτού Περιθωρίου Κέρδους του Ομίλου για τα έτη 2011-2015 

 

 Το Μικτό Περιθώριο Κέρδους ακολουθεί ανοδική πορεία από το 25% το 2011 στο 

37% το 2015, εξαίρεση αποτελεί το 2012 όπου είχε πτώση (18,6%). Με συνέπεια ο Όμιλος 

να οδηγείται σταδιακά σε υψηλότερα μικτά κέρδη. 

 Καθαρό Περιθώριο Κέρδους 

Μετρά την αποδοτικότητα των πωλήσεων σε σχέση με τα καθαρά κέρδη, συνεπώς 

όσο μεγαλύτερος είναι αυτός ο αριθμοδείκτης τόσο πιο κερδοφόρα είναι η 

επιχείρηση. Το καθαρό περιθώριο κέρδους εξαρτάται από την ικανότητα της 

επιχείρησης να εφαρμόζει μια σωστή τιμολογιακή πολιτική και να ελέγχει τα διάφορα 

έξοδα της. 

Κ.Π.Κ = Καθαρά Κέρδη / Πωλήσεις 
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Πίνακας  22: Δείκτης Καθαρού Περιθωρίου Κέρδους του Ομίλου για τα έτη 2011-2015 
  2011 2012 2013 2014 2015 

Καθαρό Περιθώριο 
Κέρδους  -8,3% -11,8% 7,9% -10,1% 2,4% 

 

 Το Καθαρό Περιθώριο Κέρδους παρουσιάζει σημαντικές διακυμάνσεις κατά τη 

διάρκεια της πενταετίας. Πιο συγκεκριμένα είναι αρνητικό το 2011, 2012 και 2014 λόγω των 

αρνητικών αποτελεσμάτων (ζημίες) μετά φόρων που παρουσιάζει ο Όμιλος. Αντίθετα το 

2013 και το 2015 παρουσιάζει οριακή ανάκαμψη με 7,9% και 2,4% αντίστοιχα. 

Διάγραμμα 15: Δείκτης Καθαρού Περιθωρίου Κέρδους του Ομίλου για τα έτη 2011-2015 

 

 ROA (return on assets) 
ROA = Καθαρά Κέρδη / Σύνολο Ενεργητικού ή Μέσος Όρος Συνόλου Ενεργητικού 

Μας δείχνει την ικανότητα της διοίκησης να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τα 

περιουσιακά της στοιχεία για να πραγματοποιεί κέρδη. Επομένως, όσο μεγαλύτερος 

είναι ο δείκτης αυτός τόσο πιο αποτελεσματικά διοικείται η επιχείρηση. Πρέπει να 

αναφέρουμε πως η απόδοση του ενεργητικού είναι συνάρτηση της κυκλοφοριακής 

ταχύτητας ενεργητικού και του καθαρού περιθωρίου κέρδους και εναλλακτικά μπορεί 

να υπολογιστεί ως εξής: 

ROA =(Πωλήσεις/ Σύνολο Ενεργητικού) * (Καθαρά Κέρδη / Πωλήσεις) 

 
Πίνακας  23: Δείκτης ROA του Ομίλου για τα έτη 2011-2015 

  2011 2012 2013 2014 2015 

ROA -2% -2,5% 2,1% -3,6% 0,9% 
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Διάγραμμα 16: Δείκτης ROA του Ομίλου για τα έτη 2011-2015 

 

Διάγραμμα 17: Σχέση ROA-Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Ενεργητικού - Καθαρού Περιθωρίου  
  Κέρδους για τα έτη 2011-2015 

 

 Η απόδοση του Ενεργητικού (ROA) του Ομίλου παρουσιάζει σημαντικές 

διακυμάνσεις και εμφανίζεται αρνητικός τα έτη 2011, 2012 και 2014. Αντίθετα παρουσιάζει 

βελτιώσει το 2013 φτάνοντας το 2,1% , που αποτελεί και τη μεγαλύτερη τιμή του στη 

πενταετία, καθώς και το 2015 με 0,9%.  

 Για ποιο χρήσιμα συμπεράσματα θα πρέπει να εξετάσουμε το δείκτη σε σχέση με την  

εξέλιξη των δύο δεικτών που τον επηρεάζουν, δηλαδή την Κυκλοφοριακή Ταχύτητα 

Ενεργητικού και το Καθαρό Περιθώριο Κέρδους. Όπως φαίνεται και στο διάγραμμα 

αντιλαμβανόμαστε πως η πορεία του ROA επηρεάζεται σημαντικά από τα αρνητικά 
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αποτελέσματα που παρουσίασε ο Όμιλος το 2011, 2012 και 2015, καθώς και από τη χαμηλή 

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Ενεργητικού (<1) παρά τη σταδιακή της βελτίωση. 

 

 ROE (return on equity) 
ROE = Καθαρά Κέρδη / Ίδια Κεφάλαια ή Μέσος Όρος Ιδίων Κεφαλαίων 

 

Μας δείχνει την ικανότητα της διοίκησης να μεγιστοποιεί τον πλούτο των μετόχων. 

Όσο μεγαλύτερος αυτός ο δείκτης τόσο καλύτερη ένδειξη για την επιχείρηση και 

μεγαλύτερη απόδοση λαμβάνουν οι κάτοχοι κοινών μετοχών. Σύμφωνα με το 

σύστημα DuPont, ο αριθμοδείκτης αυτός μπορεί να εκφραστεί και ως ακολούθως: 

ROE = (Καθαρά Κέρδη / Πωλήσεις)* (Πωλήσεις / Σύνολο  Ενεργητικού)*           

(Σύνολο Ενεργητικού / Ίδια Κεφάλαια) 

 

Επομένως, συμπεραίνουμε πως η απόδοση των Ιδίων Κεφαλαίων εξαρτάται από : 

1. Την ικανότητα της επιχείρησης να αξιοποιεί αποτελεσματικά τα περιουσιακά 

της στοιχεία (Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Ενεργητικού) 

2. Την ικανότητα της να ελέγχει τα έξοδα της (Καθαρό Περιθώριο Κέρδους) 

3. Τον βαθμό Χρηματοοικονομικής Μόχλευσης 

 
Πίνακας 24: Δείκτης ROE του Ομίλου για τα έτη 2011-2015 

  2011 2012 2013 2014 2015 

ROE -3,9% -4,9% 3,9% -6,1% 1,5% 
 

 

 Διάγραμμα 18: Δείκτης ROE του Ομίλου για τα έτη 2011-2015 
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Διάγραμμα 19: Εξίσωση DuPont του Ομίλου για τα έτη 2011-2015 

 

 Η απόδοση των Ιδίων Κεφαλαίων (ROΕ) του Ομίλου παρουσιάζει σημαντικές 

διακυμάνσεις, όπως και το ROA. Ο δείκτης είναι αρνητικός τα έτη 2011, 2012, 2014 και 

.βελτιώνεται το 2013 φτάνοντας το 3,9%, που αποτελεί και τη μεγαλύτερη τιμή του για τα 

εξεταζόμενα έτη, καθώς και το 2015 με 1,5%.   

 Από τα επιμέρους στοιχεία της εξίσωσης DuPont παρατηρούμε πως η πορεία του 

δείκτη ROE επηρεάστηκε άμεσα από τις ζημίες μετά φόρων που εμφάνισε ο Όμιλος και τη 

χαμηλή τιμή της Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Ενεργητικού, παρόλο που η 

Χρηματοοικονομική Μόχλευση κρίνεται πως εξελίσσεται θετικά κατά τη διάρκεια της 

πενταετίας. 

 

 

 

5.7.5 Αριθμοδείκτες Αποτίμησης ή Επενδυτικοί Αριθμοδείκτες 
 

 

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει αριθμοδείκτες που χρησιμοποιούν οι επενδυτές για 

να αποφασίσουν εάν θα αγοράσουν ή όχι μετοχές μιας επιχείρησης. Ο πιο δημοφιλής δείκτης 
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είναι ο λόγος τιμής μετοχής προς κέρδη ανά μετοχή P/E (Price Earnings Ratio).47 

 Δείκτης P/E 
 

P/E = Τρέχουσα Χρηματιστηριακή Τιμή Μετοχής / Κέρδη ανά Μετοχή 

 

Ο δείκτης αυτός χρησιμοποιείται κυρίως για να καθοριστεί εάν μια μετοχή είναι 

υπερτιμημένη ή υποτιμημένη. Η χρησιμότητα του P/E έγκειται ότι η τιμή της μετοχής 

πρέπει να αντανακλά την κερδοφορία της. Επομένως, μια επιχείρηση με υψηλά κέρδη 

ανά μετοχή πρέπει να έχει και υψηλή χρηματιστηριακή αξία. Ενώ μια επιχείρηση με 

χαμηλά κέρδη ή ζημίες πρέπει να έχει μικρή χρηματιστηριακή αξία. 

Συνεπώς, ένας χαμηλό P/E σε συνδυασμό με μια χαμηλή τιμή μετοχής και υψηλά 

κέρδη αποτελεί ένδειξη πως η μετοχή είναι υποτιμημένη. Αντίθετα, μια επιχείρηση με 

υψηλή χρηματιστηριακή αξία και χαμηλά κέρδη είναι υπερτιμημένη και η τιμή της 

μετοχής της αναμένεται να υποχωρήσει. 

Παρόλα αυτά η χρήση μόνο αυτού του δείκτη δεν μπορεί να μας οδηγήσει σε χρήσιμα 

συμπεράσματα. Για αυτό θα πρέπει να κάνουμε κάποιες συγκρίσεις: 

1. Ανάμεσα στο P/E μιας συγκεκριμένης μετοχής με το μέσο P/E του κλάδου. 

2. Ανάμεσα στο P/E μιας συγκεκριμένης μετοχής με το μέσο P/E όλων των 

μετοχών που διαπραγματεύονται στο συγκεκριμένο Χρηματιστήριο. 

3. Ανάμεσα στο τρέχον P/E μιας συγκεκριμένης μετοχής με το ιστορικό μέσο 

P/E μιας πενταετίας της ίδιας μετοχής. 

Επομένως, ο δείκτης P/E είναι πιο αποτελεσματικός εάν τον χρησιμοποιήσουμε 

ως ένα εργαλείο σύγκρισης. 

 
Πίνακας 25: Δείκτης P/E του Ομίλου για τα έτη 2011-2015 

 

 
 

 

 

 
                                                           
47 Γεωργιάδης Ν  , Λιβάνης Ε. (2015). Μέθοδοι Ανάλυσης Αγοράς και Μετοχών - Θεμελιώδη και Τεχνικά  
Κριτήρια.Εκδόσεις Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. 

 

2011 2012 2013 2014 2015 

P/E - - 120,00 - 283,33 
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Διάγραμμα 20: Δείκτης P/E Ομίλου για τα έτη 2011-2015 
 

 Ο δείκτης P/E δεν ορίζεται για τα έτη που ο Όμιλος παρουσίασε ζημίες, για αυτό και 

υπολογίστηκε για τα έτη 2013 και 2015. Η τιμή του το 2015 είναι σημαντικά μεγαλύτερη από 

το 2013 και αποτελεί θετικό στοιχείο για τον Όμιλο και την εμπιστοσύνη που δείχνουν οι 

επενδυτές στη μετοχή. Παρόλα αυτά, για πιο ασφαλή συμπεράσματα θα πρέπει να εξεταστεί 

και σε συνάρτηση με τους δείκτες των ανταγωνιστριών εταιρειών. Για το έτος 2015 οι δείκτες 

P/E για τις ανταγωνίστριες εταιρείες, οι οποίες είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο αξιών της 

Αθήνας και συμμετέχουν στον υπερκλάδο Ταξίδια και Αναψυχή και πιο συγκεκριμένα στον 

κλάδο Ξενοδοχεία είναι οι παρακάτω: 

I. ΓΕΚΕ Α.Ε: 14,3 

II. ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ Α.Ε: 35,25 

III. ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Α.Ξ.Ε: Δεν ορίζεται, καθώς παρουσιάζει 

ζημίες 

 

 Παρατηρούμε πως ο δείκτης P/E του Ομίλου είναι πολύ υψηλότερος σε σχέση με τις 

ανταγωνίστριες εταιρείες, παρόλο που τα κέρδη του ανά μετοχή είναι πολύ μικρότερα. Πιο 

συγκεκριμένα ο Όμιλος ΛΑΜΨΑ παρουσιάζει κέρδη ανά μετοχή 0,06€, ενώ η ΓΕΚΕ και η 

ΙΟΝΙΚΗ 0,30€ και 0,16€ αντίστοιχα. Αυτό αποτελεί ένδειξη πως η μετοχή του Ομίλου είναι 

υπερτιμημένη. Η αποτίμηση που θα διενεργήσουμε στα επόμενα κεφάλαια της παρούσας 

εργασίας θα μας βοηθήσει να καταλήξουμε σε πιο ασφαλή συμπεράσματα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 
 
 

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΛΑΜΨΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ 
ΤΩΝ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΜΕΝΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ 

ΡΟΩΝ    
 

 

6.1 Μέθοδος Αποτίμησης Και Μεθοδολογία 

 
 

Για την αποτίμηση της εμπορικής αξίας του Ομίλου ΛΑΜΨΑ εφαρμόστηκε η μέθοδος των 

προεξοφλημένων ελεύθερων ταμειακών ροών δύο σταδίων (two-stage growth FCFF model).  

Η πρώτη περίοδος της πρόβλεψης ορίστηκε στα πέντε έτη και αφορά το χρονικό διάστημα 

από το έτος 2016 έως και το έτος 2020, με ένα υψηλό ρυθμό ανάπτυξης. Η δεύτερη περίοδος 

ξεκινάει από το τέλος της πρώτης περιόδου, έτος 2021, και εκτείνεται στο διηνεκές, με ένα 

χαμηλότερο ρυθμό ανάπτυξης. Η εφαρμογή της μεθόδου έγινε στο περιβάλλον του Microsoft 

Excel με τη χρήση των ιστορικών στοιχείων του Ομίλου. Η μεθοδολογία της αποτίμησης 

περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια: 

 Υπολογισμός των ελεύθερων ταμειακών ροών (FCFF) για το χρονικό διάστημα της 

πρόβλεψης. 

 Υπολογισμός του μεσοσταθμικού κόστους κεφαλαίων (WACC) για να καθοριστεί το 

ενδεδειγμένο προεξοφλητικό επιτόκιο. 

 Εκτίμηση της Υπολειμματικής Αξίας (Terminal Value). 

 Προσδιορισμός της αξίας της εταιρείας, με την προεξόφληση όλων των 

προβλεπόμενων ελεύθερων ταμειακών ροών (FCFF), καθώς και της Υπολειμματικής 

Αξίας (Terminal Value). 

 Διενέργεια ανάλυση ευαισθησίας για τον προσδιορισμό του εύρους αξίας της 

αποτιμούμενης εταιρείας. 
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6.2 Υπολογισμός Των Ελεύθερων Ταμειακών Ροών Για Τα Έτη 2016-2020 
 

 

 Για να υπολογίσουμε τις ελεύθερες ταμειακές ροές για αυτό το χρονικό διάστημα 

(2016-2020) πρέπει να εκτιμήσουμε τα μελλοντικά χρηματοοικονομικά μεγέθη για την 

περίοδο αυτή. Σύμφωνα με τη Διοίκηση του Ομίλου, αναμένεται να συνεχιστεί η αυξητική 

τάση των πωλήσεων στις ξενοδοχειακές μονάδες της Ελλάδας και το 2016. Επιπλέον, στα 

Ξενοδοχεία της Σερβίας μετά τα πρώτα σημάδια ανάκαμψης μέσα στο 2015, αναμένεται νέα 

περαιτέρω ήπια ανάπτυξη κατά το 2016. 

 Παρόλα αυτά η Διοίκηση δεν προέβει σε συγκεκριμένες ποσοτικοποιημένες 

εκτιμήσεις για την μελλοντική πορεία του Ομίλου. Συνεπώς, για την εκτίμηση των 

χρηματοοικονομικών μεγεθών, βασιστήκαμε σε ορισμένους χρηματοοικονομικούς δείκτες 

που τους υπολογίσαμε στηριζόμενοι στα ιστορικά οικονομικά μεγέθη της προηγούμενης 

δεκαετίας (2006-2015), όπως αυτά έχουν δημοσιευθεί στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις 

του Ομίλου. 

 

 

 

6.2.1 Υπολογισμός Χρηματοοικονομικών Δεικτών 

 
 

Οι χρηματοοικονομικοί δείκτες που θα χρειαστούμε είναι οι παρακάτω: 

i. Ετήσιος ρυθμός μεταβολής των πωλήσεων 

ii. Κέρδη(Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων 

(EBIT)/ Πωλήσεις 

iii. Αποσβέσεις / Πωλήσεις 

iv. Δαπάνες για πάγια στοιχεία / Πωλήσεις 

v. Μεταβολή στο Κεφάλαιο Κίνησης / Πωλήσεις = 

( Κεφάλαιο Κίνησηςέτος n - Κεφάλαιο Κίνησηςέτος n-1 ) / Πωλήσεις 

 

 Στη συνέχεια θα υπολογίσουμε τους μέσους όρους των χρηματοοικονομικών δεικτών 

για την δεκαετία 2006-2015. 
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Πίνακας 26: Χρηματοοικονομικοί Δείκτες  Ομίλου ΛΑΜΨΑ για τα έτη 2006-2015 και Μέσος Όρος 
ΔΕΙΚΤΕΣ  
Ποσοστά 

% 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Μ.Ο 
Ετήσιος 
ρυθμός 
μεταβολής 
των 
πωλήσεων 46,2 28,6 3,6 -22,1 -4,1 -7,9 -16,1 24,9 11,9 5,8 7,1 
EBIT/ 
Πωλήσεις 27,4 29,4 23,3 12,6 7,4 1,9 -7,4 4,0 12,5 13,2 12,4 
Aποσβέσεις
/ 
Πωλήσεις 7,9 7,7 9,0 12,0 11,9 13,2 16,2 13,1 9,5 9,6 11,0 
Δαπάνες για 
πάγια 
στοιχεία/ 
Πωλήσεις  7,1 2,9 8,8 8,6 6,3 9,6 3,2 8,2 4,9 5,4 6,5 

Μεταβολή 
στο 
Κεφάλαιο 
Κίνησης/ 
Πωλήσεις -23,6 11,5 4,2 -49,5 29,4 -17,3 -43,8 33,8 6,8 4,3 -4,4 
 

 

 

 

6.2.2 Πρόβλεψη Χρηματοοικονομικών Μεγεθών Για Έτη 2016-2020 

 

 
 Θα λάβουμε ως βάση την αξία των πωλήσεων για το 2015 και σε συνδυασμό με τους 

μέσους όρους των χρηματοοικονομικών δεικτών που υπολογίσαμε παραπάνω θα 

εκτιμήσουμε τα χρηματοοικονομικά μεγέθη για το 2016. Έπειτα με τα στοιχεία του 2016 και 

τους χρηματοοικονομικούς δείκτες, θα εκτιμήσουμε τα χρηματοοικονομικά μεγέθη για το 

2017. Αυτή η διαδικασία θα εφαρμοστεί  για τα επόμενα έτη (2018-2020) και θα προκύψει ο 

παρακάτω Πίνακας. 
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Πίνακας 27: Χρηματοοικονομικά Μεγέθη του Ομίλου ΛΑΜΨΑ για τα έτη 2016-2020 
 Ποσά σε 
χιλιάδες € 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Ετήσιος 
ρυθμός 
μεταβολής 
των 
πωλήσεων   7,1% 7,1% 7,1% 7,1% 7,1% 
Πωλήσεις 51.522,00 55.169,76 59.075,78 63.258,34 67.737,03 72.532,81 
EBIT/ 
Πωλήσεις   12,4% 12,4% 12,4% 12,4% 12,4% 
EBIT   6.857,60 7.343,12 7.863,01 8.419,71 9.015,83 
Aποσβέσεις/ 
Πωλήσεις   11,0% 11,0% 11,0% 11,0% 11,0% 
Αποσβέσεις   6.074,19 6.504,24 6.964,74 7.457,85 7.985,86 
Δαπάνες για 
πάγια 
στοιχεία / 
Πωλήσεις    6,5% 6,5% 6,5% 6,5% 6,5% 
Δαπάνες 
για πάγια 
στοιχεία    3.586,03 3.839,93 4.111,79 4.402,91 4.714,63 
Μεταβολή 
στο 
Κεφάλαιο 
Κίνησης/ 
Πωλήσεις   -4,4% -4,4% -4,4% -4,4% -4,4% 

Μεταβολή 
στο 
Κεφάλαιο 
Κίνησης   -2.427,47 -2.599,33 -2.783,37 -2.980,43 -3.191,44 

 

 Τέλος, ένα ακόμα στοιχείο που πρέπει να εκτιμήσουμε ώστε να υπολογίσουμε τις 

ελεύθερες ταμειακές ροές (FCFF) είναι ο φορολογικός συντελεστής. Με τον Κώδικα 

Φορολογίας Εισοδήματος Ν.4172/2013, ο φορολογικός συντελεστής για τις ανώνυμες 

εταιρείες αυξήθηκε από το 26% στο 29%. Επομένως η εκτίμηση των FCFF που θα κάνουμε, 

θα στηριχθεί στη παραδοχή πως ο φορολογικός συντελεστής θα παραμείνει σταθερός στο 

29%.  
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6.2.3 Υπολογισμός FCFF Για Έτη 2016-2020 

 

 
 Με βάση τα οικονομικά μεγέθη που προβλέψαμε για την επόμενη πενταετία (2016-

2020) και την χρήση του τύπου FCFF = EBIT (1-T) + ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ - ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ 

ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ, υπολογίσαμε τις 

ελεύθερες ταμειακές ροές προς την εταιρεία (Free Cash Flows to the Firm) όπως 

παρουσιάζονται παρακάτω.                                                              

 
Πίνακας 28: Ελεύθερες Ταμειακές Ροές προς την Εταιρεία (FCFF) 2016-2020 

 Ποσά σε χιλιάδες € 2016 2017 2018 2019 2020 
EBIT 6.857,60 7.343,12 7.863,01 8.419,71 9.015,83 
(-) Φόροι (T=29%) 1.988,70 2.129,50 2.280,27 2.441,72 2.614,59 
(+)Αποσβέσεις 6.074,19 6.504,24 6.964,74 7.457,85 7.985,86 
(-)Δαπάνες για 
πάγια στοιχεία  3.586,03 3.839,93 4.111,79 4.402,91 4.714,63 
(-)Μεταβολή στο 
Κεφάλαιο Κίνησης -2.427,47 -2.599,33 -2.783,37 -2.980,43 -3.191,44 
            
FCFF 9.784,52 10.477,27 11.219,06 12.013,37 12.863,91 

 

 

 

6.3 Υπολογισμός Tου Mεσοσταθμικού Kόστους Kεφαλαίων (WACC) 
 

 

 Για να υπολογίσουμε το μεσοσταθμικό κόστος κεφαλαίων (WACC), θα εφαρμόσουμε 

τον παρακάτω τύπο: 

WACC=Cost of Equity x [Equity/(Debt+Equity)]+Cost of Debt x (1-T) x[Debt/Debt+Equity)]   

Όπως γίνεται κατανοητό πρέπει να υπολογίσουμε πρώτα το κόστος των Ιδίων Κεφαλαίων 

(Cost of Equity) και το κόστος δανεισμού (Cost of Debt). 
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6.3.1 Κόστος Δανεισμού (Cost of Debt) 
 

 

 Αρχικά θα υπολογίσουμε το κόστος δανεισμού για τα πέντε ιστορικά έτη (2011-2015) 

και στη συνέχεια θα βρούμε το μέσο όρο της πενταετίας αυτής. Τα στοιχεία που θα 

χρειαστούμε θα τα αντλήσουμε από τις δημοσιευμένες Οικονομικές Καταστάσεις, οι οποίες 

παρουσιάζονται στο τέλος της εργασίας, στο σχετικό παράρτημα. Ο τύπος που θα 

χρησιμοποιήσουμε είναι ο εξής: 

Κόστος Δανεισμού (Cost of Debt) = Χρηματοοικονομικό Κόστος / (Βραχυπρόθεσμος Δανεισμός 

+ Μακροπρόθεσμος Δανεισμός) 

Τα αποτελέσματα για τον υπολογισμό του κόστους δανεισμού παρουσιάζονται στον 

παρακάτω πίνακα. 

 
Πίνακας 29: Μέσος Όρος Κόστους Δανεισμού του Ομίλου ΛΑΜΨΑ για τα έτη 2011-2015  
 Ποσά σε χιλιάδες € 2011 2012 2013 2014 2015 Μ.Ο 
Χρηματοοικονομικό 
Κόστος 3.058,00 2.805,00 2.181,00 1.660,00 1.322,00   
Βραχυπρόθεσμος 
Δανεισμός 9.238,00 25.297,00 9.707,00 5.255,00 5.445,00   
Μακροπρόθεσμος 
Δανεισμός 61.397,00 42.113,00 52.587,00 35.605,00 31.067,00   

Κόστος 
Δανεισμού(Cost of 
Debt) 4,33% 4,16% 3,50% 4,06% 3,62% 3,93% 

 

 

 

6.3.2 Κόστος Ιδίων Κεφαλαίων (Cost of Equity) 
 

 

 Ο υπολογισμός του κόστους των Ιδίων Κεφαλαίων βασίστηκε στον εξής τύπο: 

Κόστος Ιδίων Κεφαλαίων (Cost of Equity) = Επιτόκιο Μηδενικού Κινδύνου (Risk Free Rate) + 

Beta x Επασφάλιστρο Κινδύνου (Risk Premium). 

 Για το επιτόκιο μηδενικού κινδύνου (Risk Free Rate) λαμβάνουμε το μέσο όρο της 

απόδοσης του ελληνικού ομολόγου δεκαετούς διάρκειας το τελευταίο τρίμηνο του 2015 
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(Οκτώβριο – Δεκέμβριο) που είναι 7,81% 48, γιατί η Ελλάδα είναι χώρα όπου ο όμιλος 

δραστηριοποιείται και αποκτά την πλειοψηφία των εσόδων του.   

 
Πίνακας 30: Μέσος Όρος Απόδοσης 10-ετούς Ελληνικού Ομολόγου  το Δ΄ Τρίμηνο 2015 
Ποσοστό % Οκτώβριος 2015 Νοέμβριος 2015 Δεκέμβριος 2015 Μέσος Όρος 
Απόδοση 10-
ετούς 
Ομολόγου 

7,81% 7,41% 8,21% 7,81% 

 

 Ο συντελεστής beta που εφαρμόστηκε είναι το 5-Years Beta όπως έχει υπολογιστεί και 

παρουσιάζεται στις ιστοσελίδες των Financial Times49 και Reuters50. Επομένως, ο 

συντελεστής beta  που εφαρμόσαμε είναι  0,05.  

 Για το επασφάλιστρο κινδύνου (Risk Premium), λάβαμε υπόψη το Risk Premium της 

αγοράς των Η.Π.Α και σε αυτό προσθέσαμε τον κίνδυνο της χώρας (Ελλάδα- country spread), 

Risk Premium = US Risk Premium + Country Spread. Ο παρακάτω πίνακας που παρουσιάζει 

αυτά τα στοιχεία προέκυψε από τα δεδομένα της έρευνας του καθηγητή Α.Damodaran όπως 

παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα51 του.  

 
Πίνακας 31: Οικονομικοί Δείκτες για Ελλάδα και Η.Π.Α για το έτος 2015 

Country 
Rating-based Default 

Spread 
Country Risk 

Premium 
Greece 11,08% 15,44% 
United States of America 0,00% 0,00% 

 

Επομένως, Risk Premium = 0% + 11,08% = 11,08%. 

 Με βάση τα παραπάνω το κόστος των Ιδίων Κεφαλαίων είναι: 

Cost of Equity = Risk Free Rate + Beta x Risk Premium = 7,81% + (0,05*11,08%) = 8,39%  

 

 

 

 

 

 

                                                           
48 Πηγή: http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Statistics/rates_markets/titloieldimosiou/default.aspx 
49 Πηγή: http://markets.ft.com/data/equities/tearsheet/profile?s=LAMPS:ATH 
50 Πηγή: http://www.reuters.com/finance/stocks/overview?symbol=LAMr.AT 
51Πηγή:  http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/ctryprem.html 

http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Statistics/rates_markets/titloieldimosiou/default.aspx
http://pages.stern.nyu.edu/%7Eadamodar/New_Home_Page/datafile/ctryprem.html
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6.3.3 Mεσοσταθμικό Kόστος Kεφαλαίων (WACC) 
 

 

 Με βάση τα παραπάνω στοιχεία και εφόσον λάβουμε υπόψη το μέσο όρο της 

πενταετίας 2011-2015 για το φορολογικό συντελεστή, τα ποσοστά των ιδίων κεφαλαίων 

"Equity/(Debt+Equity)" και ξένων κεφαλαίων (Μακροπρόθεσμων και Βραχυπρόθεσμων) 

"Debt/(Debt+Equity)", όπως αυτά παρουσιάζονται στις ετήσιες Οικονομικές Εκθέσεις του 

Ομίλου, μπορούμε να εκτιμήσουμε το μεσοσταθμικό κόστος κεφαλαίων. Θα βασιστούμε στο 

μέσο όρο της πενταετίας, γιατί και η εκτίμηση του Κόστους Δανεισμού (Cost of Debt) έχει 

στηριχθεί σε αυτά τα έτη. 

Μέσο ποσοστό Ιδίων Κεφαλαίων (2011-2015) : 61,07% 

Μέσο ποσοστό Ξένων Κεφαλαίων (2011-2015) : 38,93% 

Μέσος Όρος Φορολογικού Συντελεστή (2011-2015) : 24,20% 

 
Πίνακας 32: Εκτίμηση του Mεσοσταθμικoύ Κόστους Κεφαλαίων για τον Όμιλο ΛΑΜΨΑ  

  
Ποσοστό 

Ι.Κ Κόστος Ι.Κ 
Ποσοστό 

Ξ.Κ 
Κόστος 

Ξ.Κ 

Κόστος Ξ.Κ 
μετά από 
φόρους WACC 

Υπολογισμός 
WACC 61,07% 8,39% 38,93% 3,93% 2,98% 6,28% 

 

 

 

6.4 Εκτίμηση Της Υπολειμματικής Αξίας (Terminal Value) 
 

 

 Εφόσον προβλέψαμε τα οικονομικά στοιχεία του Ομίλου για το χρονικό διάστημα 

2015-2020, στη συνέχεια πρέπει να εκτιμήσουμε το ρυθμό μεγέθυνσης του για το διηνεκές. 

Για τον υπολογισμό του, θα βασιστούμε στα ιστορικά οικονομικά στοιχεία όπως έχουν 

δημοσιευθεί στις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις των ετών 2011-2015 καθώς και στους 

παρακάτω τύπους: 

g(EBIT) = Reinvestment Rate x ROC 

Reinvestment Rate = [(Net Cap Ex + Change in WC) /EBIT x (1-t)] 

ROC = EBIT x (1-t) / (BV Debt + BV Equity) 
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Πίνακας 33: Εκτίμηση Ρυθμού Μεγέθυνσης (g) 

  2011 2012 2013 2014 2015 M.O 
Net Cap Ex -1.497,00 -4.530,00 -2.156,00 -2.244,00 -2.142,00   
Change in WC -7.177,00 -15.260,00 14.713,00 3.303,00 2.233,00   
EBIT (1-t) 565,87 -1.833,93 1.232,56 4.308,28 4.835,81   
ReinvestmentRate -15,329 10,791 10,188 0,246 0,019   
              
EBIT (1-t) 565,87 -1.833,93 1.232,56 4.308,28 4.835,81   
BV Debt 70.635,00 67.410,00 62.294,00 40.860,00 36.512,00   
BV Equity 88.497,00 83.758,00 86.995,00 81.328,00 83.254,00   
ROC 0,004 -0,012 0,008 0,035 0,040   

G -5,45% -13,09% 8,41% 0,87% 0,08% -1,84% 
 

 Ως ρυθμό μεγέθυνσης θα λάβουμε το μέσο όρο της πενταετίας 2011-2015. Από τον 

παραπάνω όμως πίνακα παρατηρούμε πως το g είναι αρνητικό, -1,84%. Αυτό οφείλεται στα 

έτη 2011 και 2012 όπου το g είναι αρνητικό. Πιο συγκεκριμένα το αρνητικό g προέκυψε, γιατί 

το 2011 η μεταβολή στο Κεφάλαιο Κίνησης είναι αρνητική και το 2012 τα κέρδη προ φόρων, 

χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) και το Κεφάλαιο Κίνησης είναι 

αρνητικά. Ο ρυθμός μεγέθυνσης δεν μπορεί να είναι αρνητικός, για αυτό θα προσπαθήσουμε 

να εξορθολογήσουμε την εκτίμηση μας. Για αυτό θα λάβουμε ως g το μέσο όρο της 

τελευταίας τριετίας 2013-2015, όπου g=3,12%.  

 Σε αυτό το σημείο πρέπει να αναφέρουμε πως η εκτίμηση μας κρίνεται συντηρητική, 

εαν λάβουμε υπόψη τις εκτιμήσεις και τις προβλέψεις στην ετήσια έκθεση του Παγκόσμιου 

Συμβουλίου Τουρισμού και Ταξιδιών (World Travel & Tourism Council - WTTC) για τις 

προοπτικές του Ελληνικού Τουρισμού το 2026. Πιο συγκεκριμένα ο μέσος ρυθμός ανάπτυξης 

του τουρισμού εκτιμάται πως θα αγγίξει το 4%, για αυτό και στην ανάλυση ευαισθησίας που 

διενεργήσαμε μετά την ολοκλήρωση της αποτίμησης συμπεριλάβαμε αυτό το ρυθμό 

ανάπτυξης ως το ευνοϊκότερο σενάριο για τον προσδιορισμό της αξίας του Ομίλου και της 

τιμής της μετοχής. Επίσης, η συνεισφορά του τουρισμού στο ΑΕΠ της χώρας θα φτάσει στο 

9,3% (άμεσος Τουριστικός Τομέας) και στο 22,4% (ευρύτερος Τουριστικός Τομέας), σε σχέση 

με το 7,6% και 18,5% αντίστοιχα του έτους 2015. Στον παρακάτω Πίνακα παρουσιάζονται οι 

κυριότερες προβλέψεις της ετήσιας έκθεσης του Παγκόσμιου Συμβουλίου Τουρισμού και 

Ταξιδιών (WTTC).52 

 
 

                                                           
52 Πηγή: http://www.wttc.org/-/media/files/reports/economic-impact-research/countries-
2016/greece2016.pdf 

http://www.wttc.org/-/media/files/reports/economic-impact-research/countries-2016/greece2016.pdf
http://www.wttc.org/-/media/files/reports/economic-impact-research/countries-2016/greece2016.pdf
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Πίνακας 34: Εκτιμήσεις Ρυθμού Ανάπτυξης Ελληνικού Τουρισμού για το έτος 2026  

Ελλάδα 
2015 2015 2026 2026 2026 

σε Δισ. $ 
% του 

Συνόλου σε Δισ.$ 
% του 

Συνόλου Ανάπτυξη 
ΑΕΠ (Άμεσος Τουριστικός 
Τομέας) 

14,70 7,6 21,62 9,3 4,0 

ΑΕΠ (Ευρύτερος Τουριστικός 
Τομέας) 

36,03 18,5 51,81 22,4 3,9 

Απασχόληση (Άμεσος 
Τουριστικός Τομέας) σε 
χιλάδες εργαζομένων 

401,00 11,3 528,50 13,5 2,7 

Απασχόληση (Ευρύτερος 
Τουριστικός Τομέας) σε 
χιλάδες εργαζομένων 

821,90 23,1 1.095,40 28,0 3,0 

Τουρισμός προς τρίτες χώρες 16,47 25,8 25,88 27,2 4,4 
Κρατικά Έξοδα 10,28 5,3 11,57 5,0 1,8 
Τουρισμός Αναψυχής 24,91 7,0 36,24 8,4 3,7 
Επιχειρηματικός Τουρισμός 1,83 0,5 3,88 0,9 7,5 
Κρατικές Επενδύσεις 2,98 14,8 4,01 17,2 3,8 

 

 

Τώρα διαθέτουμε όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για να υπολογίσουμε την υπολειμματική 

αξία (Terminal Value). Με βάση τον τύπο: 

 FCFF διηνεκές  = [FCFF 2020 x (1+g)] / WACC - g 

η υπολειμματική αξία μετά το έτος 2020 είναι 419.786,90 χιλιάδες €. 

 

 

 

6.5 Προσδιορισμός Της Αξίας  
 

 

 Για να προσδιορίσουμε την αξία του Ομίλου θα πρέπει να προεξοφλήσουμε τις 

ελεύθερες ταμειακές ροές και την υπολειμματική αξία που υπολογίσαμε παραπάνω 

χρησιμοποιώντας το μεσοσταθμικό κόστος κεφαλαίων (WACC), 6,28%. Πιο συγκεκριμένα 

θα εφαρμόσουμε τον παρακάτω τύπο: 

Αξία Εταιρείας = Σ FCFFt / (1 + WACC)t + Terminal Value /(1 + WACC)t 

Στη συνέχεια για να βρούμε την καθαρή αξία του ομίλου, από την παραπάνω αξία θα 

αφαιρέσουμε τα δικαιώματα μειοψηφίας και τo Χρέος του Ομίλου. Τέλος, η "δίκαιη" αξία 

της μετοχής προκύπτει διαιρώντας την καθαρή αξία με τον αριθμό των κοινών μετοχών σε 
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κυκλοφορία. Σύμφωνα με την ετήσια Οικονομική Έκθεση ο αριθμός των κοινών μετοχών σε 

κυκλοφορία στις 31/12/2015 ανέρχεται σε 21.364 χιλιάδες. 

 
Πίνακας 35: Προσδιορισμός Αξίας του Ομίλου ΛΑΜΨΑ και της Μετοχής 

Ποσά σε 
χιλιάδες € 2016 Ε 2017 Ε 2018 Ε 2019 Ε 2020 Ε 

Μακρο-
χρόνια 

Εκτίμηση 

FCFF 9.784,52 10.477,27 11.219,06 12.013,37 12.863,91 
 Συντελεστής 

Προεξόφλησης 0,9409 0,8853 0,8330 0,7838 0,7375 0,7375 
Παρούσα Αξία 
FCFF 9.206,36 9.275,66 9.345,48 9.415,83 9.486,70 

 Συσσωρευμένη 
Παρούσα Αξία 9.206,36 18.482,02 27.827,51 37.243,33 46.730,04 

 Υπολειμματική 
Αξία 

     
419.786,90 

Παρούσα Αξία 
Υπολειμ. Αξίας 

     
309.578,76 

Αξία Ομίλου 356.308,80 
     Μείον: Χρέος 

Ομίλου 31.067,00 
     Δικαιώματα 

Τρίτων 3.332,00 
     Καθαρή Αξία 

Ομίλου 321.909,80 
     Αριθμός 

Μετοχών 21.364,00 
     

Αξία Μετοχής 15,07 
      

 

 

6. 6 Ανάλυση Ευαισθησίας 

 

 
 Το υπόδειγμα της προεξόφλησης των ελεύθερων ταμειακών ροών προς την 

επιχείρηση που εφαρμόστηκε στηρίζεται σε σημαντικό βαθμό σε εκτιμήσεις που 

πραγματοποιήσαμε, οι οποίες ενδέχεται να εμπεριέχουν κάποιο σφάλμα εκτίμησης. Για αυτό 

το λόγο εκτελέσαμε μια ανάλυση ευαισθησίας όπου συμπεριλάβαμε τις μεταβλητές, 

μεσοσταθμικό κόστος κεφαλαίων (WACC) και ρυθμό μεγέθυνσης των κερδών (g). Οι 

παραπάνω μεταβλητές χρησιμοποιήθηκαν γιατί εξαρτώνται σε σημαντικό βαθμό από τη 
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μικροοικονομική και μακροοικονομική κατάσταση τόσο του ίδιου του Ομίλου όσο και της 

οικονομίας γενικότερα.  

 Σχετικά με το ρυθμό μεγέθυνσης, ως ελάχιστη τιμή του εκτιμάται το 0,50% και 

μπορεί να μεταβάλλεται μέχρι το 4%. Πρέπει να σημειώσουμε πως το g δεν μπορεί να είναι 

αρνητικό αλλά ούτε και πάρα πολύ υψηλό, καθώς αναφερόμαστε σε μακροχρόνιο ρυθμό 

αύξησης των κερδών και αποτελεί μια μεταβλητή που συνδέεται με την βιωσιμότητα του 

Ομίλου.  

 Αναφορικά με το μεσοσταθμικό κόστος κεφαλαίων (WACC), ως ελάχιστη τιμή 

εκτιμάται το 5% και μπορεί να μεταβάλλεται μέχρι το 9%. Η αύξηση του μπορεί να προέλθει 

από επιδείνωση των συνθηκών της αγοράς σε σχέση με τις προβλέψεις που 

πραγματοποιήσαμε. Αντίθετα, η μείωση του ενδέχεται να προέλθει από ομαλοποίηση ή 

βελτίωση των προβλέψεων μας σχετικά με την πορεία της αγοράς.  

 Παρακάτω παρατίθεται ο σχετικός πίνακας με την ανάλυση ευαισθησίας που 

πραγματοποιήσαμε. Παρατηρούμε πως το εύρος της τιμής της μετοχής κυμαίνεται από 5,05€ 

- 49,72€, με την καθαρή αξία του Ομίλου να ανέρχεται στις 107.888,2 χιλιάδες € στο 

δυσμενές σενάριο και να αγγίζει τις 1.062.218,88 χιλιάδες € στο πιο ευνοϊκό σενάριο. 

 
Πίνακας 36: Ανάλυση Ευαισθησίας 

WACC 
Ρυθμός Μεγέθυνσης (g) 

0,50% 1,00% 1,50% 2,00% 2,50% 3,00% 3,12% 3,50% 4,00% 
5,00% 11,20 12,57 14,34 16,70 20,00 24,96 26,54 33,21 49,72 
5,50% 9,89 10,97 12,32 14,05 16,37 19,61 20,59 24,47 32,57 
6,00% 8,82 9,68 10,74 12,07 13,77 16,04 16,71 19,22 23,99 
6,28% 8,30 9,07 10,01 11,16 12,62 14,52 15,07 17,11 20,83 
6,50% 7,92 8,63 9,49 10,53 11,83 13,50 13,97 15,73 18,85 
7,00% 7,17 7,76 8,46 9,29 10,31 11,59 11,94 13,23 15,42 
7,50% 6,53 7,02 7,60 8,28 9,10 10,10 10,38 11,36 12,97 
8,00% 5,97 6,39 6,87 7,44 8,11 8,92 9,13 9,90 11,13 
8,50% 5,48 5,84 6,25 6,73 7,29 7,95 8,12 8,74 9,70 
9,00% 5,05 5,36 5,71 6,12 6,59 7,14 7,28 7,78 8,56 

 

 Συμπεραίνουμε πως σύμφωνα με το μοντέλο της προεξόφλησης των ελεύθερων 

ταμειακών ροών προς την επιχείρηση δυο σταδίων ανάπτυξης που εφαρμόσαμε και των 

σχετικών προβλέψεων που διενεργήσαμε, η εύλογη τιμή της μετοχής είναι 15,07 €. Η τιμή 

της μετοχής  στις 30/09/2016 διαπραγματευόταν στο Χρηματιστήριο στα 17,2 €. Επομένως 

παρουσιάζεται υπερτιμημένη κατά 12,38%. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 
 
 

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΩΝ 
(COMPARABLE MULTIPLES) 

 

 

7.1 Μέθοδος Αποτίμησης Και Μεθοδολογία 

 

 
Στο κεφάλαιο αυτό επιχειρήσαμε να αποτιμήσουμε την αξία του Ομίλου ΛΑΜΨΑ και να 

προσδιορίσουμε την "δίκαιη" αξία (fair value) της μετοχής εφαρμόζοντας μια εναλλακτική  

μέθοδο αποτίμησης, αυτή των πολλαπλασιαστών (comparable multiples). Η διαδικασία της 

αποτίμησης πραγματοποιήθηκε στο περιβάλλον του Microsoft Excel. Τα στοιχεία που 

χρησιμοποιήθηκαν, αντλήθηκαν από τις Ετήσιες Οικονομικές Εκθέσεις των εταιρειών. Η 

μεθοδολογία της αποτίμησης περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια: 

 Επιλογή ενός συγκριτικού δείγματος παρεμφερών εισηγμένων εταιρειών με την υπό 

αποτίμηση εταιρεία. 

 Επιλογή και υπολογισμός αντιπροσωπευτικών χρηματιστηριακών δεικτών 

(πολλαπλασιαστές), με ημερομηνία χρηματιστηριακής αποτίμησης την 31/12/2015. 

 Στάθμιση των χρηματιστηριακών δεικτών των συγκρίσιμων εταιρειών. 

 Εφαρμογή των σταθμισμένων χρηματιστηριακών δεικτών στα μεγέθη της υπό 

αποτίμηση εταιρείας. 

 Στάθμιση της αξίας που προέκυψε για να υπολογιστεί η τελική σταθμισμένη αξία. 

 

 

 

7.2 Επιλογή Δείγματος Συγκρίσιμων Εταιρειών 
  
 

 Για την εφαρμογή της μεθόδου των πολλαπλασιαστών (comparable multiples), 

επιλέξαμε ως συγκρίσιμες εταιρείες τις παρακάτω: 

1. ΓΕΚΕ Α.Ε 

2. ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ Α.Ε 
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3. ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Α.Ξ.Ε 

 

Η επιλογή μας στηρίχθηκε στα εξής κριτήρια: 

i. Δραστηριοποιούνται στο χώρο της φιλοξενίας και του τουρισμού. 

ii. Εισηγμένες στο χρηματιστήριο αξιών της Αθήνας, συμμετέχουν στον υπερκλάδο 

Ταξίδια και Αναψυχή και πιο συγκεκριμένα στον κλάδο Ξενοδοχεία. 

 Στην συνέχεια και πριν προχωρήσουμε στη διαδικασία της αποτίμησης, θα γίνει μια 

σύντομη αναφορά στις τρεις αυτές εταιρείες που αποτελούν το συγκριτικό μας δείγμα. 

 

 

 

7.2.1 Η Εταιρεία ΓΕΚΕ Α.Ε  

 

 
 Η Ανώνυμος Εταιρεία Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Επιχειρήσεων ΓΕΚΕ (πλήρης 

επωνυμία) ιδρύθηκε το 1972 με έδρα το Δήμο Αθηναίων. Κύρια δραστηριότητα της είναι η 

εκμετάλλευση της ξενοδοχειακής μονάδας "President" που βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας, 

στη Λεωφόρο Κηφισίας 43. Το ξενοδοχείο "President" ανήκει στην κατηγορία τεσσάρων 

αστεριών - Ά Κατηγορίας. Η διάρκειά της εταιρείας είχε ορισθεί έως το 2012 και με απόφαση 

της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, παρατάθηκε για πενήντα έτη (2062). Ο 

σκοπός της εταιρείας περιλαμβάνει53: 

• Την ανέγερση, οργάνωση, λειτουργία και εκμετάλλευση Ξενοδοχειακών 

συγκροτημάτων, Τουριστικών Περιπτέρων και Ξενώνων τύπου Μπανγκαλόου στην 

Αθήνα και σε όλη την Ελληνική Επικράτεια. 

• Την εκμίσθωση Ξενοδοχειακών ιδιόκτητων συγκροτημάτων σε ημεδαπούς και 

αλλοδαπούς.  

• Την άσκηση  πάσης φύσεως Ξενοδοχειακής Τουριστικής Επιχειρήσεως στην Ελλάδα 

ή στο εξωτερικό. 

• Την αντιπροσώπευση Ξενοδοχειακών οίκων του Εξωτερικού. 

• Τη συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις επιδιώκουν  αυτόν ή παρεμφερή σκοπό. 

• Την παροχή υπηρεσιών και παραχώρηση προσωπικού σε ομοειδείς Ξενοδοχειακές ή 

τουριστικές επιχειρήσεις εφόσον επιτρέπεται από την εργατική νομοθεσία. 

                                                           
53 Πηγή : Ετήσια Οικονομική Έκθεση της ΓΕΚΕ Α.Ε, 2015 
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 Οι μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες στην αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών. 

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 2.525.625 € διαιρούμενο σε 8.418.750 

κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 €. 

 Το διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας είναι το εξής: 

 Εμμανουήλ Μανουσάκης του Μανούσου, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, 

εκτελεστικό μέλος 

 Γεώργιος Κεφάλας του Κων/νου, εκτελεστικό μέλος 

 Δωροθέα Κεφάλα του Γεωργίου, εκτελεστικό μέλος 

 Κων/νος Κεφάλας του Γεωργίου, μη εκτελεστικό μέλος 

 Δημήτριος Μίχαλος Του Χρήστου, μη εκτελεστικό μέλος 

 Χρήστος Πάκης του Ευσταθίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος 

 Ιωάννης Μαντούβαλος του Αποστόλου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος 

  

 Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι κύριοι μέτοχοι της εταιρείας, ο αριθμός 

των μετοχών που κατέχουν καθώς και τα ποσοστά συμμετοχής τους. 

 
Πίνακας 37: Κύριοι Μέτοχοι της ΓΕΚΕ Α.Ε

Ονοματεπώνυμο Μετοχές Ποσοστό Συμμετοχής 

Κεφαλάς Γεώργιος του 

Κωνσταντίνου  

2.560.300  30,41%  

Κεφάλα Δωροθέα του 

Γεωργίου  

2.053.775  24,40%  

Κεφάλας Κωνσταντίνος 

του Γεωργίου  

2.053.725  24,39%  
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7.2.2 Η Εταιρεία ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ Α.Ε 

 

 
 H εταιρία "ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ A.E." ιδρύθηκε το 1957. 

Έχει έδρα το Δήμο Αθηναίων και η διάρκεια της έχει ορισθεί στα εβδομήντα (70) έτη μέχρι 

το 2027. Ο σκοπός της εταιρίας  είναι ο εξής54 : 

 Η ανέγερση  και λειτουργία τουριστικών ξενοδοχείων πολυτελείας και κάθε άλλης 

ξενοδοχειακής επιχειρήσεως, είτε από την ίδια, είτε σε συνεργασία με άλλους 

ξενοδοχειακούς οργανισμούς ημεδαπούς ή αλλοδαπούς. 

 Η ενδεχόμενη παραχώρηση της εκμεταλλεύσεως ξενοδοχείων προς οποιοδήποτε 

τρίτο. 

 Η ενέργεια κάθε πιστωτικής εργασίας με κερδοσκοπικό σκοπό στο ξενοδοχειακό 

κλάδο. 

 Η ίδρυση τουριστικών και διαφημιστικών γραφείων, γραφείων ταξιδιών και γραφείων 

προσέλκυσης και εξυπηρέτησης τουριστών και γενικά κάθε άλλη κερδοσκοπική 

επιχείρηση ξενοδοχείου, τουριστικών περιπτέρων που συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με 

την ξενοδοχειακή εργασία. 

 Κάθε παράπλευρη δραστηριότητα αναγκαία ή χρήσιμη για την επωφελέστερη 

εκμετάλλευση των ξενοδοχειακών μονάδων της εταιρίας καθώς και προς 

εξυπηρέτηση των πελατών. Για παράδειγμα, εκμίσθωση ή παραχώρηση 

εκμεταλλεύσεως χώρων των ξενοδοχειακών μονάδων σε τρίτους με αντάλλαγμα, 

λειτουργία εντός των ξενοδοχειακών μονάδων σταθμών αυτοκινήτων, εστιατορίων, 

ζαχαροπλαστείων, κέντρων αναψυχής και ψυχαγωγίας, κέντρων άθλησης και 

υγιεινής, φυσιοθεραπείας, πλυντηρίων αυτοκινήτων, πλυντηρίων και καθαριστηρίων 

ενδυμάτων, η παραγωγή και εκμετάλλευση ηλεκτρικής ενέργειας, η εκμετάλλευση 

κολυμβητικών δεξαμενών και οργανωμένων ακτών, η παροχή υπηρεσιών 

ανταλλακτηρίου συναλλάγματος, υπηρεσιών τροφοδοσίας (catering) εντός ή εκτός 

των ξενοδοχειακών μονάδων.  

 Η εταιρία αντλεί τα έσοδα της από την εκμετάλλευση της ιδιόκτητης ξενοδοχειακής 

μονάδος στην Αθήνα, το "ATHENS HILTON" το οποίο αποτελεί πόλο έλξης πελατείας 

υψηλού εισοδηματικού επιπέδου, ως επίσης επιχειρηματικών ή κοινωνικών δραστηριοτήτων 

                                                           
54Πηγή: http://www.ionianhe.gr/page/default.asp?la=1&id=10 

http://www.ionianhe.gr/page/default.asp?la=1&id=10
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και εκδηλώσεων υψηλών απαιτήσεων. To "ATHENS HILTON" είναι η πρώτη ξενοδοχειακή 

μονάδα που λειτούργησε στην Ελλάδα με διεθνή πρότυπα, υιοθετώντας τη φιλοσοφία της 

διεθνούς αλυσίδας "HILTON".  

 Στη συνέχεια παρουσιάζεται η ιστορική διαδρομή της «ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.»55: 

1957: Σύσταση της Εταιρίας με διάρκεια ζωής 70 έτη και αρχικό κεφάλαιο 750.000$ από τον 

Όμιλο Αποστόλου Πεζά. Η αρχική επωνυμία της Εταιρίας ήταν "Ξενοδοχειακαί Επιχειρήσεις 

ΠΕΖΑ Α.Ε." με σκοπό την ανέγερση και λειτουργία τουριστικών ξενοδοχείων 

υπερπολυτελείας και κάθε άλλης ξενοδοχειακής επιχειρήσεως. 

 

1959: Στο πλαίσιο αυτό ξεκίνησε η ανέγερση του σημερινού ξενοδοχείου "HILTON 

ΑΘΗΝΩΝ" επί οικοπέδου εκτάσεως 17.011,50 τ.μ. Ένα εγχείρημα πρωτόγνωρο σε έκταση 

και τόλμη για την εποχή του, εισάγοντας παράλληλα στην Ελληνική ξενοδοχειακή αγορά μια 

νέα μορφή συνεργασίας, αυτή του ιδιοκτήτη και του διαχειριστή. Κατά την διάρκεια των 

εργασιών η οικογένεια Πεζά εκδήλωσε αδυναμία να συνεχίσει και να αποπερατώσει το έργο. 

 

1960: Η κυριότητα των μετοχών της "Ξενοδοχειακαί Επιχειρήσεις ΠΕΖΑ Α.Ε." περιήλθε 

στην ΙΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, η οποία χρηματοδότησε την κατασκευή του ξενοδοχείου. Τότε η 

Εταιρία μετονομάσθηκε σε "Ξενοδοχειακαί Επιχειρήσεις Η ΙΟΝΙΚΗ Α.Ε.". 

 

1963: Ολοκλήρωση ανεγέρσεως του "HILTON ΑΘΗΝΩΝ". Τα επίσημα εγκαίνια έγιναν στις 

20 Απριλίου του ιδίου έτους με τριήμερες εορταστικές εκδηλώσεις. Την αρχιτεκτονική ομάδα 

του έργου αποτελούσαν οι κ.κ. Π. Βασιλειάδης, Ε. Βουρέκας και Στ. Στάικος. Σύμβουλοι 

αρχιτέκτονες ήταν οι κ.κ. Warners, Burus, Ioan και Lunde από την Νέα Υόρκη σε 

συνεργασία με το Αρχιτεκτονικό Τμήμα της Hilton International. Υπεύθυνος αρχιτέκτων του 

έργου ήταν ο κ. Α. Γεωργιάδης. Το κόστος κατασκευής, συμπεριλαμβανομένης και της αξίας 

του οικοπέδου (με τα οικονομικά δεδομένα της εποχής εκείνης) ανήλθε σε 15.000.000$. 

 

1987: Επέκταση των δραστηριοτήτων της Εταιρίας στο νησί της Ρόδου. Στις αρχές του έτους 

ξεκίνησε η ανέγερση ενός υπερπολυτελούς ξενοδοχείου, στην θέση Ιξιά του Δήμου Ιαλυσού, 

επί οικοπέδου 85.000 τ.μ. Την αρχιτεκτονική ομάδα ελλήνων αρχιτεκτόνων συμπλήρωνε το 

                                                           
55Πηγή: http://www.ionianhe.gr/page/default.asp?la=1&id=18 

http://www.ionianhe.gr/page/default.asp?la=1&id=18
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αρχιτεκτονικό τμήμα της Hilton International, δεδομένου ότι υπήρχε αρχική συμφωνία με την 

Hilton για την διαχείριση του ξενοδοχείου. 

 

1988: Οι μετοχές της Εταιρίας εισήχθησαν για διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αξιών 

Αθηνών. 

 

1993: Ολοκλήρωση των εργασιών του ξενοδοχείου της Ρόδου στις αρχές του έτους. Τη 

διαχείριση του ξενοδοχείου ανέλαβε η Ελληνική Εταιρία GRECOTEL A.E. Τα επίσημα 

εγκαίνια έγιναν τον Ιούνιο του 1993, η δε πρώτη επωνυμία του ήταν "RHODES IMPERIAL 

GRECOTEL". 

 

1999: H κυριότητα των μετοχών της Εταιρίας περιήλθε στην ALPHA BANK, μετά την 

εξαγορά της ΙΟΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. 

 

2000: Υπογράφηκαν οι νέες συμβάσεις λειτουργίας και διαχειρίσεως για τις ιδιόκτητες 

ξενοδοχειακές μονάδες Αθηνών και Ρόδου μεταξύ της Εταιρίας και της Hilton (Ελλάς) 

Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε., με εγγυητή την Hilton International Co.  

Στις 31 Δεκεμβρίου 2000 έληξε η σύμβαση διαχειρίσεως με την GRECOTEL Α.Ε. 

 

2001: Τέθηκε σε εφαρμογή η νέα σύμβαση λειτουργίας και διαχειρίσεως για το ξενοδοχείο 

της Ρόδου με τη Hilton (Ελλάς) Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. Η νέα επωνυμία του ξενοδοχείου της 

Ρόδου θα είναι "HILTON RHODES RESORT".  Υπογράφηκε η σύμβαση μεταβιβάσεως 

δραστηριοτήτων της Hilton of Panama S.A. στα πλαίσια της λύσεως της συμβάσεως 

εκμισθώσεως και εφαρμογής της νέας συμβάσεως λειτουργίας και διαχειρίσεως με την Hilton 

(Ελλάς) Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. για το ξενοδοχείο Αθηνών. 

 

2003: Μετά την ολοκλήρωση  των εργασιών ανακαινίσεως, άρχισε την 11/2/2003 η 

τμηματική επαναλειτουργία του "Hilton Αθηνών". 

 

2004: Κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων το ξενοδοχείο "Hilton 

Αθηνών" λειτούργησε ως το επίσημο ξενοδοχείο της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής. 

 

2007: Απόσχιση του τμήματος του ξενοδοχειακού κλάδου της Ρόδου και εισφορά αυτού 

στην 100% θυγατρική "Τουριστικά Θέρετρα Α.Ε." 
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2008: Πώληση του 100% των μετοχών της θυγατρικής "Τουριστικά Θέρετρα Α.Ε.", 

ιδιοκτήτριας του ξενοδοχείου "Hilton Rhodes Resort", κατά 50% στην"Εταιρία Ελληνικών 

Ξενοδοχείων Λάμψα Α.Ε." και κατά 50% στην "Πλάκα Α.Ε."  

 Tο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 115.680.317,20 €, διαιρούμενο σε 

13.404.440 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 8,63 € η καθεμία. Η εταιρία είναι 

θυγατρική της ALPHA GROUP INVESTMENTS LTD, με έδρα την Κύπρο, η οποία είναι με 

τη σειρά της 100% θυγατρική της ALPHA BANK A.E. Στους παρακάτω πίνακες 

παρουσιάζεται το Διοικητικό Συμβούλιο και η μετοχική σύνθεση της εταιρείας56. 

 
Πίνακας 38: Διοικητικό Συμβούλιο της ΙΟΝΙΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ Α.Ε 

Ονοματεπώνυμο Θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο 

Παύλος Γ. Καρακώστας  Πρόεδρος Δ.Σ. - Μη Εκτελεστικό Μέλος  

Σπύρος Ν. Φιλάρετος  Αντιπρόεδρος Δ.Σ. - Διευθύνων 

Σύμβουλος - Εκτελεστικό Μέλος  

Θεμιστοκλής Ι. Κορκόντζελος  Μη Εκτελεστικό Μέλος  

Γεώργιος Ε. Ποιμενίδης  Μη Εκτελεστικό Μέλος  

Νικόλαος Γ. Κουτσός  Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος  

Γεώργιος Π. Αρβανίτης  Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος  

 

 
Πίνακας 39: Μετοχολόγιο (31/12/2015) της ΙΟΝΙΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ Α.Ε 
 

 

Μετοχολόγιο 31/12/2015 

 

ΜΕΤΟΧΕΣ 

 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ALPHA GROUP INVESTMENTS LIMITED 12.033.731 89,774% 
ΩΚΕΑΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ & 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

251.333 

 

1,875% 
ΑΛΦΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α.Ε. 251.333 1,875% 
IONIAN EQUITY PARTICIPATIONS LIMITED 251.333 1,875% 
ΙΟΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 251.333 1,875% 
Σύνολο επί των θυγατρικών κατά ποσοστό 100% της 

Alpha Τραπέζης 

 

13.039.063 

 

97,274% 
   
Σύνολο Μετοχών Ιονικής Ξενοδοχειακαί 

Επιχειρήσεις Α.Ε. 

 

13.404.440 

 

 

                                                           
56 Πηγή : Ετήσια Οικονομική Έκθεση της ΙΟΝΙΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ Α.Ε, 2015. 
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7.2.3 Η Εταιρεία ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Α.Ξ.Ε  

 

 
 Η ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Α.Ξ.Ε συστήθηκε στις 31.12.1998 με την 

απόσχιση του κλάδου του Συγκροτήματος Βουλιαγμένης της ΑΣΤΗΡ Α.Ξ.Ε και λειτουργεί 

με την επωνυμία ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Έχει έδρα το Δήμο Βουλιαγμένης και το ξενοδοχειακό συγκρότημα της 

περιλαμβάνει57: 

 Τα ξενοδοχεία “Arion Resort & Spa, The Luxury Collection”, “The Westin Athens”, 

δυναμικότητας 123 και 162 δωματίων αντίστοιχα, τα οποία περιλαμβάνουν 

συνεδριακές αίθουσες και χώρους εκδηλώσεων πλήρως εξοπλισμένους 

 Το συγκρότημα των 58 bungalows 

 To εστιατόριο πολυτελείας «Matsuhisa Athens» 

 Το εστιατόριο Ταβέρνα 37 

 Το Arion Beach bar και Westin Pool bar 

 Κτίριο διοίκησης και χώρους αθλοπαιδιών 

 Χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων 

 Ελικοδρόμιο 

 Την παραλία ASTIR BEACH 

 Το κτίριο ασφάλειας και υποδοχής-Κεντρική Πύλη 

Ενώ υπό ανακαίνιση βρίσκονται: 

 Το ξενοδοχείο «Αφροδίτη» όπου μετά την ολοκλήρωσή του, θα μετονομαστεί σε «W 

Athens» 

 Το συνεδριακό κέντρο με υπόγειους χώρους στάθμευσης 

 Το εστιατόριο-club «9 Μούσες» 

 Ο υπαίθριος χώρος εκδηλώσεων με δυνατότητα φιλοξενίας 600 ατόμων 

 

 Από την 1η Ιουλίου 2006 η εταιρεία "Starwood Hotels and Resorts Worldwide 

Inc" ανέλαβε τη διαχείριση του ξενοδοχειακού συγκροτήματος. Από την ημερομηνία αυτή, το 

ξενοδοχείο "Αρίων" και τα παρακείμενα bungalows μετονομάσθηκαν σε "Arion Resort & 

Spa, The Luxury Collection", το ξενοδοχείο "Ναυσικά" μετονομάσθηκε σε "The Westin 

Athens", ενώ το ξενοδοχείο "Αφροδίτη" συνέχισε να λειτουργεί με την ίδια επωνυμία έως τα 

                                                           
57Πηγή: http://investor.astir-palace.com/pages/gr/investor_profile/general.php 

http://www.starwoodhotels.com/
http://www.starwoodhotels.com/
http://www.starwoodhotels.com/
http://www.arionresortathens.com/
http://www.arionresortathens.com/
http://www.arionresortathens.com/
http://www.starwoodhotels.com/westin/index.html?EM=%A0
http://www.starwoodhotels.com/westin/index.html?EM=%A0
http://www.starwoodhotels.com/westin/index.html?EM=%A0
http://investor.astir-palace.com/pages/gr/investor_profile/general.php
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τέλη Οκτωβρίου 2006 όπου ξεκίνησε η εκτεταμένη ανακαίνιση του ώστε να μετατραπεί σε 

"W Athens". 

 Ο Όμιλος  απαρτίζεται από τη μητρική "Αστήρ Παλάς Βουλιαγμένης ΑΞΕ"  και τη 

θυγατρική "Αστήρ Μαρίνα Βουλιαγμένης ΑΕ"  με συμμετοχή 100%, η οποία συστάθηκε στις 

4/10/2012. Ο Όμιλος ανήκει στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος η οποία είναι η βασική 

μέτοχος της Εταιρείας και κατέχει ποσοστό 85,35% του μετοχικού κεφαλαίου της58. 

 Η μετοχή της Εταιρείας είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών από το 2000. Το 

μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας την 31 Δεκεμβρίου 2015, ανέρχεται σε 191.700 χιλ. € 

διαιρούμενο σε 63.900.000 κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας  3,00 € η κάθε μια. 

 Τέλος, σκοπός της Εταιρείας, είναι η εκμετάλλευση και η διαχείριση κάθε 

τουριστικής και ξενοδοχειακής επιχειρήσεως και κάθε συναφούς εργασίας για ανάπτυξη και 

εξυπηρέτηση του τουρισμού. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού η Εταιρεία μπορεί:  

 Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, 

οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.  

 Να ενεργεί κάθε μορφής συναφείς εμπορικές εργασίες και επιχειρήσεις.  

Ενώ ο σκοπός της θυγατρικής είναι η μακροχρόνια μίσθωση και εκμετάλλευση του 

Τουριστικού Λιμένα Βουλιαγμένης. Η σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας 

απεικονίζεται στον παρακάτω πίνακα. 

 
Πίνακας 40: Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Α.Ξ.Ε 

Ονοματεπώνυμο Θέση στο ΔΣ Ημερομηνία 

εκλογής 

Λήξη 

θητείας 

Ιδιότητα 

Παύλος Μυλωνάς  Πρόεδρος 21/04/2015 2017 Μη εκτελεστικό μέλος 

Πολυχρόνης Γριβέας  Αντιπρόεδρος 05/07/2012 2017 Εκτελεστικό μέλος 

Δημήτριος Δημόπουλος  Σύμβουλος 05/07/2012 2017 Μη εκτελεστικό μέλος 

Κωνσταντίνος Μίχαλος  Σύμβουλος 05/07/2012 2017 Μη εκτελ. ανεξ. μέλος 

Αθανάσιος Μαρτίνος  Σύμβουλος 01/06/2010 2017 Μη εκτελεστικό μέλος 

Ιωάννης Συγγελίδης  Σύμβουλος 20/05/2002 2017 Μη εκτελ. ανεξ. μέλος 

Μιλτιάδης Σταθόπουλος  Σύμβουλος 11/10/2012 2017 Μη εκτελεστικό μέλος 

Αριστοτέλης Καρυτινός  Σύμβουλος 11/10/2012 2017 Μη εκτελεστικό μέλος 

Στέφανος Παντζόπουλος  Σύμβουλος 26/11/2012 2017 Μη εκτελ. ανεξ. μέλος 

Δημήτρη Κοντοφάκας  Σύμβουλος 02/06/2015 2017 Μη εκτελεστικό μέλος 

 
                                                           
58 Πηγή: Ετήσια Οικονομική Έκθεση της ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Α.Ξ.Ε, 2015. 
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7.3 Yπολογισμός Χρηματιστηριακών Δεικτών Και Στάθμιση Τους 

 
 

 Για την αποτίμηση του Ομίλου ΛΑΜΨΑ με τη μέθοδο των πολλαπλασιαστών 

(comparable multiples) υπολογίσαμε τους παρακάτω χρηματιστηριακούς δείκτες για τις 

συγκρίσιμες εταιρείες : 

i. Αξία Εταιρείας / Πωλήσεις 

ii. Αξία Εταιρείας / Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων 

και αποσβέσεων (EBITDA) 

 Οι παραπάνω χρηματιστηριακοί δείκτες υπολογίστηκαν με βάση τα οικονομικά 

μεγέθη των εταιρειών στις 31/12/2015 όπως αυτά παρουσιάζονται στις δημοσιευμένες 

ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Πρέπει να σημειώσουμε πως η χρηματιστηριακή αξία και η 

αξία εταιρείας προέκυψαν από τους εξής τύπους: 

Χρηματιστηριακή Αξία = αριθμός μετοχών (31/12/2015) * τιμή μετοχής (31/12/2015) 

Αξία Εταιρείας(E.V) = Χρηματιστηριακή Αξία + Καθαρός Δανεισμός, όπου 

Καθαρός Δανεισμός = (Μακροπρόθεσμος Δανεισμός + Βραχυπρόθεσμος Δανεισμός) - 

Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα 

  Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται τα οικονομικά στοιχεία των συγκρίσιμων 

εταιρειών που χρησιμοποιήσαμε και οι χρηματιστηριακοί δείκτες που υπολογίσαμε. 

 
Πίνακας 41: Οικονομικά Μεγέθη Συγκρίσιμων Εταιρειών 

Ποσά σε Χιλιάδες € ΠΩΛΗΣΕΙΣ EBITDA EV 

ΓΕΚΕ Α.Ε 9.541,26 4.050.99 31.984,78 

ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ 
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Α.Ξ.Ε 

26.894,00 4.923,00 262.623,00 

ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ Α.Ε 29.784,00 6.763,00 138.172,04 

 

 
Πίνακας 42: Χρηματιστηριακοί Δείκτες Συγκρίσιμων Εταιρειών 

  EV / EBITDA EV / ΠΩΛΗΣΕΙΣ 

ΓΕΚΕ Α.Ε 
7,90 3,35 

ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ 
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Α.Ξ.Ε 

53,35 9,77 

ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ Α.Ε 20,43 4,64 
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 Στη συνέχεια σταθμίσαμε τους χρηματιστηριακούς δείκτες του δείγματος των 

συγκρίσιμων εταιρειών. Για να αποφύγουμε να στηριχθούμε σε ακραίες τιμές, υπολογίσαμε 

για κάθε χρηματιστηριακό δείκτη, τη διάμεσο (median) και τη μέση τιμή (average) του 

δείγματος. Οι τελικοί σταθμισμένοι χρηματιστηριακοί δείκτες για το δείγμα μας προέκυψαν 

από το μέσο όρο των δυο αυτών τιμών. 

 
Πίνακας 43: Σταθμισμένοι Χρηματιστηριακοί Δείκτες του Δείγματος των Συγκρίσιμων Εταιρειών 

  EV / EBITDA EV / ΠΩΛΗΣΕΙΣ 

ΓΕΚΕ Α.Ε 7,90 3,35 
ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 
Α.Ξ.Ε 53,35 9,77 

ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ Α.Ε 20,43 4,64 
ΔΙΑΜΕΣΟΣ (MEDIAN) 20,43 4,64 
ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ (AVERAGE) 27.22 5,92 
ΣΤΑΘΜΙΣΜΈΝΟΙ 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΔΕΊΚΤΕΣ 
(Μ.Ο MEDIAN - AVERAGE) 23,83 5,28 

 

 

 

7.4 Εφαρμογή Των Δεικτών Στα Οικονομικά Μεγέθη  Του  Ομίλου  
 

 

 Οι σταθμισμένοι χρηματιστηριακοί δείκτες που υπολογίσαμε παραπάνω θα 

εφαρμοστούν στα αντίστοιχα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου ΛΑΜΨΑ, όπως αυτά 

παρουσιάζονται στις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις στις 31/12/2015. Δηλαδή, θα 

πολλαπλασιάσουμε τους σταθμισμένους χρηματιστηριακούς δείκτες (πολλαπλασιαστές) με 

τα αντίστοιχα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου και έτσι θα προκύψουν δύο εναλλακτικές αξίες. 

 
Πίνακας 44: Αξία Ομίλου ΛΑΜΨΑ βάση Χρηματιστηριακών Δεικτών 

  

ΤΙΜΗ ΔΕΙΚΤΩΝ 
(ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΩΝ) 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
ΜΕΓΕΘΗ ΟΜΙΛΟΥ 

ΛΑΜΨΑ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 
ΑΞΙΑ ΒΑΣΗ 
ΔΕΙΚΤΩΝ 

EV / 
EBITDA 23,83 11.745,00 279.883,35 
EV / 
ΠΩΛΗΣΕΙΣ 5,28 51.522,00 272.036,16 
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 7.5 Η Τελική Αξία Του Ομίλου ΛΑΜΨΑ 
 

 

 Για να προκύψει η τελική αξία του Ομίλου, σταθμίστηκαν οι δύο εναλλακτικές αξίες 

που υπολογίσαμε παραπάνω βάση των χρηματιστηριακών δεικτών. Στις παραπάνω αξίες 

δόθηκε ο ίδιος συντελεστής στάθμισης (50%). Ο  λόγος είναι γιατί θεωρούμε τους δύο 

χρηματοοικονομικούς δείκτες ισοδύναμους, καθώς ο στόχος μας ήταν να δώσουμε 

μεγαλύτερη έμφαση στη δυνατότητα και στην ικανότητα που έχει ο Όμιλος να 

πραγματοποιεί και να αυξάνει τις πωλήσεις του και τα κέρδη του προ φόρων, 

χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων. Επιπλέον, θέλαμε να 

δώσουμε έμφαση σε δείκτες που σχετίζονται με την αξία της εταιρείας, ώστε να μειώσουμε 

την επίδραση της κεφαλαιακής διάρθρωσης και των ταμειακών διαθεσίμων κατά τον 

υπολογισμό τους. 

 Σε αυτό το σημείο πρέπει να αναφέρουμε πως προτιμήθηκε ο δείκτης EV / EBITDA 

από τον δείκτη EV / EBIT, γιατί θέλαμε να αποφύγουμε τα αποτελέσματα μας να 

επηρεαστούν από την πιθανή χρήση από τις εταιρείες διαφορετικών συντελεστών για τις 

αποσβέσεις., Στον επόμενο πίνακα παρουσιάζεται η τελική σταθμισμένη αξία του Ομίλου 

ΛΑΜΨΑ καθώς και η τιμή της μετοχής. 

 
Πίνακας 45: Προσδιορισμός Αξίας του Ομίλου ΛΑΜΨΑ και της Μετοχής 

  

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 
ΑΞΙΑ ΒΑΣΗ 
ΔΕΙΚΤΩΝ  

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ 

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ 
ΑΞΙΑ ΒΑΣΗ 
ΔΕΙΚΤΩΝ 

EV/EBITDA 234.041,61 50,00% 139.941,68 
EV/ΠΩΛΗΣΕΙΣ 303.924,56 50,00% 136.018,08 
ΤΕΛΙΚΗ 
ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ     275.959,76 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ     21.364,00 
        
ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ     12,92 € 

 

 Επομένως, η αποτίμηση του Ομίλου ΛΑΜΨΑ σύμφωνα με τη μέθοδο των 

πολλαπλασιαστών (comparable multiples) που εφαρμόσαμε, μας έδωσε τη "δίκαιη" τιμή (fair 

value) της μετοχής στα 12,92 €. Στις 30/09/2016 η μετοχή της διαπραγματευόταν στο 

Χρηματιστήριο Αθηνών στα 17,2 €, συνεπώς παρουσιάζεται υπερτιμημένη κατά 24,88%. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 
 
 

ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΟΜΙΛΟΥ ΛΑΜΨΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  
 

 

Στην παρούσα μεταπτυχιακή εργασία παρουσιάστηκε η σημασία της αξίας για την 

επιχείρηση, καθώς και της διαδικασίας της αποτίμησης. Επιπλέον έγινε μια ανασκόπηση των 

μεθόδων και των υποδειγμάτων που έχουν αναπτυχθεί σχετικά με την εκτίμηση της αξίας της 

επιχείρησης. Μεγαλύτερη έμφαση δόθηκε στην ανάλυση των μεθόδων των ελεύθερων 

ταμειακών ροών και των πολλαπλασιαστών, οι οποίες αποτέλεσαν και τα βασικά μας 

εργαλεία στην επίτευξη του σκοπού της εργασίας, δηλαδή στον προσδιορισμό της 

πραγματικής αξίας του Ομίλου ΛΑΜΨΑ.  

 Επίσης, προτού γίνει η εφαρμογή των δύο μεθόδων, επιχειρήσαμε την στρατηγική και 

χρηματοοικονομική ανάλυση του ομίλου ώστε να αποκτήσουμε καλύτερη γνώση των 

οικονομικών στοιχείων, των στρατηγικών στόχων του αλλά και τις προοπτικές του για το 

μέλλον. Η ανάλυση μας έδειξε πως ο Όμιλος ΛΑΜΨΑ έχει μια ισχυρή θέση στον κλάδο του 

ελληνικού τουρισμού και διαθέτει πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία. Ταυτόχρονα 

παρουσιάζει σημαντική εξωστρέφεια με την επέκταση των δραστηριοτήτων του σε αγορές 

του εξωτερικού, όπως στη Σερβία με την εκμετάλλευση των ξενοδοχείων “Hyatt Regency” 

και "Excelsior" στο Βελιγράδι. Παρά την οικονομική και πολιτική αστάθεια της Ελλάδας, 

κατάφερε να ανταπεξέλθει στην οικονομική κρίση και να παρουσιάζει σταδιακή βελτίωση 

των οικονομικών δεικτών του. 

  Ο προσδιορισμός της τελικής αξίας του Ομίλου ΛΑΜΨΑ βασίστηκε στα 

αποτελέσματα και των δύο μεθόδων που εφαρμόστηκαν παραπάνω. Για το λόγο αυτό 

σταθμίσαμε τις μεθόδους με βάση το πόσο κατάλληλες είναι ώστε να εκτιμήσουν την αξία   

του συγκεκριμένου ομίλου που αποτιμήσαμε. Οι συντελεστές βαρύτητας που εφαρμόστηκαν 

είναι 53% για τη μέθοδο των ελεύθερων ταμειακών ροών (FCFF) και 47% για τη μέθοδο των 

πολλαπλασιαστών (Comparable Multiples). 

  Η επιλογή των συγκεκριμένων συντελεστών στάθμισης έγινε λαμβάνοντας υπόψη 

την τεχνική που αναπτύσσει και αναλύει ο κύριος Γεωργιάδης Ηρ. Νικόλαος PhD, στην 

διδακτορική του διατριβή που κατέθεσε στο τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του  
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Πανεπιστημίου Μακεδονίας με θέμα «Valuation Approaches' Weighting Methodology»59.  

 Η βασική ιδέα αυτής της τεχνικής (Corporate Valuation Approaches Weighting 

Methodology / Technique ή Weighting Methodology / Technique) είναι να αναπτύξει μια 

απλή και πρακτική προσέγγιση στάθμισης των μεθόδων αποτίμησης αξιοποιώντας την 

πλειοψηφία των παραγόντων που επηρεάζουν την αξία ή επηρεάζουν τα κριτήρια με τα οποία 

επιλέγεται η μέθοδος αποτίμησης. Αν και η τεχνική περιλαμβάνει ένα σημαντικό τμήμα 

υποκειμενικών κρίσεων, επιτυγχάνει να παρέχει συγκεκριμένα και διαφανή βήματα ώστε να 

διευκολύνεται η στάθμιση των τεσσάρων μεγάλων προσεγγίσεων αποτίμησης (Present 

Values ή Income Approach, Asset Values ή Asset Based Approach, Multiples ή Market 

Based Approach και Options Based Valuation ή Options Pricing). 

 Η λογική πίσω από αυτή την τεχνική είναι ότι και οι τέσσερις αυτές προσεγγίσεις 

αποτίμησης μπορεί να μην είναι το ίδιο κατάλληλες ή μπορεί να μην είναι δυνατή η 

εφαρμογή τους, σε κάθε περίπτωση αποτίμησης και για κάθε επιχείρηση. Ως εκ τούτου, 

υπάρχει η ανάγκη να καθοριστεί η σημασία της κάθε μίας και να προσδιοριστεί η βαρύτητα 

της σε κάθε περίπτωση. Η τεχνική βασίζεται στην επιλογή και κατάταξη ορισμένων 

παραγόντων που επηρεάζουν την αξία της επιχείρησης, οι οποίοι στη συνέχεια 

βαθμολογούνται ανάλογα με τη δυνατότητα ή τη αδυναμία τους να παρουσιάσουν την αξία 

της συγκεκριμένης εταιρείας που πρέπει να αποτιμηθεί.  

 
Πίνακας 46: Τελική Αξία Ομίλου ΛΑΜΨΑ με Βάση τις FCFF και Comparable Multiples  

ΜΕΘΟΔΟΙ 
ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ 

ΑΞΙΑ 
ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ 
ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ 

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ 
ΑΞΙΑ 

FCFF 321.909,80 53,00% 170.612,19 
COMPARABLE 
MULTIPLES 275.959,76 47,00% 129.701,08 
ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ  

  
300.313,28 € 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ 
  

21.364,00 

ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ 
  

14,06 € 
 
 Επομένως, η πραγματική αξία του ομίλου προσδιορίστηκε στις 300.313,28 χιλιάδες 

€. Σχετικά με τη μετοχή, η οποία στις 30/09/2016  διαπραγματευόταν στο Χρηματιστήριο στα 

17,2 €, η εύλογη αξία της εκτιμήθηκε στα 14,06 €. Συνεπώς εμφανίζεται υπερτιμημένη κατά 

18,26%. Θα πρέπει να τονιστεί όμως πως σε περίπτωση που λάβουμε ως g το 4%, σύμφωνα 

                                                           
59 Georgiadis N. (2015). Corporate & equity valuation approaches: presentation of approaches and influential 
factors of value: how the approaches interact, why they are used for different purposes and hot to apply the 
valuation approaches via a weighting methodology. Διδακτορική Διατριβή, Θεσσαλονίκη 
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με τις εκτιμήσεις της ετήσιας έκθεσης του Παγκόσμιου Συμβουλίου Τουρισμού και Ταξιδιών 

(WTTC) για τις προοπτικές του ελληνικού Τουρισμού, τότε τα αποτελέσματα θα είναι 

διαφοροποιημένα. Η αξία του Ομίλου ΛΑΜΨΑ σύμφωνα με τη μέθοδο των ελεύθερων 

ταμειακών ροών προς την επιχείρηση (FCFF) θα είναι 445.057,87 χιλιάδες €. Με συνέπεια, η 

τελική αξία μετά την στάθμιση των δυο μεθόδων να φτάνει τις 365.581,76 χιλιάδες € και η 

τιμή της μετοχής τα 17,11 €, δηλαδή υποτιμημένη κατά 0,52%. 

 Τέλος, πρέπει να αναφέρουμε πως οι μέθοδοι που εφαρμόστηκαν (FCFF - 

Comparables Multiples) είναι από τις πλέον αποδεκτές και ευρέως χρησιμοποιούμενες τόσο 

από θεωρητικούς όσο και από επαγγελματίες του χώρου. Παρόλα αυτά, δεν μπορεί να 

αναφερθεί κάποια μέθοδος ως καλύτερη ή αποδεκτή από όλους. Όλες οι μέθοδοι εμπεριέχουν 

σημαντικές υποθέσεις που πρέπει να γίνουν δεκτές ώστε να εκτελεστεί η διαδικασία της 

αποτίμησης. Για αυτό συνήθως επιλέγονται τουλάχιστον δύο (όπως και στην παρούσα 

έρευνα), έτσι ώστε ο τελικός χρήστης της μελέτης να μπορεί να επιλέξει την μέθοδο που 

θεωρεί ότι προσαρμόζεται καλύτερα στις ανάγκες του, αλλά και να μειώνεται ή να 

απαλείφεται έτσι η όποια μεροληψία του αναλυτή. 
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Αρμόδια Υπηρεσία - Νομαρχία

Διεύθυνση Διαδικτύου Εταιρίας: 01/01-31/12/2015 01/01-31/12/2014 01/01-31/12/2015 01/01-31/12/2014

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Λειτουργικές δραστηριότητες 

Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων (συνεχιζόμενες 

δραστηριότητες)
1.548 (6.870) 5.212 1.843

Πλέον/Μείον προσαρμογές για:

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο Αποσβέσεις 4.935 4.650 2.558 2.533

των  ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: 30 Μαρτίου 2016 Αποσβέσεις επιχορηγήσεων - (23) (23)
Προβλέψεις 131 211 179 (216)

Νόμιμος Ελεγκτής: Γεώργιος Δεληγιάννης  (ΑΜ ΣΟΕΛ 15791) Υποτίμηση συμμετοχών-Απομείωση Υπεραξίας-μερίδιο από Συγγ. Εταιρίες 301 5.913 - 2.326
Ελεγκτική Εταιρεία: Grant Thornton (ΑΜ ΣΟΕΛ 127) Ζημιές / (Κέρδη) από πώληση-απομείωση παγίων 2.034 4.231 -
Τύπος Έκθεσης : Με σύμφωνη γνώμη- θέμα έμφασης Συναλλαγματικές διαφορές 1.459 1.208 904 1.134

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 1.322 1.660 1.209 1.499
Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα (49) (53) (4) (2)

Έσοδα από μερίσματα - - (1.535) (1.657)

Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών κεφαλαίου κίνησης 11.682 10.928 8.522 7.438

Πλέον/Μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή 

που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:

31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014 Μείωση/(αύξηση) αποθεμάτων (237) (10) (179) (52)

EΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Μείωση/(αύξηση) απαιτήσεων 942 (236) 834 21

114.812 118.984 72.406 72.484 (Μείωση)/αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 246 (32) 98 78

280 304 78 93 Μείον:

8.888 9.752 32.464 33.111 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα (1.227) (1.679) (1.100) (1.577)

1.108 871 809 630 Καταβλημένοι φόροι (100) (430) -
1.189 1.827 974 1.529 Σύνολο εισροών/ (εκροών) από λειτουργικές 11.307 8.542 8.176 5.907

7.493 4.542 4.083 2.092
Επενδυτικές δραστηριότητες

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 133.770 136.280 110.814 109.939

Αγορά ενσώματων & άυλων πάγιων στοιχείων (2.793) (2.406) (2.480) (759)

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Πωλήσεις ενσώματων παγίων - - - -

Μετοχικό Κεφάλαιο 23.928 23.928 23.928 23.928 Τόκοι εισπραχθέντες 49 2 4 2

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 55.994 54.020 42.819 37.955 Εισπράξεις Τοκοχρεωλύσιων 51 - -

79.922 77.947 66.747 61.882
(500) (500) -

Δικαιώματα Μειοψηφίας (β) 3.332 3.380 - - μερίσματα εισπραχθέντα - - 1.535 1.657

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ)=(α)+(β) 83.254 81.328 66.747 61.882 Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές 

δραστηριότητες (β)

(3.244) (2.353) (1.441) 900

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
31.067 35.605 29.938 34.145

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθ. υποχρεώσ.  6.561 6.776 2.631 2.470 Καταβολές για μακροπόθεσμες καταθέσεις (84) -

Βραχυπρόθεσμες δανειακές  υποχρ. 5.445 5.255 5.110 4.923 Εξοφλήσεις δανείων (5.255) (6.869) (4.923) (6.869)

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
7.443 7.316 6.387 6.518

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές 

μισθώσεις (χρεολύσια)
(11) (209) - -

Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 50.516 54.952 44.067 48.056
Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηματοδοτικές 

δραστηριότητες (γ)
(5.350) (7.077) (4.923) (6.869)

ΣΥΝ. ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 133.770 136.280 110.814 109.939 Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα 

και ισοδύναμα χρήσης (α) + (β) +(γ) 2.713 (889) 1.811 (62)

Ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα έναρξης χρήσης 3.057 3.947 1.142 1.204

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης 5.770 3.058 2.954 1.142

(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €)

01/01-31/12/2015 01/01-31/12/2014 01/01-31/12/2015 01/01-31/12/2014

Kύκλος εργασιών 51.522 48.693 41.443 38.651
Μικτά κέρδη/(ζημιές) 19.055 17.082 16.448 14.240
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών &
επενδυτικών αποτελ/μάτων 6.811 6.068 6.005 5.308
Κέρδη/(ζημιές)  προ φόρων 1.548 (6.870) 5.212 1.843
Κέρδη / (Ζημιές) μετά από φόρους (Α) 1.254 (4.925) 4.695 3.519
  Ιδιοκτήτες Μητρικής 1.303 (4.556) 4.695 3.519
   Δικαιώματα μειοψηφίας (48) (369) - -
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) 672 (747) 170 (525)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 
μετά από φόρους (Α) + (Β) 1.926 (5.672) 4.865 2.993
  Ιδιοκτήτες Μητρικής 1.975 (5.303) 4.865 2.993
  Δικαιώματα μειοψηφίας (48) (369) - -
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους 
ανά μετοχή - βασικά (σε €) 0,0610 €          0,2133 €-     0,2198 € 0,1647 € 

Προτινόμενο Μέρισμα 0,0000 0,0000

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, 
επενδυτικών αποτελεσμ. & συνολικών αποσβέσεων 11.745 10.695 8.562 7.819

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €)

(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €) Έσοδα 130 130

31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014 Έξοδα 411 411

Απαιτήσεις 510 510

 (01/01/2015 & 01/01/2014 αντίστοιχα) 81.328 86.996 61.883 58.888 Υποχρεώσεις 73 73

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 1.926 (5.672) 4.865 2.993 Συναλλαγές και αμοιβές Διευθυντικών Στελεχών και Μελών της Διοίκησης 1426 1021

Απαιτήσεις από Διευθυντικά Στελέχη και Μέλη της Διοίκησης

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

(31/12/2015 & 31/12/2014 αντίστοιχα) 83.254 81.328 66.748 61.883

Αθήνα, 30 Μαρτίου 2016

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

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία

Λοιπά μη Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Αύξηση MK θυγατρικής & ποσά κατατεθημένα για αύξηση ΜΚ 

θυγατρικής και λοιπών συνδεδεμένων εταιριών 

Απαιτήσεις από πελάτες

 Ο ΟΜΙΛΟΣ(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €)

Στοιχεία και Πληροφορίες  Περιόδου από 1η Ιανουαρίου 2015 έως 31η Δεκεμβρίου 2015

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, 

Διεύθυνση Ανώνυμων Εταιρειών & Πίστεως

(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης

 Ο ΟΜΙΛΟΣ

Αποθέματα

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

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)

Βασιλέως Γεωργίου Α1, Τ.Κ. 105 64 Αθήνα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

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

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 € 2.718 χιλ. και αντίστοιχα έσοδα / έξοδα τόκων ύψους € 153 χιλ. και συναλλαγματικές διαφορές έσοδα / έξοδα 
ποσού χιλ. € 1.024, 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. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
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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.
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Αρμόδια Υπηρεσία - Νομαρχία

Διεύθυνση Διαδικτύου Εταιρίας: 01/01-31/12/2013 01/01-31/12/2012 01/01-31/12/2013 01/01-31/12/2012

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Λειτουργικές δραστηριότητες 
Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων 1.846 (5.291) (1.011) (8.842)

Πλέον/Μείον προσαρμογές για:

Αποσβέσεις 5.712 5.666 2.587 2.455

Ημερομηνία έγκρισης Αποσβέσεις επιχορηγήσεων (109) (57) (23) (23)

οικονομικών καταστάσεων: Ζημιές / (Κέρδη) από πώληση παγίων 7 9 0 0

Νόμιμος Ελεγκτής Δεληγιάννης Γεώργιος (ΑΜ ΣΟΕΛ 15791)
Προβλέψεις/(Έσοδα από αχρησιμοποίητες 

προβλέψεις προηγουμένων χρ.) 66 (100) 224 (163)

Ελεγκτική Εταιρία: Grant Thornton A.E. (ΑΜ ΣΟΕΛ 127) Υποτίμηση συμμετοχών - 331 - 3.000

Τύπος Έκθεσης Ελέγχου Ελεγκτών: Με σύμφωνη γνώμη - Θέμα έμφασης Συναλλαγματικές διαφορές 123 (446) 132 (400)

Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα (46) (221) (4) (4)

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 2.181 2.805 1.564 1.856

Επενδυτικά αποτελέσματα (1.719) - 144 -

Έσοδα από επενδυτικές δραστηριότηες - - (885) -

31/12/2013 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2012

EΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Μείωση/(αύξηση) αποθεμάτων (99) (7) (146) (29)

142.216 144.673 73.841 74.315 Μείωση/(αύξηση) απαιτήσεων (1.149) (247) (1.125) 17

6.052 5.995 68 21 (Μείωση)/αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 1.151 857 1.410 632

7.486 5.609 33.504 34.843 Μείον:
930 831 578 432 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα (1.876) (2.421) (1.251) (1.455)

1.765 1.625 1.334 1.136
Καταβλημένοι φόροι

(119) (138) 1 (5)

6.528 5.721 2.673 1.845
Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές 

δραστηριότητες (α) 5.970 741 1.617 (2.961)

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 164.978 164.456 111.997 112.592 Επενδυτικές δραστηριότητες

Αγορά ενσώματων & άυλων πάγιων στοιχείων (3.556) (1.112) (2.446) (268)

Επιστροφή κεφαλαίου θυγατρικών εταιρειών 1.706 - 5.421 6.335

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Πωλήσεις ενσώματων παγίων - 1 - 1

Μετοχικό Κεφάλαιο 23.928 23.928 23.928 23.928 Δάνεια χαρηγηθέντα - 3.298 - -

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 59.318 55.493 34.961 34.553 Εισπράξεις τοκοχρεωλυσίων 1.800 - -

83.246 79.421 58.889 58.480 (95) - (1.696) (250)

Μη ελέγχουσες συμμετοχές (β) 3.749 4.299 - - Τόκοι εισπραχθέντες 46 221 4 4

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ)=(α)+(β) 86.995 83.720 58.889 58.480 Εισπράξεις επιχορηγήσεων 648 - - -

52.587 42.113 37.035 26.706 Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) 549 2.408 1.284 5.821

7.539 7.098 2.091 1.962 Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρ. 9.707 25.297 7.708 21.142 Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 1.798 100 1.600 100

Εξοφλήσεις δανείων (6.342) (3.109) (4.269) (3.084)

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
8.150 6.228 6.275 4.302

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων 

Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 77.983 80.736 53.108 54.112 από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια) (9) -

ΣΥΝ. ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 164.978 164.456 111.997 112.592 Σύνολο εισροών/(εκροών)

 από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) (4.553) (3.009) (2.669) (2.984)

Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

 (α) + (β) + (γ) 1.965 140 232 (124)

(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €) Ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα έναρξης χρήσης 2.374 2.234 972 1.096

01/01-31/12/2013 01/01-31/12/2012 01/01-31/12/2013 01/01-31/12/2012 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης 4.339 2.374 1.204 972

Kύκλος εργασιών 43.516 34.844 27.020 18.506
Μικτά κέρδη/(ζημιές) 12.265 6.425 6.660 1.300
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών &
επενδυτικών αποτελ/μάτων 1.736 (2.641) (553) (4.371)
Κέρδη/(ζημιές)  προ φόρων 1.846 (5.291) (1.011) (8.842)
Κέρδη / (Ζημιές) μετά από φόρους (Α) 3.425 (4.142) 379 (6.250)
 Ιδιοκτήτες Μητρικής 3.280 (4.210) 379 (6.250)

  Μη ελέγχουσες συμμετοχές 144 68 - -
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) (54) (522) 29 98
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 
μετά από φόρους (Α) + (Β) 3.370 (4.663) 408 (6.151)
 Ιδιοκτήτες Μητρικής 3.226 (4.590) 408 (6.151)

   Μη ελέγχουσες συμμετοχές 144 (73) - -
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους 
ανά μετοχή - βασικά (σε €) 0,1536 (0,1970) 0,0178 (0,2925)

Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή (σε €)
- - 0,000 0,000

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, 

επενδυτικών αποτελεσμ. & συνολικών 

αποσβέσεων 7.356 2.968 2.028 (1.939)

(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €)
31/12/2013 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2012

  (01/01/2013 & 01/01/2012 αντίστοιχα) 83.720 88.383 58.480 64.632

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 3.370 (4.663) 408 (6.151)

Μεταβολή από αλλαγή ποσοστού συμμετοχής 

σε θυγατρική εταιρεία (95) - - -

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης

(31/12/2013 & 31/12/2012 αντίστοιχα) 86.995 83.720 58.889 58.480

Αθήνα, 28 Μαρτίου 2014

(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €) Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Πωλήσεις  υπηρεσιών - -
Ο Διευθύνων Σύμβουλος Αγορές υπηρεσιών - -

Απαιτήσεις 3 13
Υποχρεώσεις - 23

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΩΜΕΝΙΔΗΣ Εγγυήσεις - -
 Α.Δ.Τ. ΑΙ 506406 Αμοιβές Μελών Διοικητικού Συμβουλίου 1.403 643

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.  Ο Οικον.Διευθυντής

ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΑΛΑΝΑΚΙΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

Α.Δ.Τ. Ξ 282324   Α.Δ.Τ. AZ 512473 / Άδεια Λογιστή Α΄ Τάξης 0010932

Βασιλέως Γεωργίου Α1, Τ.Κ. 105 64 Αθήνα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Άυλα περιουσιακά στοιχεία

Λοιπά μη Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Ενοποιημένα & Μη Ενοποιημένα) 

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Απαιτήσεις από πελάτες

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)

 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ο ΟΜΙΛΟΣ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €)

Αποθέματα

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 

 Πλέον/Μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών 

 Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου & ποσά κατατεθημένα για αύξηση 

κεφαλαίου ενοποιούμενης εταιρείας 

«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)
Στοιχεία και Πληροφορίες της χρήσης από 1η Ιανουαρίου 2013 έως 31η Δεκεμβρίου 2013

( Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες € )

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις

Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθ. υποχρεώσ.

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6015/06/Β/86/135 |ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 223101000 

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης

 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Ενοποιημένα & Μη Ενοποιημένα)

 Ο ΟΜΙΛΟΣ

28 Μαρτίου 2014

Διεύθυνση Ανώνυμων Εταιρειών & Πίστεως

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. 

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 € 4.865 χιλ. και αντίστοιχα έσοδα / έξοδα τόκων ύψους € 374 χιλ. και 
συναλλαγματικές διαφορές έσοδα / έξοδα / Αποθεματικό Ιδίων Κεφαλαίων, ποσού χιλ € 212, 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. 

1.  Η έμφαση θέματος στην έκθεση ελέγχου του Νόμιμου Ελεγκτή αναφέρει πως:

Στη σημείωση 5.25 των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων όπου περιγράφεται η ύπαρξη εκκρεμών δικαστικών υποθέσεων θυγατρικής Εταιρείας συνολικού ύψους ευρώ 2,3 εκ. η 
έκβαση των οποίων δεν είναι δυνατόν να εκτιμηθεί στο παρόν στάδιο. H διοίκηση του Ομίλου εκτιμά πως η έκβαση των εν λόγω υποθέσεων δε θα επηρεάσει ουσιωδώς τα 
οικονομικά μεγέθη του Ομίλου. 

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. Στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Μητρικής Εταιρείας την 9η Ιουλίου 2013 ανακοινώθηκε η πρόθεση της Εταιρείας να 
μεταφέρει τις συμμετοχές των 100% θυγατρικών της εταιρειών HARVARD και WORLD SPIRIT στην επίσης κατά 100% θυγατρική της εταιρεία LUELLA ENTERPRISE Co. Η ανωτέρω 
μεταφορά ολοκληρώθηκε κατά το Γ’ τρίμηνο του 2013 και δεν είχε καμία επίδραση στα οικονομικά μεγέθη της εταιρείας και του ομίλου. Στην τρέχουσα περίοδο ολοκληρώθηκε η 
εκκαθάριση της θυγατρικής εταιρείας «ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΝΙΑ Ε.Π.Ε», από την οποία δεν προέκυψαν ουσιώδεις επιδράσεις για τον Όμιλο. Δεν έχει επέλθει κανένα άλλο γεγονός που 
να συνιστά διακοπή εκμετάλλευσης κλάδου ή άλλης εταιρείας σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. 
3.Τα αποτελέσματα προ φόρων της Μητρικής Εταιρείας επιβαρύνθηκαν με απομειώσεις της Συμμετοχής της από κοινού ελεγχόμενης εταιρείας Τ. Θέρετρα Α.Ε. ποσού χιλ. € 1.850. 
Κατά τη διάρκεια του εννιαμήνου του 2013, η μητρική εταιρεία εισέπραξε από την πωλήτρια εταιρεία της ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΡΕΤΡΑ, αποζημίωση συνολικού μικτού ποσού χιλ € 1.706 
(καθαρό χιλ € 1.600), σύμφωνα με σχετικό όρο της σύμβασης πώλησης. 
4. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρίας και των εταιριών του Ομίλου παρατίθενται αναλυτικά στην σημείωση 5.25 των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.
5. Η εταιρεία World Spirit LTD, μετά από σχετικές αποφάσεις , πραγματοποίησε μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου σταδιακά μέχρι την 31/12/2013, κατά ποσό χιλ $ 4.255, 
καταβάλλοντάς τα στη μητρική της εταιρεία (ΛΑΜΨΑ χιλ $ 3.750 μέχρι το Α’ 6μηνο του 2013 και LUELLA χιλ $ 505 στο Γ’ τρίμηνο 2013). Επιπλέον η LUELLA ENTERPRISE Co 
κατέβαλλε στη μητρική της εταιρεία ΛΑΜΨΑ μερίσματα ποσού χιλ € 885. 
6. Επί των Ακινήτων της Μητρικής υφίστανται εμπράγματα βάρη ποσού χιλ € 59.350 και χιλ. $ 43.551 για ανεξόφλητο υπόλοιπο δανείων ποσού χιλ € 43.038. Επί των ακινήτων του 
Ομίλου υφίστανται εμπράγματα βάρη ποσού χιλ € 79.150 και χιλ. $ 43.551 για ανεξόφλητο υπόλοιπο δανείων ποσού χιλ € 58.599. Επίσης υφίσταται ενέχυρο επί του 100% του 
καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΡΕΤΡΑ Α.Ε. για εξασφάλιση ομολογιακού της δανείου. 
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 € 202 χιλ και € 239 χιλ αντίστοιχα. Επιπλέον η Εταιρία έχει σχηματίσει σωρευτική πρόβλεψη ύψους € 1.872 χιλ. που αφορά πρόβλεψη αποζημίωσης 
προσωπικού, ενώ δεν έχει σχηματίσει κάποια πρόβλεψη για επισφάλειες. Τα ανωτέρω ποσά για τον Όμιλο ανέρχονται σε € 1.956  χιλ., και € 213 χιλ. αντιστοίχως. 
8. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου ήταν για την Εταιρία 427 άτομα και για τον Όμιλο 661 άτομα, ενώ για την αντίστοιχη 
ημερομηνία της συγκριτικής περιόδου, ο σχετικός αριθμός ήταν 371 και 627 άτομα αντιστοίχως. 
9. Δεν υπάρχουν στο τέλος της τρέχουσας περιόδου, 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 περίοδο σε ενοποιημένη βάση ανήλθαν σε € 3.328 χιλ και της μητρικής εταιρίας σε € 2.164
χιλ. 
11. Τα Λοιπά Συνολικά Έσοδα της περιόδου για τον Όμιλο ποσού χιλ € (90) 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 
2012 προσαρμοσμένων με τις αναθεωρήσεις που επιτάσσουν τα ΔΠΧΑ. Δεν υπάρχουν μεταβολές στις λογιστικές μεθόδους και εκτιμήσεις σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. 
Λόγω της αναθεώρησης του ΔΛΠ 19 έχουν πραγματοποιηθεί αναπροσαρμογές στα κέρδη και στα λοιπά συνολικά έσοδα των προηγούμενων ετών (αναλυτική περιγραφή 
παρατίθεται στη σημείωση 5.18 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 σταθμισμένου 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.
15. Οι κατωτέρω συναλλαγές αφορούν συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη κατά τη διάρκεια της τρέχουσας περιόδου καθώς και τα υπόλοιπα απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά
την 31/12/2013, κατά την έννοια του ΔΛΠ 24: 
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Αρμόδια Υπηρεσία - Νομαρχία

Διεύθυνση Διαδικτύου Εταιρίας: 01/01-31/12/2012 01/01-31/12/2011 01/01-31/12/2012 01/01-31/12/2011

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Λειτουργικές δραστηριότητες 
Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων (5.234) (2.110) (8.823) (7.728)
Πλέον/Μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις 5.642 5.499 2.455 2.476

Ημερομηνία έγκρισης Αποσβέσεις επιχορηγήσεων (57) (57) (23) (23)
οικονομικών καταστάσεων: Ζημιές / (Κέρδη) από πώληση παγίων 9 10 0 4
Νόμιμος Ελεγκτής Παύλος Στελλάκης (ΑΜ 24941) Προβλέψεις/(Έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις προηγουμένων χρ.) (157) 324 (182) 373
Ελεγκτική Εταιρία: Grant Thornton A.E. (ΑΜ ΣΟΕΛ 127) Υποτίμηση συμμετοχών 331 - 3.000 4.409
Τύπος Έκθεσης Ελέγχου Ελεγκτών: Με σύμφωνη γνώμη - Θέματα έμφασης Συναλλαγματικές διαφορές (446) 51 (400) 209

Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα (221) (155) (4) (15)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 2.805 3.058 1.856 2.073
Πλέον/Μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή 

 που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:

31/12/2012 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2011 Μείωση/(αύξηση) αποθεμάτων (7) 86 (29) 74
EΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Μείωση/(αύξηση) απαιτήσεων (247) 1.891 17 1.537

144.673 149.319 74.315 76.651 (Μείωση)/αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 857 (838) 632 (691)
5.995 6.344 21 21 Μείον:
5.600 7.566 34.812 41.403 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα (2.421) (2.851) (1.455) (1.944)

831 824 432 402 Καταβλημένοι φόροι (138) (436) (5) (340)
1.625 1.804 1.136 1.199 Σύνολο εισροών/ (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 717 4.472 (2.961) 414
5.721 3.668 1.845 1.664 Επενδυτικές δραστηριότητες

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 164.446 169.525 112.560 121.341 Αγορά ενσώματων & άυλων πάγιων στοιχείων (1.112) (4.002) (268) (811)
Επιστροφή κεφαλαίου θυγατρικών εταιρειών - - 6.335 3.872
Πωλήσεις ενσώματων παγίων 1 19 1 2

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Δάνεια χαρηγηθέντα 3.298 - - -
Μετοχικό Κεφάλαιο 23.928 23.928 23.928 23.928 Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου & ποσά κατατεθημένα 

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 55.531 60.197 34.681 40.916  για αύξηση κεφαλαίου ενοποιούμενης εταιρείας - - (250) -
79.459 84.125 58.609 64.844 Τόκοι εισπραχθέντες 221 113 4 15

Μη ελέγχουσες συμμετοχές (β) 4.299 4.373 - - Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) 2.408 (3.870) 5.821 3.078

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ)=(α)+(β) 83.758 88.498 58.609 64.844 Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

42.113 61.397 26.706 45.730 Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 100 1.750 100 -
7.050 5.248 1.801 1.913 Εξοφλήσεις δανείων (3.085) (5.396) (3.084) (4.226)

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρ. 25.297 9.238 21.142 5.323 Μερίσματα πληρωθέντα - - - -
Σύνολο εισροών/(εκροών)

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 6.228 5.145 4.302 3.532  από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) (2.985) (3.646) (2.984) (4.226)

Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 80.688 81.028 53.951 56.498 Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

ΣΥΝ. ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 164.446 169.527 112.560 121.342  (α) + (β) + (γ) 140 (3.044) (124) (734)

Ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα έναρξης χρήσης 2.234 5.277 1.096 1.830

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης 2.374 2.234 972 1.096

(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €)

01/01-31/12/2012 01/01-31/12/2011 01/01-31/12/2012 01/01-31/12/2011

Kύκλος εργασιών 34.844 41.525 18.506 23.781
Μικτά κέρδη/(ζημιές) 6.483 10.372 1.319 4.402
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών &
επενδυτικών αποτελ/μάτων (2.583) 797 (4.352) (1.071)
Κέρδη/(ζημιές)  προ φόρων (5.234) (2.110) (8.823) (7.728)
Κέρδη / (Ζημιές) μετά από φόρους (Α) (4.096) (3.428) (6.234) (6.755)
  Ιδιοκτήτες Μητρικής (4.164) (3.496) (6.234) (6.755)

  Μη ελέγχουσες συμμετοχές 68 67 - -
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) (643) 180 - -
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 
μετά από φόρους (Α) + (Β) (4.739) (3.248) (6.234) (6.755)
  Ιδιοκτήτες Μητρικής (4.665) (3.316) (6.234) (6.755)
  Μη ελέγχουσες συμμετοχές (73) 67 - -

Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους 
ανά μετοχή - βασικά (σε €) (0,1949) (0,1636) (0,2918) (0,3162)

Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή (σε €)
- - 0,000 0,0000

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, 
επενδυτικών αποτελεσμ. & συνολικών 

αποσβέσεων 3.002 6.239 (1.920) 1.383

(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €)
31/12/2012 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2011

  (01/01/2012 & 01/01/2011 αντίστοιχα) 88.497 91.745 64.843 71.598

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (4.739) (3.248) (6.234) (6.755)
Διανεμηθέντα μερίσματα - - - -
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης

(31/12/2012 & 31/12/2011 αντίστοιχα) 83.758 88.497 58.609 64.843

Αθήνα, 29 Μαρτίου 2013

(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €) Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Έσοδα - 11
Ο Διευθύνων Σύμβουλος Έξοδα - -

Απαιτήσεις 137 151
Υποχρεώσεις - -

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΩΜΕΝΙΔΗΣ Συναλλαγές και αμοιβές Διευθυντικών Στελεχών και Μελών της Διοίκησης 1.598 624
  Α.Δ.Τ. ΑΙ 506406 Απαιτήσεις/ προκαταβολές σε Διευθυντικά Στελέχη και Μέλη της Διοίκησης - -

Υποχρεώσεις προς Διευθυντικά Στελέχη και Μέλη της Διοίκησης - -

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.  Ο Οικον.Διευθυντής

ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΑΛΑΝΑΚΙΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

Α.Δ.Τ. Ξ 282324   Α.Δ.Τ. AZ 512473 / Άδεια Λογιστή Α΄ Τάξης 0010932

Βασιλέως Γεωργίου Α1, Τ.Κ. 105 64 Αθήνα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Άυλα περιουσιακά στοιχεία

Λοιπά μη Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Απαιτήσεις από πελάτες

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)

 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΟ ΟΜΙΛΟΣ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €)

Αποθέματα

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 

«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)
Στοιχεία και Πληροφορίες της χρήσης από 1η Ιανουαρίου 2012 έως 31η Δεκεμβρίου 2012

( Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες € )

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6015/06/Β/86/135

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις

Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθ. υποχρεώσ.

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης

 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 Ο ΟΜΙΛΟΣ

29 Μαρτίου 2013

Διεύθυνση Ανώνυμων Εταιρειών & Πίστεως

1. Η έμφαση θεμάτων στην έκθεση ελέγχου του Νόμιμου Ελεγκτή αναφέρει πως: 
Ι. Στη σημείωση 5.25 των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων όπου περιγράφεται η ύπαρξη ενδεχόμενης φορολογικής υποχρέωσης σχετικά με 
καταλογισθέντα πρόστιμα για φερόμενες παραβάσεις των διατάξεων του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων ύψους χιλ. €7.584. Η μητρική εταιρεία εντός της 
νόμιμης προθεσμίας άσκησε τις προβλεπόμενες εκ του νόμου φορολογικές προσφυγές στα αρμόδια διοικητικά δικαστήρια και ενώπιον της επιτροπής 
επίλυσης φορολογικών διαφορών του άρθρου 70α του Κ.Φ.Ε. ., που θα συζητηθούν την 10/4/2013. H διοίκηση εκτιμά πως οι εν λόγω αποφάσεις 
επιβολής προστίμου θα ακυρωθούν στο σύνολό τους. 
ΙΙ. Στην επεξηγηματική σημείωση 5.16 των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, όπου γίνεται αναφορά στο γεγονός ότι το σύνολο των βραχυπρόθεσμων 
υποχρεώσεων του Ομίλου και της εταιρείας υπερβαίνει το σύνολο των κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού κατά ποσό χιλ € 
23.347 και χιλ € 22.032 αντίστοιχα, με αποτέλεσμα να υπάρχει η πιθανότητα να μην είναι σε θέση να αποπληρώσει μέρος των συμβατικών της 
υποχρεώσεων. Οι παραπάνω συνθήκες υποδηλώνουν την ύπαρξη αβεβαιότητας σχετικής με την απρόσκοπτη συνέχιση της δραστηριότητάς του 
Ομίλου. Όπως αναφέρεται στην ίδια σημείωση η Διοίκηση του Ομίλου βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τις δανείστριες τράπεζες σχετικά με την 
αναδιάρθρωση των όρων αποπληρωμής του υφιστάμενου δανεισμού και έχει σχεδιάσει την λήψη κατάλληλων μέτρων για την ομαλή συνέχιση των 
δραστηριοτήτων του. 
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. Δεν έχει επέλθει κανένα γεγονός που να συνιστά διακοπή 
εκμετάλλευσης κλάδου ή εταιρείας σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. στη χρήση 2012. 
3. Τα αποτελέσματα προ φόρων της Μητρικής Εταιρείας επιβαρύνθηκαν με απομειώσεις της Συμμετοχής της από κοινού ελεγχόμενης εταιρείας Τ. 
Θέρετρα Α.Ε. ποσού χιλ € 3.000. 
4. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρίας και των εταιριών του Ομίλου παρατίθενται αναλυτικά στην σημείωση 5.25 των ετήσιων οικονομικών 
καταστάσεων. 
5. Οι θυγατρικές εταιρείες Harvard Investments Corporation και World Spirit LTD, μετά από σχετικές αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεών τους, 
πραγματοποίησαν κατά τη διάρκεια της χρήσης σταδιακή μείωση του μετοχικού τους κεφαλαίου, κατά ποσό χιλ $ 2.671 και χιλ $ 5.547 αντίστοιχα, 

καταβάλλοντάς το στη μητρική εταιρεία ΛΑΜΨΑ ΑΕ (χιλ € 6.335). 
6. Επί των Ακινήτων της Μητρικής υφίστανται εμπράγματα βάρη ποσού χιλ € 92.050 για ανεξόφλητο υπόλοιπο δανείων ποσού χιλ € 47.748. Επί των 
ακινήτων του Ομίλου υφίστανται εμπράγματα βάρη ποσού χιλ € 111.250 για ανεξόφλητο υπόλοιπο δανείων ποσού χιλ € 61.508. Επίσης υφίσταται 
ενέχυρο επί του 100% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΡΕΤΡΑ Α.Ε. για εξασφάλιση ομολογιακού της δανείου. 
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 € 124 χιλ και € 141 χιλ αντίστοιχα. Επιπλέον η Εταιρία έχει σχηματίσει σωρευτική πρόβλεψη 
ύψους € 1.645 χιλ. που αφορά πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού ύψους και προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων ύψους € 69 χιλ. Τα ανωτέρω 
ποσά για τον Όμιλο ανέρχονται σε € 1.873 χιλ., και € 252 χιλ. αντιστοίχως.  
8. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας χρήσης ήταν για την Εταιρία 371 άτομα και για τον Όμιλο 627 άτομα, ενώ για
την αντίστοιχη ημερομηνία της συγκριτικής χρήσης, ο σχετικός αριθμός ήταν 398 και 819 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 τρέχουσα χρήση σε ενοποιημένη βάση ανήλθαν σε € 1.069 χιλ και της
μητρικής εταιρίας σε € 120 χιλ. 
11. Τα Λοιπά Συνολικά Έσοδα της χρήσης για τον Όμιλο ποσού χιλ € (253) και (390) αφορούν συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής ισολογισμών 
θυγατρικών εταιρειών και επίδραση αλλαγής  φορολογικού συντελεστή θυγατρικών εταιρειών επί στοιχείων αναγνωρισμένων απευθείας στα ΙΚ 
προηγουμένων χρήσεων. 
12. Στις οικονομικές καταστάσεις της τρέχουσας χρήσης  έχουν τηρηθεί οι λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν για να καταρτισθούν οι οικονομικές
καταστάσεις της χρήσης  2011 προσαρμοσμένων με τις αναθεωρήσεις που επιτάσσουν τα ΔΠΧΑ. Δεν υπάρχουν μεταβολές στις λογιστικές μεθόδους 
και εκτιμήσεις σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. 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 σταθμισμένου
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 ενδιάμεσες οικονομικές 
καταστάσεις. 
15. Οι κατωτέρω συναλλαγές αφορούν συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρήσης καθώς και τα υπόλοιπα απαιτήσεων 
και υποχρεώσεων κατά την 31/12/2012, κατά την έννοια του ΔΛΠ 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 
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. 

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  € 7.746 χιλ. και αντίστοιχα 
έσοδα / έξοδα τόκων ύψους € 728 χιλ. και συναλλαγματικές διαφορές έσοδα / έξοδα / Αποθεματικό Ιδίων Κεφαλαίων, ποσού χιλ € 392 που 
απαλείφονται κατά την ενοποίηση. 

Γεώργιος Γαλανάκης - Πρόεδρος, Απόστολος Δοξιάδης - Αντιπρόεδρος, Αναστάσιος 
Χωμενίδης - Διευθύνων Σύμβουλος, Νικόλαος Δάνδαλος - Μέλος Δ.Σ., Μωρίς Μοντιάνο - 
Μέλος Δ.Σ., Αθανάσιος Παπαδόπουλος -  Μέλος Δ.Σ.,  Φίλλιπος Σπυρόπουλος   -  Μέλος  
Δ.Σ., Χλόη Λασκαρίδη - Μέλος Δ.Σ, Τόμας Μίλλερ - Μέλος Δ.Σ, Τίχομιρ Τρίβουνακ - Μέλος 
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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 χρήσης από 1η Ιανουαρίου 2011 έως 31η ∆εκεµβρίου 2011

(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 01/01-31/12/2011 01/01-31/12/2010 01/01-31/12/2011 01/01-31/12/2010
Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου Λειτουργικές δραστηριότητες 

Κέρδη / (Ζηµίες) προ φόρων (2.110 31 (7.728 (3.212)
Πλέον/Μείον προσαρµογές για:
Αποσβέσεις 5.499 5.342 2.476 2.549

Ηµεροµηνία έγκρισης Αποσβέσεις επιχορηγήσεων (57 (57 (23 (23)
οικονοµικών καταστάσεων: 29 Μαρτίου 2012 Ζηµιές / (Κέρδη) από πώληση παγίων 10 3 4 9
Νόµιµος Ελεγκτής Παύλος Στελλάκης (ΑΜ 24941) Προβλέψεις/(Έσοδα από αχρησιµοποίητες προβλέψεις προ µ  .ηγου ένων χρ ) 324 215 373 119
Ελεγκτική Εταιρία: Grant Thornton A.E. (ΑΜ ΣΟΕΛ 127) Υποτίµηση συµµετοχών - - 4.409 100
Τύπος Έκθεσης Ελέγχου Ελεγκτών: Με σύµφωνη γνώµη - Θέµα έµφασης Συναλλαγµατικές διαφορές 51 1.300 209 1.545

Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα (155 (285 (15 (10)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ενοποιηµένα & Μη Ενοποιηµένα) Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 3.058 2.357 2.073 1.813

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

31.12.2011 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2010 Μείωση/(αύξηση) αποθεµάτων 86 169 74 24
EΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Μείωση/(αύξηση) απαιτήσεων 1.891 483 1.537 683
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 149.319 151.125 76.651 78.634 (Μείωση)/αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) (838) (2.572) (691) (272)
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 6.344 6.361 21 31 Μείον:
Λοιπά µη Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 7.566 6.786 41.403 48.012 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληµένα (2.851) (1.565) (1.944) (1.965)
Αποθέµατα 824 910 402 476 Καταβληµένοι φόροι (436) (180) (340) (30)
Απαιτήσεις από πελάτες 1.804 2.477 1.199 1.638 Σύνολο εισροών/ (εκροών) από λειτουργικές α)δραστηριότητες ( 4.472 5.241 414 1.331
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 3.668 8.102 1.664 4.062 Επενδυτικές δραστηριότητες
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 169.525 175.761 121.341 132.854 Αγορά ενσώµατων & άυλων πάγιων στοιχείων (4.002) (2.836) (811) (1.243)

Επιστροφή κεφαλαίου θυγατρικών εταιρειών - - 3.872 11.390
Πωλήσεις ενσώµατων παγίων 19 24 2 21

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου & ποσά κατατεθηµένα 
Μετοχικό Κεφάλαιο 23.928 23.928 23.928 23.928 για αύξηση κεφαλαίου ενοποιούµενης εταιρείας - (50) - (1.801)
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 60.197 63.512 40.916 47.670 Τόκοι εισπραχθέντες 113 232 15 10
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών µητρικής (α) 84.124 87.440 64.843 71.598 Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές β)δραστηριότητες ( (3.869) (2.631) 3.078 8.376
Μη ελέγχουσες συµµετοχές (β) 4.373 4.305 - - Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ)=(α)+(β) 88.497 91.745 64.843 71.598 Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 1.750 2.247 - -
Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 61.397 67.667 45.730 50.627 Εξοφλήσεις δανείων (5.396) (9.586) (4.226) (8.466)
Προβλέψεις/Λοιπές µακροπρόθ. υποχρεώσ. 5.248 3.949 1.913 2.081 Μερίσµατα πληρωθέντα - (597) - (597)
Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρ. 9.238 6.320 5.323 4.275 Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηµατοδοτικές γ)δραστηριότητες ( (3.646) (7.936) (4.226) (9.063)
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 5.145 6.079 3.532 4.273 Καθαρή αύξηση/(µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 81.028 84.015 56.498 61.256 (α) + (β) + (γ) (3.043) (5.326) (734) 644
ΣΥΝ. Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 169.525 175.761 121.341 132.854 Ταµειακά διαθέσιµα & ισοδύναµα έναρξης χρήσης 5.277 10.603 1.830 1.185

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης 2.234 5.277 1.096 1.830
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ (Ενοποιηµένα & Μη Ενοποιηµένα) 

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
(Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες €) Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

01/01-31/12/2011 01/01-31/12/2010 01/01-31/12/2011 01/01-31/12/2010

Kύκλος εργασιών 41.525 45.079 23.781 26.892
Μικτά κέρδη/(ζηµιές) 10.372 13.370 4.402 6.256
Κέρδη/(ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών &
επενδυτικών αποτελ/µάτων 797 3.350 (1.071) 222
Κέρδη/(ζηµιές)  προ φόρων (2.110) 31 (7.728) (3.212)
Κέρδη / (Ζηµιές) µετά από φόρους (Α) (3.428) 171 (6.755) (2.629)
   Ιδιοκτήτες Μητρικής (3.496) (67) (6.755) (2.629)
  Μη ελέγχουσες συµµετοχές 67 238 - -
Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β) 180 774 - -
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 
µετά από φόρους (Α) + (Β) (3.248) 944 (6.755) (2.629)
   Ιδιοκτήτες Μητρικής (3.316) 706 (6.755) (2.629)
   Μη ελέγχουσες συµµετοχές 67 238 - -
Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους 
ανά µετοχή - βασικά (σε €) (0,1636) (0,0032) (0,3162) (0,1231)
Προτεινόµενο µέρισµα ανά µετοχή (σε €) 0,0000 0,0000
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, 
επενδυτικών αποτελεσµ. & συνολικών αποσβ νέσεω 6.239 8.635 1.383 2.749

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

(Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες €)  Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2011 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2010

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης
  (01/01/2011 & 01/01/2010 αντίστοιχα) 91.745 91.399 71.598 74.825
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (3.248) 944 (6.755) (2.629)
∆ιανεµηθέντα µερίσµατα - (598) - (598)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης
(31/12/2011 & 31/12/2010 αντίστοιχα) 88.497 91.745 64.843 71.598

Αθήνα, 29 Μαρτίου 2012

Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΩΜΕΝΙ∆ΗΣ
    Α.∆.Τ. ΑΙ 506406 (Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες €) Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Έσοδα - 44
Έξοδα - 15

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. Ο Οικον.∆ιευθυντής Απαιτήσεις 6 26
Υποχρεώσεις - -
Συναλλαγές και αµοιβές ∆ιευθυντικών Στελεχών και   ςΜελών της ∆ιοίκηση 1.966 797

ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΑΛΑΝΑΚΙΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Απαιτήσεις/προκαταβολές σε ∆ιευθυντικά Στελέχη και   ςΜέλη της ∆ιοίκηση 6 6
Α.∆.Τ. Ξ 282324 Α.∆.Τ   . AZ 512473 / Άδεια Λογιστή Α΄ Τάξης 0010932 Υποχρεώσεις προς ∆ιευθυντικά Στελέχη και Μέλη της ς∆ιοίκηση - -

∆ηµοσιεύσεις  ΠΑΝ∆ΗΣ 210. 52.39.580

1. Η έµφαση θέµατος στην έκθεση ελέγχου του Νόµιµου Ελεγκτή αφορά σε :
Στη σηµείωση 5.25 των οικονοµικών καταστάσεων όπου περιγράφεται η ύπαρξη ενδεχόµενης φορολογικής υποχρέωσης σχετικά µε καταλογισθέντα πρόστιµα για
φερόµενες παραβάσεις των διατάξεων του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων ύψους χιλ. €7.584. Η µητρική εταιρεία εντός της νόµιµης προθεσµίας άσκησε τις
προβλεπόµενες εκ του νόµου φορολογικές προσφυγές στα αρµόδια διοικητικά δικαστήρια και ενώπιον της επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών του άρθρου 70α
του Κ.Φ.Ε. Η διοίκηση εκτιµά πως οι εν λόγω αποφάσεις επιβολής προστίµου θα ακυρωθούν στο σύνολό τους.
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 5.5 της Ετήσιας Οικονοµικής Έκθεσης. Τον Ιούνιο 2011, πραγµατοποιήθηκε η πώληση του 100% των µετοχών της θυγατρικής εταιρείας ARMINI
ENTRPRISES COMPANY LTD έναντι 1.000€. Η ανωτέρω αλλαγή στη δοµή του οµίλου, δεν επέφερε καµία µεταβολή στον κύκλο εργασιών, στα αποτελέσµατα µετά από
φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας και στα Ίδια Κεφάλαια των ιδιοκτητών της µητρικής εταιρίας. ∆εν έχει επέλθει κανένα γεγονός που να συνιστά διακοπή
εκµετάλλευσης κλάδου ή εταιρείας σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Α.
3. Τα αποτελέσµατα προ φόρων της Μητρικής Εταιρείας επιβαρύνθηκαν µε αποµειώσεις της Συµµετοχής της από κοινού ελεγχόµενης εταιρείας Τ. Θέρετρα Α.Ε. ποσού
χιλ € 4.409 .
4. Την 16/12/2011, επεβλήθησαν στη µητρική εταιρεία πρόστιµα του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων συνολικού ποσού χιλ € 7.584, µε την αιτιολογία ότι δεν ζήτησε και
δεν έλαβε φορολογικό στοιχείο για µίσθωση από αντισυµβαλλόµενη εταιρεία του παγίου εξοπλισµού της για τα έτη 2003-2008. Εν τούτοις ουδεµία σύµβαση µισθώσεως
εξοπλισµού έχει συναφθεί µεταξύ των ως άνω εταιρειών, όπως προκύπτει από τα βιβλία και τα στοιχεία τόσο της εταιρείας όσο και της αντισυµβαλλόµενης. Η εταιρεία
κατέθεσε αίτηση διοικητικής επίλυσης της διαφοράς, στη ∆.Ο.Υ. Μεγάλων επιχειρήσεων, απευθυντέα στη νέα επιτροπή του άρθρου 70Α του ν. 2238/1994. Η διοίκηση
της εταιρείας εκτιµά πως οι εν λόγω αποφάσεις επιβολής προστίµου θα ακυρωθούν στο σύνολό τους, είτε στην εν λόγω επιτροπή είτε στο δικαστήριο, σε περίπτωση
µη επίτευξης της διοικητικής επίλυσης της διαφοράς. Σηµειωτέον, για το ίδιο θέµα, οι φορολογικές αρχές επέβαλαν στην φερόµενη ως µισθώτρια εταιρεία, πρόστιµο
ποσού χιλ € 79, το οποίο και  αυτή επίσης προσέβαλε. 
5. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρίας και των εταιριών του Οµίλου παρατίθενται αναλυτικά στην σηµείωση 5.25 της Ετήσιας Οικονοµικής Έκθεσης.
6. Οι θυγατρικές εταιρείες Harvard Investments Corporation και World Spirit LTD, µετά από σχετικές αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεών τους, πραγµατοποίησαν κατά
τη διάρκεια της χρήσης σταδιακή µείωση του µετοχικού τους κεφαλαίου, κατά ποσό χιλ $ 1.315 και χιλ $ 3.746 αντίστοιχα, καταβάλλοντάς το στη µητρική εταιρεία
ΛΑΜΨΑ ΑΕ (χιλ € 3.872).
7. Επί των Ακινήτων της Μητρικής υφίστανται εµπράγµατα βάρη ποσού χιλ € 92.050 για ανεξόφλητο υπόλοιπο δανείων ποσού χιλ € 51.053. Επί των ακινήτων του
Οµίλου υφίστανται εµπράγµατα βάρη ποσού χιλ € 111.250 για ανεξόφλητο υπόλοιπο δανείων ποσού χιλ € 70.635. Επίσης υφίσταται ενέχυρο επί του 100% του
καταβληµένου µετοχικού κεφαλαίου της ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΡΕΤΡΑ Α.Ε. για εξασφάλιση οµολογιακού της δανείου.
8. 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 € 230 χιλ και € 251 χιλ αντίστοιχα. Επιπλέον η Εταιρία έχει σχηµατίσει σωρευτική πρόβλεψη ύψους € 1.628 χιλ. που αφορά
πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού ύψους και προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων ύψους € 74 χιλ. Τα ανωτέρω ποσά για τον Όµιλο ανέρχονται σε € 1.826 χιλ., και €
251 χιλ. αντιστοίχως. 
9. Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας χρήσης ήταν για την Εταιρία 398 άτοµα και για τον Όµιλο 819 άτοµα, ενώ για την αντίστοιχη
ηµεροµηνία της συγκριτικής χρήσης, ο σχετικός αριθµός ήταν 446 και 924 άτοµα αντιστοίχως.
10. ∆εν υπάρχουν στο τέλος της τρέχουσας χρήσης, µετοχές της µητρικής εταιρίας που κατέχονται από την ίδια ή από θυγατρικές και συγγενείς της επιχειρήσεις.
11. Οι επενδύσεις σε ενσώµατα και άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία κατά την τρέχουσα χρήση σε ενοποιηµένη βάση ανήλθαν σε € 3.317` χιλ και της µητρικής εταιρίας
σε € 487 χιλ. 
12. Τα Λοιπά Συνολικά Έσοδα της περιόδου για τον Όµιλο ποσού χιλ € 180 και χιλ € 774 αφορούν συναλλαγµατικές διαφορές µετατροπής ισολογισµών θυγατρικών
εταιρειών για την τρέχουσα και την προηγούµενη χρήση αντίστοιχα. 
13. Η εταιρεία περαίωσε σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ 4 του Ν.4002/2011 στις 21/11/2011 για τα οικονοµικά έτη 2008,2009 και 2010 ,ο φόρος δε
που προέκυψε ανέρχεται στο ποσό των € 694 χιλ .. Σε παρελθούσες χρήσεις είχαν γίνει προβλέψεις ποσού € 450 χιλ ενώ τα αποτελέσµατα της τρέχουσας χρήσης
έχουν επιβαρυνθεί µε το ποσό των € 244 χιλ. 
14. Στις οικονοµικές καταστάσεις της τρέχουσας χρήσης έχουν τηρηθεί οι λογιστικές αρχές που χρησιµοποιήθηκαν για να καταρτισθούν οι οικονοµικές καταστάσεις
της χρήσης 2010 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. 
15. 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. 
16. Τυχόν διαφορές σε αθροίσµατα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. Τα ποσά παρουσιάζονται σε χιλιάδες ευρώ όπως και στις ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις.
17. Οι κατωτέρω συναλλαγές αφορούν συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρήσης καθώς και τα υπόλοιπα απαιτήσεων και
υποχρεώσεων κατά την 31/12/2011, 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 € 12.393 χιλ. και αντίστοιχα έσοδα / έξοδα τόκων ύψους € 791
χιλ. και συναλλαγµατικές διαφορές έσοδα / έξοδα / Αποθεµατικό Ιδίων Κεφαλαίων, ποσού χιλ € 259, που απαλείφονται κατά την ενοποίηση.

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

108



)

) ) )

)
) ) )

«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.
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«ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε.»
ΑΦΜ 094008519 - ∆ΟΥ ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6015/06/Β/86/135

Βασιλέως Γεωργίου Α1, Τ.Κ. 105 64 Αθήνα
Στοιχεία και Πληροφορίες της Χρήσης από 1η Ιανουαρίου 2009 έως 31η ∆εκεµβρίου 2009

(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, 
∆ιεύθυνση Ανωνύµων Εταιρειών και Πίστεως (Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες €) Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

∆ιεύθυνση ∆ιαδικτύου Εταιρίας: http://www.lampsa.gr 01/01-31/12/2009 01/01-31/12/2008 01/01-31/12/2009 01/01-31/12/2008
Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου

Λειτουργικές δραστηριότητες 
Κέρδη / (Ζηµίες) προ φόρων 3.992 10.569 1.373 2.107
Πλέον/Μείον προσαρµογές για:

Ηµεροµηνία έγκρισης Αποσβέσεις 5.628 5.406 3.088 3.080
οικονοµικών καταστάσεων: 26 Μαρτίου 2010 Αποσβέσεις επιχορηγήσεων (57 0 (23 0
Νόµιµος Ελεγκτής Παύλος Στελλάκης (ΑΜ ΣΟΕΛ 24941) Ζηµιές / (Κέρδη) από πώληση παγίων - 64 - 0
Ελεγκτική Εταιρία: Grant Thornton A.E. (ΑΜ ΣΟΕΛ 127) Προβλέψεις/(Έσοδα από αχρησιµοποίητες προβλέψεις προ µ .)ηγου έν. χρ 229 386 195 160
Τύπος Έκθεσης Ελέγχου Ελεγκτή Με σύµφωνη γνώµη Συναλλαγµατικές διαφορές (914 1.288 (661 1.282

Υπεραξία από αγορά ποσοστού θυγατρικής εταιρείας - (4.825 - 0
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ενοποιηµένα & Μη Ενοποιηµένα) Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα (319 (240 (90 (93)

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 3.203 4.427 2.346 3.182
(Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες €)  Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Πλέον/Μείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή 

31.12.2009 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2008 που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:
EΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Μείωση/(αύξηση) αποθεµάτων 20 (26) (2) (61)
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 153.628 155.377 80.261 82.743 Μείωση/(αύξηση) απαιτήσεων 702 2.382 1.342 (3.033)
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 6.312 6.345 26 28 (Μείωση)/αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) (2.618) (967) (331) 1.844
Λοιπά µη Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 5.828 3.229 56.117 56.238 Μείον:
Αποθέµατα 1.079 1.099 500 499 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληµένα (3.421) (4.426) (2.571) (3.182)
Απαιτήσεις από πελάτες 2.588 3.537 2.083 2.724 Καταβληµένοι φόροι (1.116) (1.137) (1.100) (1.137)
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 13.916 18.202 4.574 7.481 Σύνολο εισροών/ (εκροών) από λειτουργικές α)δραστηριότητες ( 5.330 12.901 3.566 4.150
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 183.350 187.790 143.561 149.713 Επενδυτικές δραστηριότητες

Αγορά ενσώµατων και άυλων πάγιων στοιχείων (4.023) (5.335) (604) (1.490)
Αγορά θυγατρικών (µείον χρηµατικών διαθεσίµων )θυγατρικής - (17.909) - (17.587)

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Πωλήσεις ενσώµατων παγίων - 0 - 1
Μετοχικό Κεφάλαιο 23.928 23.928 23.928 23.928 Εισπράξεις επιχορηγήσεων 824 0 152 0
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 63.404 62.713 50.897 51.425 ∆άνεια χορηγηθέντα (4.152) 0 - 0
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών µητρικής (α) 87.332 86.641 74.825 75.353 Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου & ποσά κατατεθηµένα 
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας (β) 4.067 3.926 - για αύξηση κεφαλαίου ενοποιούµενης εταιρείας - 0 (2.551) 0
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ)=(α)+(β) 91.399 90.567 74.825 75.353 Τόκοι εισπραχθέντες 251 240 90 93
Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 56.007 78.479 40.139 62.495 Σύνολο εισροών/ (εκροών) από επενδυτικές β)δραστηριότητες ( (7.100) (23.005) (2.913) (18.983)
Προβλέψεις/Λοιπές µακροπρόθ. υποχρεώσ. 4.182 4.983 2.244 2.591 Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Βραχυπρόθεσµες δανειακές  υποχρ. 23.713 3.489 21.668 3.216 Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια 2.307 18.500 - 18.500
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 8.049 10.272 4.686 6.058 Εξοφλήσεις δανείων (3.894) (3.235) (3.222) (3.235)
Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 91.951 97.223 68.736 74.360 Μερίσµατα πληρωθέντα (1.187) (2.136) (1.187) (2.136)
ΣΥΝ. Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 183.350 187.790 143.561 149.713 Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηµατοδοτικές γ)δραστηριότητες ( (2.774) 13.129 (4.409) 13.129

Καθαρή αύξηση/(µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
χρήσης (α) + (β) +(γ) (4.544) 3.025 (3.757) (1.704)
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξηςχρήσης 15.147 12.122 4.942 6.646

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

(Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες €) Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
01/01-31/12/2009 01/01-31/12/2008 01/01-31/12/2009 01/01-31/12/2008

Kύκλος εργασιών 47.021 60.375 29.762 37.307
Μικτά κέρδη/(ζηµιές) 15.414 24.141 8.469 14.333
Κέρδη/(ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών &
επενδυτικών αποτελ/µάτων 5.906 11.218 2.945 6.493
Κέρδη/(ζηµιές)  προ φόρων 3.992 10.569 1.373 2.107
Κέρδη / (Ζηµιές) µετά από φόρους (Α) 3.004 12.132 661 3.404
   Ιδιοκτήτες Μητρικής 2.759 10.736 661 3.404
   ∆ικαιώµατα µειοψηφίας 244 1.396 - -
Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β) (983) 177 - -
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 
µετά από φόρους (Α) + (Β) 2.020 12.309 661 3.404
   Ιδιοκτήτες Μητρικής 1.879 10.913 661 3.404
   ∆ικαιώµατα µειοψηφίας 141 1.396 - -
Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά (  €)σε 0,1292 0,5025 0,0309 0,1593
Προτεινόµενο µέρισµα ανά µετοχή (σε €) 0,0280 0,0556
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, 
επενδυτικών αποτελεσµ. & συνολικών αποσβ νέσεω 11.477 16.624 6.010 9.573

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

(Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες €)  Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2009 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2008

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης
  (01/01/2009 & 01/01/2008 αντίστοιχα) 90.567 90.083 75.353 74.085
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους 2.020 12.309 661 3.404
Μεταβολή από απόκτηση 
θυγατρικής εταιρείας (9.688)
∆ιανεµηθέντα µερίσµατα (1.188) (2.136) (1.188) (2.136)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης
(31/12/2009 & 31/12/2008 αντίστοιχα) 91.399 90.567 74.825 75.353

(Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες €) Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ
Πωλήσεις  υπηρεσιών 0 61
Αγορές υπηρεσιών 0 0
Απαιτήσεις 4.152 1.847
Υποχρεώσεις 0 0
Συναλλαγές και αµοιβές ∆ιευθυντικών Στελεχών και   ςΜελών της ∆ιοίκηση 1.485 614
Απαιτήσεις από ∆ιευθυντικά Στελέχη και Μέλη της ς∆ιοίκηση 0 0
Υποχρεώσεις προς ∆ιευθυντικά Στελέχη και Μέλη της ς∆ιοίκηση 0 0

Αθήνα, 26 Μαρτίου 2010
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. Την 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 στα Ίδια Κεφάλαια των Ιδιοκτητών 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. 
3. Όπως αναλυτικά αναφέρεται στην § 5.5 της ετήσιας οικονοµικής έκθεσης, εντός της χρήσης 2010, 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 $ 2.644 και χιλ $ 7.931 αντίστοιχα. Η µητρική εταιρεία, αποπλήρωσε µέρος οµολογιακού δανείου
σε δολάρια ύψους χιλ $ 7.061.
4. Κατά την 31/12/2009, οι βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της µητρικής εταιρείας και του οµίλου, υπερβαίνουν τα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία κατά χιλ €
19.197 και χιλ € 14.179 αντίστοιχα, κυρίως λόγω του ότι το σύνολο οµολογιακού δανείου της µητρικής εταιρείας, ποσού χιλ € 18.500, καθίσταται ληξιπρόθεσµο στο
τέλος της χρήσης 2010. Η διοίκηση της εταιρείας, είναι στη διαδικασία διαπραγµάτευσης µε τη δανείστρια τράπεζα για την ανανέωση, σε µακροπρόθεσµη βάση του
οµολογιακού δανείου και εκτιµά πως αυτή η αναχρηµατοδότηση θα υλοποιηθεί. Περισσότερα αναφέρονται στη σηµείωση 5.15 της ετήσιας οικονοµικής έκθεσης.
5. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρίας και των εταιριών του Οµίλου παρατίθενται αναλυτικά στην σηµείωση 5.25  της Ετήσιας Οικονοµικής Έκθεσης.
6. Στις ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις έχουν τηρηθεί οι λογιστικές αρχές που χρησιµοποιήθηκαν για να καταρτισθούν οι οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2008
προσαρµοσµένων µε τις αναθεωρήσεις που επιτάσσουν τα ∆ΠΧΑ. Συγκεκριµένα ο Όµιλος προέβη σε υιοθέτηση του αναθεωρηµένου ∆.Λ.Π. 1 «Παρουσίαση
Οικονοµικών Καταστάσεων» καθώς και του ∆.Π.Χ.Α 8 «Οικονοµικές πληροφορίες κατά τοµέα». Η εφαρµογή των ανωτέρω προτύπων συνιστούν αναδροµική εφαρµογή
µιας λογιστικής πολιτικής η οποία δεν διαφοροποιεί ουσιωδώς τις οικονοµικές καταστάσεις των προηγούµενων χρήσεων και ως εκ τούτου έχει παραληφθεί η
δηµοσίευση τρίτης συγκριτικής στήλης στην Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης. ∆εν υπάρχουν µεταβολές στις λογιστικές µεθόδους και εκτιµήσεις σε σχέση µε την
προηγούµενη χρήση. ∆εν έχει γίνει διόρθωση λάθους ούτε ανακατατάξεις κονδυλίων. 
7. Επί των Ακινήτων της Μητρικής υφίστανται εµπράγµατα βάρη ποσού χιλ € 92.050 για ανεξόφλητο υπόλοιπο δανείων ποσού χιλ € 61.807. Επί των ακινήτων του
Οµίλου υφίστανται εµπράγµατα βάρη ποσού χιλ € 111.250 για ανεξόφλητο υπόλοιπο δανείων ποσού χιλ € 79.720. Επίσης υφίσταται ενέχυρο επί του 100% του
καταβληµένου µετοχικού κεφαλαίου της ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΡΕΤΡΑ Α.Ε. για εξασφάλιση  οµολογιακού της δανείου.
8. ∆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. 
9. Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας χρήσης ήταν για την Εταιρία 436 άτοµα και για τον Όµιλο 710 άτοµα, ενώ για την αντίστοιχη
ηµεροµηνία της συγκριτικής χρήσης, ο σχετικός αριθµός ήταν 444 και 804 άτοµα αντιστοίχως. 
10. ∆εν υπάρχουν στο τέλος της τρέχουσας χρήσης, µετοχές της µητρικής εταιρίας που κατέχονται από την ίδια ή από θυγατρικές και συγγενείς της επιχειρήσεις. 
11. Οι επενδύσεις σε ενσώµατα και άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία κατά την τρέχουσα χρήση σε ενοποιηµένη βάση ανήλθαν σε χιλ € 4.023 και της µητρικής εταιρίας
σε € 604 χιλ. 
12. 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. 
13. Η Εταιρία έχει σχηµατίσει σωρευτική πρόβλεψη ύψους € 450 χιλ. που αφορά ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις. Επιπλέον η Εταιρία έχει σχηµατίσει πρόβλεψη
αποζηµίωσης προσωπικού ύψους € 1.261 χιλ. και λοιπές προβλέψεις ύψους € 159 χιλ. Τα ανωτέρω ποσά για τον Όµιλο ανέρχονται σε € 450 χιλ., χιλ € 1.491 και € 130
χιλ. αντιστοίχως. 
14. Τυχόν διαφορές σε αθροίσµατα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. Τα ποσά παρουσιάζονται σε χιλιάδες ευρώ όπως και στις οικονοµικές καταστάσεις. 
15. Τα Λοιπά Συνολικά Έσοδα της χρήσης για τον Όµιλο ποσού χιλ € 983, αφορούν συναλλαγµατικές διαφορές µετατροπής ισολογισµών θυγατρικών εταιρειών. 
16. ∆εν έχει επέλθει διακοπή εκµετάλλευσης κλάδου ή εταιρείας σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Α. 
17. Κατά την Α’ επαναληπτική ετήσια τακτική γενική συνέλευση των µετόχων που πραγµατοποιήθηκε την 20/7/2009, εγκρίθηκε η καταβολή µερίσµατος ποσού €
0,0556 ανά µετοχή για τα κέρδη της χρήσης 2008. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο προτίθεται να προτείνει στην Ετήσια Γενική Συνέλευση τη διανοµή ποσού € 0,028 ανά
µετοχή από τα κέρδη της χρήσης 2009. 
18. Οι κατωτέρω συναλλαγές αφορούν συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη κατά την διάρκεια της χρήσης, καθώς και τα υπόλοιπα απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά
την 31/12/2009, 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 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 € 15.905 χιλ. και αντίστοιχα έσοδα / έξοδα τόκων ύψους € 1.163
χιλ. και συναλλαγµατικές διαφορές έσοδα / έξοδα ποσού χιλ € 233, 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.
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㤐㰐㯀㳀㭀㮐㬐 㩐㰀㭰㰐㭐㰰㫰㬐 - 㧐㯰㯀㬐㰐㱰㫰㬐
㥀㮐㭐㳐㮀㱐㯐㰰㭰 㥀㮐㬐㭀㮐㮠㱀㳐㯰㱐 㥐㱀㬐㮐㰐㫰㬐㰠:
㨰㳐㯐㮀㭐㰰㭰 㥀㮐㯰㮐㮠㭰㱀㮐㮠㯰㳐 㨰㱐㯀㬠㯰㱐㮰㫰㯰㱐 01/01-31/12/2008 01/01-31/12/2007 01/01-31/12/2008 01/01-31/12/2007

㦰㭐㮐㱀㯰㱐㰐㬰㮐㮠㫐㰠 㭀㰐㬐㰰㱀㭰㰐㮐㳀㱀㭰㱀㭐㰠 
㤐㰀㯰㱀㭐㮰㫐㰰㯀㬐㱀㬐  㰀㰐㯰 㱠㳀㰐㲐㯐 10.569 13.424 2.107 7.520 
㨀㮰㫐㯰㯐/㧀㭐㫰㯰㯐 㰀㰐㯰㰰㬐㰐㯀㯰㬰㫐㰠 㬰㮐㬐:

㥰㯀㭐㰐㯰㯀㭰㯐㫰㬐 㫐㬰㮠㰐㮐㰰㭰㰠 㬐㰀㳀 㱀㯰 㥀㮐㯰㮐㮠㭰㱀㮐㮠㳀 㨰㱐㯀㬠㯰㳐㮰㮐㯰 㤐㰀㯰㰰㬠㫐㰰㭐㮐㰠 5.406 4.489 3.080 2.959 
㱀㲐㯐 㭐㱀㫠㰰㮐㲐㯐 㯰㮐㮠㯰㯐㯰㯀㮐㮠㳠㯐 㮠㬐㱀㬐㰰㱀㫀㰰㭐㲐㯐: 㨀㰐㯰㬠㮰㫐㲀㭐㮐㰠 386 563 160 560 
㧰㰐㮠㲐㱀㯰㫰 㥐㮰㭐㬰㮠㱀㫐㰠 - 㦰㯰㬰㮐㰰㱀㫐㰠: 㨀㬐㳐㮰㯰㰠 㨰㱀㭐㮰㮰㫀㮠㭰㰠 - 㤐㧀 㨰㧰㥐㦰 24941 㨰㱐㯐㬐㮰㮰㬐㬰㯀㬐㱀㮐㮠㫐㰠 㭀㮐㬐㱠㯰㰐㫐㰠 1.288 -2.464 1.282 -2.464 
㥐㮰㭐㬰㮠㱀㮐㮠㫠 㥐㱀㬐㮐㰐㫰㬐: Grant Thornton A.E. (㤐㧀 㨰㧰㥐㦰 127) 㩰㰐㭐㲐㰰㱀㮐㮠㯰㫰 㱀㳀㮠㯰㮐 㮠㬐㮐 㰰㱐㯐㬐㱠㫠 㫐㯠㯰㭀㬐 4.427 4.000 3.182 2.651 
㩀㳐㰀㯰㰠 㢀㮠㮀㭐㰰㭰㰠 㥐㰀㮐㰰㮠㳀㰀㭰㰰㭰㰠: 㧀㭐 㰰㳐㯀㱠㲐㯐㭰 㬰㯐㳠㯀㭰 㨀㮐㰰㱀㲐㱀㮐㮠㯰㫰 㱀㳀㮠㯰㮐 & 㰰㱐㯐㬐㱠㫠 㫐㰰㯰㭀㬐 -240 -293 -93 -201 

㦠㫐㰐㭀㭰/㥠㭰㯀㮐㫐㰠 㬐㰀㳀㱀㭰㯐 㰀㳠㮰㭰㰰㭰 㭐㯐㰰㳠㯀㬐㱀㲐㯐 㰀㬐㬰㫰㲐㯐 64 29 
㩐㰀㭐㰐㬐㯠㫰㬐 㬐㰀㳀 㬐㬰㯰㰐㫀 㰀㯰㰰㯰㰰㱀㯰㳐 㮀㱐㬰㬐㱀㰐㮐㮠㫠㰠 㭐㱀㬐㮐㰐㭐㫰㬐㰠 -4.825 
㨀㮰㫐㯰㯐/㧀㭐㫰㯰㯐 㰀㰐㯰㰰㬐㰐㯀㯰㬰㫐㰠 㬰㮐㬐 㯀㭐㱀㬐㬠㯰㮰㫐㰠 㮰㯰㬰㬐㰐㮐㬐㰰㯀㳠㯐 㮠㭐㱠㬐㮰㬐㫰㯰㱐 㮠㫰㯐㭰㰰㭰㰠 㫠 
㰀㯰㱐 㰰㱰㭐㱀㫰㭠㯰㯐㱀㬐㮐 㯀㭐 㱀㮐㰠 㮰㭐㮐㱀㯰㱐㰐㬰㮐㮠㫐㰠 㭀㰐㬐㰰㱀㭰㰐㮐㳀㱀㭰㱀㭐㰠:

31.12.2008 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2007 㧀㭐㫰㲐㰰㭰/(㬐㳐㯠㭰㰰㭰) 㬐㰀㯰㮀㭐㯀㫀㱀㲐㯐 -26 -55 -61 -5 
E㧐㥐㨐㤰㥰㩀㦐㦠㧰 㧀㭐㫰㲐㰰㭰/(㬐㳐㯠㭰㰰㭰) 㬐㰀㬐㮐㱀㫠㰰㭐㲐㯐 2.382 3.086 -3.033 191 

155.377 131.162 82.743 84.333 (㧀㭐㫰㲐㰰㭰)/㬐㳐㯠㭰㰰㭰 㱐㰀㯰㱰㰐㭐㳠㰰㭐㲐㯐 (㰀㮰㭰㯐 㭀㬐㯐㭐㮐㬐㮠㳠㯐) -967 -1.750 1.844 -1.127 
284 280 28 28 

㦰㯰㮐㰀㫀 㯀㭰 㮠㱐㮠㮰㯰㱠㯰㰐㯰㳐㯐㱀㬐 㰀㭐㰐㮐㯰㱐㰰㮐㬐㮠㫀 㰰㱀㯰㮐㱰㭐㫰㬐 9.290 3.890 56.239 36.495 
㤐㰀㯰㮀㫐㯀㬐㱀㬐 1.099 1.073 499 438 㩀㬐㯀㭐㮐㬐㮠㫐㰠 㨐㯰㫐㰠 㬐㰀㳀 㱀㮐㰠 㦰㭐㮐㱀㯰㱐㰐㬰㮐㮠㫐㰠 㥀㰐㬐㰰㱀㭰㰐㮐㳀㱀㭰㱀㭐㰠 18.464 21.029 8.469 10.084 
㤐㰀㬐㮐㱀㫠㰰㭐㮐㰠 㬐㰀㳀 㰀㭐㮰㫀㱀㭐㰠 3.537 3.605 2.724 3.011 㧀㭐㫰㯰㯐:
㦰㯰㮐㰀㫀 㮠㱐㮠㮰㯰㱠㯰㰐㯰㳐㯐㱀㬐 㰀㭐㰐㮐㯰㱐㰰㮐㬐㮠㫀 㰰㱀㯰㮐㱰㭐㫰㬐 18.201 13.730 7.481 8.015 㩰㰐㭐㲐㰰㱀㮐㮠㯰㫰 㱀㳀㮠㯰㮐 㮠㬐㮐 㰰㱐㯐㬐㱠㫠 㫐㯠㯰㭀㬐 㮠㬐㱀㬐㬠㭐㬠㮰㭰㯀㫐㯐㬐 -4.426 -4.437 -3.182 -3.094 
㨰㩐㧐㧰㦰㧰 㥐㧐㥐㨐㤰㥰㩀㦐㦠㧰㩐 187.789 153.741 149.713 132.320 㦠㬐㱀㬐㬠㭐㬠㮰㭰㯀㫐㯐㯰㮐 㱠㳀㰐㯰㮐 -1.137 -902 -1.137 -902 

㨰㳐㯐㯰㮰㯰 㭐㮐㰰㰐㯰㳠㯐/ (㭐㮠㰐㯰㳠㯐) 㬐㰀㳀 㮰㭐㮐㱀㯰㱐㰐㬰㮐㮠㫐㰠 㭀㰐㬐㰰㱀㭰㰐㮐㳀㱀㭰㱀㭐㰠 (㬐) 12.901 15.689 4.150 6.088 

㥐㰀㭐㯐㭀㱐㱀㮐㮠㫐㰠 㭀㰐㬐㰰㱀㭰㰐㮐㳀㱀㭰㱀㭐㰠
㦠㤐㦀㤐㨐㥰 㦀㥐㨰㥰 & 㩐㨀㧰㩰㨐㥐㪐㨰㥐㦐㨰 㤐㰀㳀㮠㱀㭰㰰㭰 㮀㱐㬰㬐㱀㰐㮐㮠㳠㯐, 㰰㱐㬰㬰㭐㯐㳠㯐, 㮠㯰㮐㯐㯰㰀㰐㬐㯠㮐㳠㯐
㧀㭐㱀㯰㱰㮐㮠㳀 㦠㭐㱠㫀㮰㬐㮐㯰 23.928 23.928 23.928 23.928 㮠㬐㮐 㮰㯰㮐㰀㳠㯐 㭐㰀㮐㱰㭐㮐㰐㫠㰰㭐㲐㯐 / 㥀㮐㬐㮀㭐㰰㫰㯀㲐㯐 㰀㰐㯰㰠 㰀㳠㮰㭰㰰㭰 㯀㭐㫰㯰㯐 㱀㬐㯀㭐㮐㬐㮠㫀 㭀㮐㬐㮀㫐㰰㮐㯀㬐 㬐㱐㱀㳠㯐 -17.909 -25.001 -17.587 -25.001 
㦰㯰㮐㰀㫀 㰰㱀㯰㮐㱰㭐㫰㬐 㮠㬐㮀㬐㰐㫠㰠 㮀㫐㰰㭰㰠 62.713 55.197 51.425 50.157 㤐㬰㯰㰐㫀 㭐㯐㰰㳠㯀㬐㱀㲐㯐 & 㫀㱐㮰㲐㯐 㰀㫀㬰㮐㲐㯐 㰰㱀㯰㮐㱰㭐㫰㲐㯐 -5.335 -1.665 -1.490 -1.219 

86.641 79.124 75.352 74.085 㨀㲐㮰㫠㰰㭐㮐㰠 㭐㯐㰰㳠㯀㬐㱀㲐㯐 㰀㬐㬰㫰㲐㯐 1 
㥀㮐㮠㬐㮐㳠㯀㬐㱀㬐 㧀㭐㮐㯰㲀㭰㱠㫰㬐㰠 (㬠) 3.926 10.958 㩀㳀㮠㯰㮐 㭐㮐㰰㰀㰐㬐㱰㮀㫐㯐㱀㭐㰠 240 293 93 201 
㨰㳐㯐㯰㮰㯰 㦠㬐㮀㬐㰐㫠㰠 㦀㫐㰰㭰㰠 (㬰) = (㬐) + (㬠) 90.567 90.082 75.352 74.085 㨰㳐㯐㯰㮰㯰 㭐㮐㰰㰐㯰㳠㯐/ (㭐㮠㰐㯰㳠㯐) 㬐㰀㳀 㭐㰀㭐㯐㭀㱐㱀㮐㮠㫐㰠 㭀㰐㬐㰰㱀㭰㰐㮐㳀㱀㭰㱀㭐㰠 (㬠) -23.005 -26.373 -18.983 -26.019 
㧀㬐㮠㰐㯰㰀㰐㳀㮀㭐㰰㯀㭐㰠 㭀㬐㯐㭐㮐㬐㮠㫐㰠 㱐㰀㯰㱰㰐㭐㳠㰰㭐㮐㰠 78.479 46.026 62.495 46.026
㨀㰐㯰㬠㮰㫐㲀㭐㮐㰠/㦰㯰㮐㰀㫐㰠 㯀㬐㮠㰐㯰㰀㰐㳀㮀㭐㰰㯀㭐㰠 㱐㰀㯰㱰㰐㭐㳠㰰㭐㮐㰠 4.982 5.752 2.591 3.151 㩰㰐㭰㯀㬐㱀㯰㭀㯰㱀㮐㮠㫐㰠 㭀㰐㬐㰰㱀㭰㰐㮐㳀㱀㭰㱀㭐㰠
㤠㰐㬐㱰㱐㰀㰐㳀㮀㭐㰰㯀㭐㰠 㱀㰐㬐㰀㭐㭠㮐㮠㫐㰠 㱐㰀㯰㱰㰐㭐㳠㰰㭐㮐㰠 3.489 3.139 3.216 3.139 㥐㮐㰰㰀㰐㫀㯠㭐㮐㰠 㬐㰀㳀 㭐㮠㭀㯰㮀㫐㯐㱀㬐/㬐㯐㬐㮰㭰㱠㮀㫐㯐㱀㬐 㭀㫀㯐㭐㮐㬐 18.500 21.864 18.500 21.864 
㦰㯰㮐㰀㫐㰠 㬠㰐㬐㱰㱐㰀㰐㳀㮀㭐㰰㯀㭐㰠 㱐㰀㯰㱰㰐㭐㳠㰰㭐㮐㰠 10.272 8.742 6.058 5.919 㥐㯠㯰㱠㮰㫠㰰㭐㮐㰠 㭀㬐㯐㭐㫰㲐㯐 -3.235 -7.354 -3.235 -795 
㨰㳐㯐㯰㮰㯰 㱐㰀㯰㱰㰐㭐㳠㰰㭐㲐㯐 (㭀) 97.223 63.658 74.360 58.235 㧀㭐㰐㫰㰰㯀㬐㱀㬐 㰀㮰㭰㰐㲐㮀㫐㯐㱀㬐 -2.136 -1.729 -2.136 -1.729 
㨰㩐㧐. 㦠㤐㦀㤐㨐㥰㨰 㦀㥐㨰㥰㨰 & 㩐㨀㧰㩰㨐㥐㪐㨰㥐㪐㧐 (㬰) + (㭀) 187.789 153.741 149.713 132.320 㨰㳐㯐㯰㮰㯰 㭐㮐㰰㰐㯰㳠㯐/(㭐㮠㰐㯰㳠㯐) 㬐㰀㳀 㱰㰐㭰㯀㬐㱀㯰㭀㯰㱀㮐㮠㫐㰠 㭀㰐㬐㰰㱀㭰㰐㮐㳀㱀㭰㱀㭐㰠 (㬰) 13.129 12.781 13.129 19.340 

㦠㬐㮀㬐㰐㫠 㬐㳐㯠㭰㰰㭰/(㯀㭐㫰㲐㰰㭰) 㰰㱀㬐 㱀㬐㯀㭐㮐㬐㮠㫀 㭀㮐㬐㮀㫐㰰㮐㯀㬐 㮠㬐㮐 㮐㰰㯰㭀㳐㯐㬐㯀㬐
㱰㰐㫠㰰㭰㰠 (㬐) + (㬠) +(㬰) 3.025 2.097 -1.704 -591 
㩀㬐㯀㭐㮐㬐㮠㫀 㭀㮐㬐㮀㫐㰰㮐㯀㬐 㮠㬐㮐 㮐㰰㯰㭀㳐㯐㬐㯀㬐 㫐㯐㬐㰐㯠㭰㰠 㱰㰐㫠㰰㭰㰠 12.122 10.026 6.646 7.238 

㩀㬐㯀㭐㮐㬐㮠㫀 㭀㮐㬐㮀㫐㰰㮐㯀㬐 㮠㬐㮐 㮐㰰㯰㭀㳐㯐㬐㯀㬐 㮰㫠㯠㭰㰠 㱰㰐㫠㰰㭰㰠 15.147 12.122 4.942 6.646 

(㨀㯰㰰㫀 㭐㮠㱠㰐㬐㰰㯀㫐㯐㬐 㰰㭐 㱰㮐㮰㮐㫀㭀㭐㰠 €)
01/01-31/12/2008 01/01-31/12/2007 01/01-31/12/2008 01/01-31/12/2007

㦠㳐㮠㮰㯰㰠 㭐㰐㬰㬐㰰㮐㳠㯐 60.375 58.277 37.307 38.785 
㧀㮐㮠㱀㫀 㮠㫐㰐㭀㭰/㭠㭰㯀㮐㫐㰠 24.141 25.986 14.333 15.435 
㦠㫐㰐㭀㭰/㭠㭰㯀㮐㫐㰠  㰀㰐㯰 㱠㳀㰐㲐㯐, 㱰㰐㭰㯀㬐㱀㯰㭀㯰㱀㮐㮠㳠㯐,
㭐㰀㭐㯐㭀㱐㱀㮐㮠㳠㯐 㬐㰀㯰㱀㭐㮰/㯀㫀㱀㲐㯐 11.218 14.048 6.493 7.504 
㦠㫐㰐㭀㭰/㭠㭰㯀㮐㫐㰠  㰀㰐㯰 㱠㳀㰐㲐㯐 10.569 13.425 2.107 7.520 
㦠㫐㰐㭀㭰 / (㥠㭰㯀㮐㫐㰠) 㯀㭐㱀㫀 㬐㰀㳀 㱠㳀㰐㯰㱐㰠 12.132 12.665 3.404 5.829 
㦠㬐㱀㬐㯐㫐㯀㯰㯐㱀㬐㮐 㰰㭐:
㧀㭐㱀㳀㱰㯰㱐㰠 㥐㱀㬐㮐㰐㭐㫰㬐㰠 10.736 10.036 3.404 5.829 
㧀㭐㱀㳀㱰㯰㱐㰠 㧀㭐㮐㯰㲀㭰㱠㫰㬐㰠 1.396 2.629 
㦠㫐㰐㭀㭰 㯀㭐㱀㫀 㬐㰀㳀 㱠㳀㰐㯰㱐㰠 㬐㯐㫀 㯀㭐㱀㯰㱰㫠 - 㬠㬐㰰㮐㮠㫀 (㰰㭐 €) 0,5025 0,4698 0,1593 0,2728
㨀㰐㯰㱀㭐㮐㯐㳀㯀㭐㯐㯰 㯀㫐㰐㮐㰰㯀㬐 㬐㯐㫀 㯀㭐㱀㯰㱰㫠 (㰰㭐 €) 0,0200 0,1000
㦠㫐㰐㭀㭰 / (㭠㭰㯀㮐㫐㰠) 㰀㰐㯰 㱠㳀㰐㲐㯐, 㱰㰐㭰㯀㬐㱀㯰㭀㯰㱀㮐㮠㳠㯐, 
㭐㰀㭐㯐㭀㱐㱀㮐㮠㳠㯐 㬐㰀㯰㱀㭐㮰㭐㰰㯀. & 㰰㱐㯐㯰㮰㮐㮠㳠㯐 㬐㰀㯰㰰㬠㫐㰰㭐㲐㯐 16.624 18.536 9.573 10.463 

31.12.2008 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2007
㦠㬐㮀㬐㰐㫠 㮀㫐㰰㭰 㫐㯐㬐㰐㯠㭰㰠 㱰㰐㫠㰰㭐㲐㰠 
  (01.01.2008 㮠㬐㮐 01.01.2007 㬐㯐㱀㫰㰰㱀㯰㮐㱰㬐) 90.082 79.378 74.085 69.965 
㦠㫐㰐㭀㭰 / (㭠㭰㯀㫰㭐㰠) 㱀㭰㰠 㰀㭐㰐㮐㳀㭀㯰㱐  㯀㭐㱀㫀 㬐㰀㳀 㱠㳀㰐㯰㱐㰠  12.132 12.665 3.404 5.828 
㥀㮐㬐㯐㭐㯀㭰㮀㫐㯐㱀㬐 㯀㭐㰐㫰㰰㯀㬐㱀㬐 -2.136 -1.709 -2.136 -1.709 
㧀㭐㱀㬐㬠㯰㮰㫠 㮠㭐㱠㬐㮰㬐㫰㲐㯐 㬐㰀㳀 㬐㰀㳀㮠㱀㭰㰰㭰 㮀㱐㬰㬐㱀㰐㮐㮠㫠㰠 㭐㱀㬐㮐㰐㭐㫰㬐㰠 -9.688 
㧀㭐㱀㬐㬠㯰㮰㫠 㤐㰀㯰㮀㭐㯀㬐㱀㮐㮠㯰㳐 㰰㱐㯐/㮠㳠㯐 㭀㮐㬐㱠㯰㰐㳠㯐 㯀㭐㱀㬐㱀㰐㯰㰀㫠㰠 177 -252 
㦠㬐㮀㬐㰐㫠 㮀㫐㰰㭰 㮰㫠㯠㭰㰠 㰀㭐㰐㮐㳀㭀㯰㱐
(31/12/2008 & 31/12/2007 㬐㯐㱀㫰㰰㱀㯰㮐㱰㬐) 90.567 90.082 75.352 74.085

(㨀㯰㰰㫀 㭐㮠㱠㰐㬐㰰㯀㫐㯐㬐 㰰㭐 㱰㮐㮰㮐㫀㭀㭐㰠 €) 㧰 㧰㧀㦐㦰㧰㨰 㥰 㥐㩀㤐㦐㨐㦐㤐
㢀㰰㯰㭀㬐 0 85
㢀㯠㯰㭀㬐 0 0
㤐㰀㬐㮐㱀㫠㰰㭐㮐㰠 0 56
㩐㰀㯰㱰㰐㭐㳠㰰㭐㮐㰠 0 0
㨰㱐㯐㬐㮰㮰㬐㬰㫐㰠 㮠㬐㮐 㬐㯀㯰㮐㬠㫐㰠 㭀㮐㭐㱐㮀㱐㯐㱀㮐㮠㳠㯐 㰰㱀㭐㮰㭐㱰㳠㯐 㮠㬐㮐 㯀㭐㮰㳠㯐 㱀㭰㰠 㥀㮐㯰㫰㮠㭰㰰㭰㰠 1.821 697
㤐㰀㬐㮐㱀㫠㰰㭐㮐㰠 㬐㰀㳀 㭀㮐㭐㱐㮀㱐㯐㱀㮐㮠㫀 㰰㱀㭐㮰㫐㱰㭰 㮠㬐㮐 㯀㫐㮰㭰 㱀㭰㰠 㥀㮐㯰㫰㮠㭰㰰㭰㰠 0 0
㩐㰀㯰㱰㰐㭐㳠㰰㭐㮐㰠 㰀㰐㯰㰠 㭀㮐㭐㱐㮀㱐㯐㱀㮐㮠㫀 㰰㱀㭐㮰㫐㱰㭰 㮠㬐㮐 㯀㫐㮰㭰 㱀㭰㰠 㥀㮐㯰㫰㮠㭰㰰㭰㰠 0 0

19. 㥀㭐㯐 㫐㱰㭐㮐 㭐㰀㫐㮰㮀㭐㮐 㭀㮐㬐㮠㯰㰀㫠 㭐㮠㯀㭐㱀㫀㮰㮰㭐㱐㰰㭰㰠 㮠㮰㫀㭀㯰㱐 㫠 㭐㱀㬐㮐㰐㭐㫰㬐㰠.

㤐㮀㫠㯐㬐, 27 㧀㬐㰐㱀㫰㯰㱐 2009
㧰 㨀㰐㳀㭐㭀㰐㯰㰠 㱀㯰㱐 㥀.㨰. 㧰 㥀㮐㭐㱐㮀㳐㯐㲐㯐 㨰㳐㯀㬠㯰㱐㮰㯰㰠  㧰 㧰㮐㮠㯰㯐.㥀㮐㭐㱐㮀㱐㯐㱀㫠㰠

㤰㦐㪐㨐㤰㧰㨰 㤰㤐㦰㤐㧐㤐㦠㦐㨰 㧐㦐㦠㧰㦰㤐㧰㨰 㥀. 㥀㤐㧐㥀㧰㦰㧰㨰 㦠㪐㧐/㧐㧰㨰 㦠㩐㨐㦐㤐㦠㧰㨰
㤐.㥀.㩀. 㧠 282324     㤐.㥀.㩀. 㩰 170751    㤐.㥀.㩀. AZ 512473

«㥐㩀㤐㦐㨐㥐㦐㤐 㥐㦰㦰㥰㧐㦐㦠㪐㧐 㧠㥐㧐㧰㥀㧰㩰㥐㦐㪐㧐 㦰㤐㧀㪀㤐 㤐.㥐.»
㤠㬐㰰㮐㮰㫐㲐㰠 㤰㭐㲐㰐㬰㫰㯰㱐 㤐1, 㩀.㦠. 105 64 㤐㮀㫠㯐㬐

http://www.lampsa.gr

㤐㨐.㧀.㤐.㥐. 6015/06/㤠/86/135
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㯰㮐㮠㯰㯐㯰㯀㮐㮠㳠㯐 㮠㬐㱀㬐㰰㱀㫀㰰㭐㲐㯐: 28.03.2007 㦰㭐㮐㱀㯰㱐㰐㬰㮐㮠㫐㰠 㭀㰐㬐㰰㱀㭰㰐㮐㳀㱀㭰㱀㭐㰠 
㧰㰐㮠㲐㱀㳀㰠 㭐㮰㭐㬰㮠㱀㫠㰠 㮰㯰㬰㮐㰰㱀㫠㰠: 㤰㮐㳠㰐㬰㯰㰠 㥀㭐㮰㭰㬰㮐㫀㯐㯐㭰㰠 㦠㫐㰐㭀㭰 㰀㰐㯰 㱠㳀㰐㲐㯐 8.954 4.398 5.743 4.398
㥐㮰㭐㬰㮠㱀㮐㮠㫠 㭐㱀㬐㮐㰐㫰㬐: Grant Thornton 㤐.㥐. 㨀㮰㫐㯰㯐/㧀㭐㫰㯰㯐 㰀㰐㯰㰰㬐㰐㯀㯰㬰㫐㰠 㬰㮐㬐:
㩀㳐㰀㯰㰠 㫐㮠㮀㭐㰰㭰㰠 㥐㰀㮐㰰㮠㳀㰀㭰㰰㭰㰠 㭐㮰㭐㬰㮠㱀㳠㯐 : 㧀㭐 㰰㳐㯀㱠㲐㯐㭰 㬰㯐㳠㯀㭰 㤐㰀㯰㰰㬠㫐㰰㭐㮐㰠 3.578 2.838 2.859 2.838
㥀㮐㭐㳐㮀㱐㯐㰰㭰 㥀㮐㬐㭀㮐㮠㱀㳐㯰㱐 㥐㱀㬐㮐㰐㫰㬐㰠: 㨀㰐㯰㬠㮰㫐㲀㭐㮐㰠/ (㥐㰰㯰㭀㬐 㬐㰀㳀 㬐㱰㰐㭰㰰㮐㯀㯰㰀㯰㫰㭰㱀㭐㰠 㰀㰐㯰㬠㮰㫐㲀㭐㮐㰠 㰀㰐㯰㭰㬰/㯐㲐㯐 㱰㰐.) 154 (186) 79 (186)

㨀㮐㰰㱀㲐㱀㮐㮠㯰㫰 㱀㳀㮠㯰㮐 㮠㬐㮐 㰰㱐㯐㬐㱠㫠 㫐㰰㯰㭀㬐 (281) (169) (158) (169)
㩰㰐㭐㲐㰰㱀㮐㮠㯰㫰 㱀㳀㮠㯰㮐 㮠㬐㮐 㰰㱐㯐㬐㱠㫠 㫐㯠㯰㭀㬐 3.600 1.275 1.302 1.275
㦰㯰㮐㰀㫀 㮰㭐㮐㱀㯰㱐㰐㬰㮐㮠㫀 㫐㯠㯰㭀㬐 341 0 341 0
㨀㮰㫐㯰㯐/㧀㭐㫰㯰㯐 㰀㰐㯰㰰㬐㰐㯀㯰㬰㫐㰠 㬰㮐㬐 㯀㭐㱀㬐㬠㯰㮰㫐㰠 㮰㯰㬰㬐㰐㮐㬐㰰㯀㳠㯐 㮠㭐㱠㬐㮰㬐㫰㯰㱐 㮠㫰㯐㭰㰰㭰㰠 㫠 
㰀㯰㱐 㰰㱰㭐㱀㫰㭠㯰㯐㱀㬐㮐 㯀㭐 㱀㮐㰠 㮰㭐㮐㱀㯰㱐㰐㬰㮐㮠㫐㰠 㭀㰐㬐㰰㱀㭰㰐㮐㳀㱀㭰㱀㭐㰠:

31.12.2006 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2005 㧀㭐㫰㲐㰰㭰/(㬐㳐㯠㭰㰰㭰) 㬐㰀㯰㮀㭐㯀㫀㱀㲐㯐 (78) (42) (4) (42)
E㧐㥐㨐㤰㥰㩀㦐㦠㧰 㧀㭐㫰㲐㰰㭰/(㬐㳐㯠㭰㰰㭰) 㬐㰀㬐㮐㱀㫠㰰㭐㲐㯐 (276) 452 (317) 452
㨀㫀㬰㮐㬐 㰰㱀㯰㮐㱰㭐㫰㬐 㥐㯐㭐㰐㬰㭰㱀㮐㮠㯰㳐 139.401 87.938 98.569 87.938 (㧀㭐㫰㲐㰰㭰)/㬐㳐㯠㭰㰰㭰 㱐㰀㯰㱰㰐㭐㳠㰰㭐㲐㯐 (㰀㮰㭰㯐 㱀㰐㬐㰀㭐㭠㳠㯐) 999 468 1.031 468
㤐㰀㯰㮀㫐㯀㬐㱀㬐 1.018 429 433 429 㧀㭐㫰㯰㯐:
㤐㰀㬐㮐㱀㫠㰰㭐㮐㰠 㬐㰀㳀 㰀㭐㮰㫀㱀㭐㰠 3.168 2.383 2.695 2.383 㩰㰐㭐㲐㰰㱀㮐㮠㯰㫰 㱀㳀㮠㯰㮐 㮠㬐㮐 㰰㱐㯐㬐㱠㫠 㫐㯠㯰㭀㬐 㮠㬐㱀㬐㬠㭐㬠㮰㭰㯀㫐㯐㬐 (848) (1.248) (273) (1.248)
㦰㯰㮐㰀㫀 㰰㱀㯰㮐㱰㭐㫰㬐 㭐㯐㭐㰐㬰㭰㱀㮐㮠㯰㳐 11.260 12.635 8.151 12.635 㦠㬐㱀㬐㬠㭐㬠㮰㭰㯀㫐㯐㯰㮐 㱠㳀㰐㯰㮐 (1.005) (642) (981) (642)
㨰㩐㧐㧰㦰㧰 㥐㧐㥐㨐㤰㥰㩀㦐㦠㧰㩐 154.847 103.385 109.848 103.385 㨰㳐㯐㯰㮰㯰 㭐㮐㰰㰐㯰㳠㯐/ (㭐㮠㰐㯰㳠㯐) 㬐㰀㳀 㮰㭐㮐㱀㯰㱐㰐㬰㮐㮠㫐㰠 㭀㰐㬐㰰㱀㭰㰐㮐㳀㱀㭰㱀㭐㰠 (㬐) 15.138 7.143 9.622 7.143

㥐㰀㭐㯐㭀㱐㱀㮐㮠㫐㰠 㭀㰐㬐㰰㱀㭰㰐㮐㳀㱀㭰㱀㭐㰠
㨀㤐㦀㥰㩀㦐㦠㧰 (㤐㰀㳀㮠㱀㭰㰰㭰)㥀㮐㫀㮀㭐㰰㭰 㮀㱐㬰㬐㱀㰐㮐㮠㳠㯐,㰰㱐㬰㬰㭐㯐㳠㯐,㮠㯰㮐㯐㯰㰀㰐㬐㯠㮐㳠㯐 㮠㬐㮐 㮰㯰㮐㰀㳠㯐 㭐㰀㭐㯐㭀. (10.907) 0 (11.082) 0
㧀㬐㮠㰐㯰㰀㰐㳀㮀㭐㰰㯀㭐㰠 㱐㰀㯰㱰㰐㭐㳠㰰㭐㮐㰠 59.827 32.034 29.987 32.034 㤐㬰㯰㰐㫀 㭐㯐㰰㳠㯀㬐㱀㲐㯐 㮠㬐㮐 㫀㱐㮰㲐㯐 㰀㫀㬰㮐㲐㯐 㰰㱀㯰㮐㱰㭐㫰㲐㯐 (3.196) (835) (2.269) (835)
㤠㰐㬐㱰㱐㰀㰐㳀㮀㭐㰰㯀㭐㰠 㱀㰐㬐㰀㭐㭠㮐㮠㫐㰠 㱐㰀㯰㱰㰐㭐㳠㰰㭐㮐㰠 3.703 - 3.703              -  㩀㳀㮠㯰㮐 㭐㮐㰰㰀㰐㬐㱰㮀㫐㯐㱀㭐㰠 280 0 158 0
㦰㯰㮐㰀㫐㰠 㬠㰐㬐㱰㱐㰀㰐㳀㮀㭐㰰㯀㭐㰠 㱐㰀㯰㱰㰐㭐㳠㰰㭐㮐㰠 11.939 4.933 6.193 4.933 㨰㳐㯐㯰㮰㯰 㭐㮐㰰㰐㯰㳠㯐/ (㭐㮠㰐㯰㳠㯐) 㬐㰀㳀 㭐㰀㭐㯐㭀㱐㱀㮐㮠㫐㰠 㭀㰐㬐㰰㱀㭰㰐㮐㳀㱀㭰㱀㭐㰠 (㬠) (13.822) (835) (13.193) (835)
㨰㳐㯐㯰㮰㯰 㱐㰀㯰㱰㰐㭐㳠㰰㭐㲐㯐 (㬐) 75.469 36.967 39.883 36.967 㩰㰐㭰㯀㬐㱀㯰㭀㯰㱀㮐㮠㫐㰠 㭀㰐㬐㰰㱀㭰㰐㮐㳀㱀㭰㱀㭐㰠
㧀㭐㱀㯰㱰㮐㮠㳀 㦠㭐㱠㫀㮰㬐㮐㯰 23.928 23.500 23.928 23.500 㥐㮐㰰㰀㰐㫀㯠㭐㮐㰠 㬐㰀㳀 㬐㳐㯠㭰㰰㭰 㯀㭐㱀㯰㱰㮐㮠㯰㳐 㮠㭐㱠㬐㮰㬐㫰㯰㱐 0 (1.495) 0 (1.495)
㦰㯰㮐㰀㫀 㰰㱀㯰㮐㱰㭐㫰㬐 㦠㬐㮀㬐㰐㫠㰠 㦀㫐㰰㭰㰠 㧀㭐㱀㳀㱰㲐㯐 㥐㱀㬐㮐㰐㭐㫰㬐㰠 47.120 42.918 46.037 42.918 㥐㮐㰰㰀㰐㫀㯠㭐㮐㰠 㬐㰀㳀 㭐㮠㭀㯰㮀㫐㯐㱀㬐/㬐㯐㬐㮰㭰㱠㮀㫐㯐㱀㬐 㭀㫀㯐㭐㮐㬐 39 30.000 0 30.000
㦠㬐㮀㬐㰐㫠 㦀㫐㰰㭰 㯀㭐㱀㳀㱰㲐㯐 㥐㱀㬐㮐㰐㭐㫰㬐㰠 (㬠) 71.048 66.418 69.965 66.418 㥐㯠㯰㱠㮰㫠㰰㭐㮐㰠 㭀㬐㯐㭐㫰㲐㯐 (2.136) (30.000) 0 (30.000)
㥀㮐㮠㬐㮐㳠㯀㬐㱀㬐 㧀㭐㮐㯰㲀㭰㱠㫰㬐㰠 (㬰) 8.330 - -  -  㧀㭐㰐㫰㰰㯀㬐㱀㬐 㰀㮰㭰㰐㲐㮀㫐㯐㱀㬐 (1.035) (994) (1.035) (994)
㨰㳐㯐㯰㮰㯰 㦠㬐㮀㬐㰐㫠㰠 㦀㫐㰰㭰㰠  (㭀)=(㬠)+(㬰) 79.378 66.418 69.965 66.418 㨰㳐㯐㯰㮰㯰 㭐㮐㰰㰐㯰㳠㯐/(㭐㮠㰐㯰㳠㯐) 㬐㰀㳀 㱰㰐㭰㯀㬐㱀㯰㭀㯰㱀㮐㮠㫐㰠 㭀㰐㬐㰰㱀㭰㰐㮐㳀㱀㭰㱀㭐㰠 (㬰) (3.133) (2.489) (1.035) (2.489)
㨰㩐㧐㧰㦰㧰 㨀㤐㦀㥰㩀㦐㦠㧰㩐 (㭐) = (㬐) + (㭀) 154.847 103.385 109.848 103.385

㦠㬐㮀㬐㰐㫠 㬐㳐㯠㭰㰰㭰/(㯀㭐㫰㲐㰰㭰) 㰰㱀㬐 㱀㬐㯀㭐㮐㬐㮠㫀 㭀㮐㬐㮀㫐㰰㮐㯀㬐 㮠㬐㮐 㮐㰰㯰㭀㳐㯐㬐㯀㬐
㰀㭐㰐㮐㳀㭀㯰㱐 (㬐) + (㬠) +(㬰) (1.818) 3.819 (4.606) 3.819

㩀㬐㯀㭐㮐㬐㮠㫀 㭀㮐㬐㮀㫐㰰㮐㯀㬐 㮠㬐㮐 㮐㰰㯰㭀㳐㯐㬐㯀㬐 㫐㯐㬐㰐㯠㭰㰠 㰀㭐㰐㮐㳀㭀㯰㱐 11.844 8.026 11.844 8.026
㩀㬐㯀㭐㮐㬐㮠㫀 㭀㮐㬐㮀㫐㰰㮐㯀㬐 㮠㬐㮐 㮐㰰㯰㭀㳐㯐㬐㯀㬐 㮰㫠㯠㭰㰠 㰀㭐㰐㮐㳀㭀㯰㱐 10.026 11.844 7.238 11.844

 㧰 㧰㧀㦐㦰㧰㨰

31.12.2006 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2005
㦠㳐㮠㮰㯰㰠 㭐㰐㬰㬐㰰㮐㳠㯐 45.320 31.001 34.642 31.001
㧀㮐㮠㱀㫀 㮠㫐㰐㭀㭰/㭠㭰㯀㮐㫐㰠 16.575 11.009 12.980 11.009
㦠㫐㰐㭀㭰 㰀㰐㯰 㱠㳀㰐㲐㯐, 㱰㰐㭰㯀㬐㱀㯰㭀㯰㱀㮐㮠㳠㯐,
㭐㰀㭐㯐㭀㱐㱀㮐㮠㳠㯐 㬐㰀㯰㱀㭐㮰/㯀㫀㱀㲐㯐 & 㬐㰀㯰㰰㬠㫐㰰㭐㲐㯐 15.988 8.341 9.746 8.341
㦠㫐㰐㭀㭰  㰀㰐㯰 㱠㳀㰐㲐㯐, 㱰㰐㭰㯀㬐㱀㯰㭀㯰㱀㮐㮠㳠㯐 㣀㯀㮐㮰㯰㰠 㥐㱀㬐㮐㰐㭐㫰㬐
& 㭐㰀㭐㯐㭀㱐㱀㮐㮠㳠㯐 㬐㰀㯰㱀㭐㮰㭐㰰㯀㫀㱀㲐㯐 12.410 5.503 6.887 5.503 㬐)   㨀㲐㮰㫠㰰㭐㮐㰠 㤐㬰㬐㮀㳠㯐 㮠㬐㮐 㩐㰀㭰㰐㭐㰰㮐㳠㯐 39,00 39,00
㦠㫐㰐㭀㭰 㰀㰐㯰 㱠㳀㰐㲐㯐 8.954 4.398 5.743 4.398 㬠)   㤐㬰㯰㰐㫐㰠 㤐㬰㬐㮀㳠㯐 㮠㬐㮐 㩐㰀㭰㰐㭐㰰㮐㳠㯐 0,00 0,00
㧀㭐㫰㯰㯐 㱠㳀㰐㯰㮐 2.081 958 1.128 958 㬰)   㤐㰀㬐㮐㱀㫠㰰㭐㮐㰠 21,00 21,00
㦠㫐㰐㭀㭰  㯀㭐㱀㫀 㬐㰀㳀 㱠㳀㰐㯰㱐㰠 6.873 3.440 4.616 3.440 㭀)   㩐㰀㯰㱰㰐㭐㳠㰰㭐㮐㰠 0,00 0,00
㦠㬐㱀㬐㯐㫐㯀㯰㯐㱀㬐㮐 㰰㭐: 㭐)   㨰㱐㯐㬐㮰㮰㬐㬰㫐㰠 㮠㬐㮐 㬐㯀㯰㮐㬠㫐㰠 㭀㮐㭐㱐㮀㱐㯐㱀㮐㮠㳠㯐
㧀㭐㱀㳀㱰㯰㱐㰠 㥐㱀㬐㮐㰐㭐㫰㬐㰠 5.771 3.440 4.616 3.440       㰰㱀㭐㮰㭐㱰㳠㯐 㮠㬐㮐 㯀㭐㮰㳠㯐 㱀㭰㰠 㭀㮐㯰㫰㮠㭰㰰㭰㰠 1.280,00 860,00
㧀㭐㱀㳀㱰㯰㱐㰠 㧀㭐㮐㯰㲀㭰㱠㫰㬐㰠 1.102 - -  -  㰰㱀)  㤐㰀㬐㮐㱀㫠㰰㭐㮐㰠 㬐㰀㳀 㭀㮐㭐㱐㮀㱐㯐㱀㮐㮠㫀 㰰㱀㭐㮰㫐㱰㭰

      㮠㬐㮐 㯀㫐㮰㭰 㱀㭰㰠 㭀㮐㯰㫰㮠㭰㰰㭰㰠 0,00 0,00
㦠㫐㰐㭀㭰 㯀㭐㱀㫀 㬐㰀㳀 㱠㳀㰐㯰㱐㰠 㬐㯐㫀 㯀㭐㱀㯰㱰㫠 - (㰰㭐 € / 㯀㭐㱀㯰㱰㫠) 0,2701 0,1610 0,2161 0,1610 㭠)   㩐㰀㯰㱰㰐㭐㳠㰰㭐㮐㰠 㰀㰐㯰㰠 㱀㬐 㭀㮐㭐㱐㮀㱐㯐㱀㮐㮠㫀 㰰㱀㭐㮰㫐㱰㭰
㨀㰐㯰㱀㭐㮐㯐㳀㯀㭐㯐㯰 㯀㫐㰐㮐㰰㯀㬐 - - 0,08 0,05       㮠㬐㮐 㯀㫐㮰㭰 㱀㭰㰠 㭀㮐㯰㫰㮠㭰㰰㭰㰠 0,00 0,00

 㧰 㧰㧀㦐㦰㧰㨰

㧀㮐㰰㮀㲐㱀㯰㫰 31-Dec-06 31-Dec-05 31-Dec-06 31-Dec-05
㥰㯀㭐㰐㯰㯀㫰㰰㮀㮐㯰㮐 752 456 489 456

143 15 39 15

㥐㨀㪐㧐㩐㧀㦐㤐 㥐㩀㤐㦐㨐㥐㦐㤐㨰 㥐㥀㨐㤐  㨀㧰㨰㧰㨰㩀㧰 㨰㩐㧀/㩰㥰㨰㤐㧐㥐㦰㥐㤰㦠㩀㥐㨰 㩠㧰㨐㧰㦰. 㩰㨐㥰㨰㥐㦐㨰    㧀㥐㦀㧰㥀㧰㨰 㥐㧐㧰㨀㧰㦐㥰㨰㥰㨰
㥐㩀㤐㦐㨐㥐㦐㤐 㥐㦰㦰㥰㧐㦐㦠㪐㧐 㧠㥐㧐㧰㥀㧰㩰㥐㦐㪐㧐 "㦰㤐㧀㪀㤐" 㤐.㥐 - 㧀㭰㱀㰐㮐㮠㫠 㥐㦰㦰㤐㥀㤐 㧀㭰㱀㰐㮐㮠㫠 㧰㦰㦐㦠㥰
㧀㥐㤰㤐㦰㥰 㤠㨐㥐㩀㤐㧐㧐㦐㤐 㥐.㨀.㥐 㥐㦰㦰㤐㥀㤐 㡠㯀㭐㰰㭰 99,83% 㧰㦰㦐㦠㥰
LUELLA ENTERPRISES LTD 㦠㩐㨀㨐㧰㨰 㡠㯀㭐㰰㭰 100% 㧰㦰㦐㦠㥰
NORTH HAVEN LTD HONG KONG  㢀㯀㯀㭐㰰㭰 㰰㱐㯀/㱰㫠 100% 㧰㦰㦐㦠㥰
BEOGRADSKO MESOVITO PREDUZECE 㨰㥐㨐㤠㦐㤐 㧰㦰㦐㦠㥰

㤐㮀㫠㯐㬐, 28 㧀㬐㰐㱀㫰㯰㱐 2007

㧰 㨀㰐㳀㭐㭀㰐㯰㰠 㱀㯰㱐 㥀.㨰. 㧰 㥀㮐㭐㱐㮀㳐㯐㲐㯐 㨰㳐㯀㬠㯰㱐㮰㯰㰠  㧰 㧰㮐㮠㯰㯐.㥀㮐㭐㱐㮀㱐㯐㱀㫠㰠

㧀㪐㨐㦐㨰 㧀㧰㧐㩀㦐㤐㧐㧰 㧐㦐㦠㧰㦰㤐㧰㨰 㥀. 㥀㤐㧐㥀㧰㦰㧰㨰 㦠㪐㧐/㧐㧰㨰 㦠㩐㨐㦐㤐㦠㧰㨰
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1.1 㨰㩀㧰㦐㩰㥐㦐㤐 㦐㨰㧰㦰㧰㤰㦐㨰㧀㧰㩐 (㰀㯰㰰㫀 㭐㮠㱠㰐㬐㰰㯀㫐㯐㬐 㰰㭐 㱰㮐㮰㮐㫀㭀㭐㰠 㭐㱐㰐㳠)

2004-2006

http://www.grandebretagne.gr  

㨀㨐㧰㨰㦀㥐㩀㤐 㨰㩀㧰㦐㩰㥐㦐㤐 㦠㤐㦐 㨀㦰㥰㨐㧰㩠㧰㨐㦐㥐㨰

㥀㧰㧀㥰 㩀㧰㩐 㧰㧀㦐㦰㧰㩐

(㰀㯰㰰㫀 㭐㮠㱠㰐㬐㰰㯀㫐㯐㬐 㰰㭐 㱰㮐㮰㮐㫀㭀㭐㰠 㭐㱐㰐㳠)

2003-2006

㧰㧀㦐㦰㧰㨰 㥐㩀㤐㦐㨐㥐㦐㪐㧐 "㦰㤐㧀㪀㤐"

  㨰㩐㧐㧰㨀㩀㦐㦠㤐 㧰㦐㦠㧰㧐㧰㧀㦐㦠㤐 㨰㩀㧰㦐㩰㥐㦐㤐 㦠㤐㦐 㨀㦰㥰㨐㧰㩠㧰㨐㦐㥐㨰 㩀㥰㨰 㩰㨐㥰㨰㥰㨰 㤐㨀㧰 01 㦐㤐㧐㧰㩐㤐㨐㦐㧰㩐 2006 㥐㪐㨰 31 㥀㥐㦠㥐㧀㤠㨐㦐㧰㩐 2006
(㭀㭰㯀㯰㰰㮐㭐㱐㯀㫐㯐㬐 㬠㫀㰰㭐㮐 㱀㯰㱐 㯐.2190/20, 㫀㰐㮀㰐㯰 135 㬰㮐㬐 㭐㰀㮐㱰㭐㮐㰐㫠㰰㭐㮐㰠 㰀㯰㱐 㰰㱐㯐㱀㫀㰰㰰㯰㱐㯐 㭐㱀㫠㰰㮐㭐㰠 㯰㮐㮠㯰㯐㯰㯀㮐㮠㫐㰠 㮠㬐㱀㬐㰰㱀㫀㰰㭐㮐㰠, 㭐㯐㯰㰀㯰㮐㭰㯀㫐㯐㭐㰠 㮠㬐㮐 㯀㭰 㮠㬐㱀㫀 㱀㬐 㥀㦰㨀) 

6015/06/㤠/86/135
㤠㬐㰰㮐㮰㫐㲐㰠 㤰㭐㲐㰐㬰㫰㯰㱐 㤐' 1 - 10654 , 㤐㮀㫠㯐㬐

㨰㩐㧐㧰㨀㩀㦐㦠㤐 㧰㦐㦠㧰㧐㧰㧀㦐㦠㤐 㨰㩀㧰㦐㩰㥐㦐㤐 㦐㨰㧰㦰㧰㤰㦐㨰㧀㧰㩐, 㦠㤐㩀㤐㨰㩀㤐㨰㥰㨰 㤐㨀㧰㩀㥐㦰㥐㨰㧀㤐㩀㪐㧐 㩰㨐㥰㨰㥰㨰,㦠㤐㩀㤐㨰㩀㤐㨰㥰㨰 㧀㥐㩀㤐㤠㧰㦰㥰㨰 㦠㤐㦀㤐㨐㥰㨰 㦀㥐㨰㥰㨰, 㦠㤐㩀㤐㨰㩀㤐㨰㥰㨰 㩀㤐㧀㥐㦐㤐㦠㪐㧐 㨐㧰㪐㧐
1.3. 㨰㩀㧰㦐㩰㥐㦐㤐 㦠㤐㩀㤐㨰㩀㤐㨰㥰㨰 㧀㥐㩀㤐㤠㧰㦰㪐㧐 㦠㤐㦀㤐㨐㥰㨰 㦀㥐㨰㥰㨰 㨀㥐㨐㦐㧰㥀㧰㩐 (㰀㯰㰰㫀 㭐㮠㱠㰐㬐㰰㯀㫐㯐㬐 㰰㭐 㱰㮐㮰㮐㫀㭀㭐㰠 㭐㱐㰐㳠)

2005-2006
2000-2006

2006

㢀㯀㯀㭐㰰. 㰰㱐㯀/㱰㫠 51,00%

1.2 㨰㩀㧰㦐㩰㥐㦐㤐 㦠㤐㩀㤐㨰㩀㤐㨰㥰㨰 㤐㨀㧰㩀㥐㦰㥐㨰㧀㤐㩀㪐㧐 㨀㥐㨐㦐㧰㥀㧰㩐

 㧰 㧰㧀㦐㦰㧰㨰 㥰 㥐㩀㤐㦐㨐㥐㦐㤐

 㧰 㧰㧀㦐㦰㧰㨰

 㧰 㧰㧀㦐㦰㧰㨰
1.4. 㨰㩀㧰㦐㩰㥐㦐㤐 㦠㤐㩀㤐㨰㩀㤐㨰㥰㨰 㩀㤐㧀㥐㦐㤐㦠㪐㧐 㨐㧰㪐㧐 㨀㥐㨐㦐㧰㥀㧰㩐 (㥐㯀㯀㭐㰰㭰 㯀㫐㮀㯰㭀㯰㰠) (㰀㯰㰰㫀 㭐㮠㱠㰐㬐㰰㯀㫐㯐㬐 㰰㭐 㱰㮐㮰㮐㫀㭀㭐㰠 㭐㱐㰐㳠)

㧀㧰㧐㩀㦐㤐㧐㧰 㧀㪐㨐㦐㨰

㥐㥀㨐㤐 : 㤠.㤰㥐㪐㨐㤰㦐㧰㩐 㤐' 1  - 㤐㦀㥰㧐㤐 - 10564
㤐㩠㧀 094008519 - 㥀㧰㩐 㩠㤐㥐㥐 㤐㦀㥰㧐㪐㧐 - 㤐㨐.㧀.㤐.㥐. 6015/06/㤠/86/135

㥰 㥐㩀㤐㦐㨐㥐㦐㤐

㥰 㥐㩀㤐㦐㨐㥐㦐㤐

㩐㰀㯰㱐㰐㬰㭐㫰㯰 㤐㯐㫀㰀㱀㱐㯠㭰㰠 - 㥀㮐㭐㳐㮀㱐㯐㰰㭰 㥐㯀㰀㯰㰐㫰㯰㱐

㨰㩀㧰㦐㩰㥐㦐㤐 㥐㨀㦐㩰㥐㦐㨐㥰㨰㥰㨰
㥰 㥐㩀㤐㦐㨐㥐㦐㤐

㥰 㥐㩀㤐㦐㨐㥐㦐㤐

㥀㧰㧠㦐㤐㥀㥰㨰 㤐㨀㧰㨰㩀㧰㦰㧰㨰

1. 㥀㭐㯐 㱐㰀㫀㰐㱰㯰㱐㯐 㭐㰀㫰㭀㮐㮠㭐㰠 㫠 㱐㰀㳀 㭀㮐㬐㮐㱀㭰㰰㫰㬐 㭀㮐㬐㱠㯰㰐㫐㰠 㭀㮐㮠㬐㰰㱀㮐㮠㳠㯐 㫠 㭀㮐㯰㮐㮠㭰㱀㮐㮠㳠㯐 㯰㰐㬰㫀㯐㲐㯐 㰀㯰㱐 㭐㯐㭀㫐㱰㭐㱀㬐㮐 㯐㬐 㫐㱰㯰㱐㯐 㰰㭰㯀㬐㯐㱀㮐㮠㫠 㭐㰀㫰㰀㱀㲐㰰㭰 㰰㱀㭰㯐 㯰㮐㮠㯰㯐㯰㯀㮐㮠㫠 㮠㬐㱀㫀㰰㱀㬐㰰㭰 㱀㭰㰠 㥐㱀㬐㮐㰐㭐㫰㬐㰠 㮠㬐㮐 㱀㯰㱐
㧰㯀㫰㮰㯰㱐.
2. 㥐㰀㫰 㱀㲐㯐 㤐㮠㮐㯐㫠㱀㲐㯐 㱀㭰㰠 㧀㭰㱀㰐㮐㮠㫠㰠 㱐㱠㫰㰰㱀㬐㯐㱀㬐㮐 㭐㯀㰀㰐㫀㬰㯀㬐㱀㬐 㬠㫀㰐㭰 㰀㯰㰰㯰㳐 € 39.000 㱰㮐㮰. 㭐㯐㳠 㰰㱐㯐㯰㮰㮐㮠㫀 㬰㮐㬐 㱀㯰 㣀㯀㮐㮰㯰 㱐㱠㫰㰰㱀㬐㯐㱀㬐㮐 㱐㱠㫰㰰㱀㬐㯐㱀㬐㮐 㭐㯀㰀㰐㫀㬰㯀㬐㱀㬐 㬠㫀㰐㭰 㰀㯰㰰㯰㳐 € 68.823 㱰㮐㮰.
㰀㭐㰐㫰㰀㯰㱐.
3. 㨀㲐㮰㫠㰰㭐㮐㰠,㬐㬰㯰㰐㫐㰠,㬐㰀㬐㮐㱀㫠㰰㭐㮐㰠,㱐㰀㯰㱰㰐㭐㳠㰰㭐㮐㰠 㯀㭐㱀㬐㯠㳐 㱀㲐㯐 㰰㱐㯐㭀㭐㭀㭐㯀㫐㯐㲐㯐 㯀㭐㰐㳠㯐 

㩀㬐 㰀㬐㰐㬐㮠㫀㱀㲐 㰰㱀㯰㮐㱰㭐㫰㬐 㮠㬐㮐 㰀㮰㭰㰐㯰㱠㯰㰐㫰㭐㰠 㰰㱀㯰㱰㭐㳐㯰㱐㯐 㰰㭐 㯀㫰㬐 㬰㭐㯐㮐㮠㫠 㭐㯐㭰㯀㫐㰐㲐㰰㭰 㬰㮐㬐 㱀㭰㯐 㯰㮐㮠㯰㯐㯰㯀㮐㮠㫠 㮠㬐㱀㫀㰰㱀㬐㰰㭰 㮠㬐㮐 㱀㬐 㬐㰀㯰㱀㭐㮰㫐㰰㯀㬐㱀㬐 㱀㭰㰠 㭐㱀㬐㮐㰐㭐㫰㬐㰠 㮠㬐㮐 㱀㯰㱐 㯰㯀㫰㮰㯰㱐 " 㥐㩀㤐㦐㨐㥐㦐㤐 㥐㦰㦰㥰㧐㦐㦠㪐㧐 㧠㥐㧐㧰㥀㧰㩰㥐㦐㪐㧐 㦰㤐㧀㪀㤐 㤐.㥐. ". 㧰 㬐㯐㬐㬰㯐㳠㰰㱀㭰㰠 㰀㯰㱐 㭐㰀㮐㭠㭰㱀㫀 㯐㬐 㬐㯐㱀㮰㫠㰰㭐㮐
㯰㮰㯰㮠㮰㭰㰐㲐㯀㫐㯐㭰 㭐㮐㮠㳀㯐㬐 㱀㭰㰠 㯰㮐㮠㯰㯐㯰㯀㮐㮠㫠㰠 㮀㫐㰰㭰㰠 㮠㬐㮐 㱀㲐㯐 㬐㰀㯰㱀㭐㮰㭐㰰㯀㫀㱀㲐㯐 㱀㭰㰠, 㰀㰐㫐㰀㭐㮐 㯐㬐 㭐㯠㬐㰰㱠㬐㮰㫰㰰㭐㮐 㰀㰐㳀㰰㬠㬐㰰㭰 㰰㱀㮐㰠 㭐㱀㫠㰰㮐㭐㰠 㯰㮐㮠㯰㯐㯰㯀㮐㮠㫐㰠 㮠㬐㱀㬐㰰㱀㫀㰰㭐㮐㰠 㰀㯰㱐 㰀㰐㯰㬠㮰㫐㰀㯰㱐㯐 㱀㬐 㥀㮐㭐㮀㯐㫠 㦰㯰㬰㮐㰰㱀㮐㮠㫀 㨀㰐㳀㱀㱐㰀㬐, 㮠㬐㮀㳠㰠 㮠㬐㮐 㰰㱀㭰㯐 㫐㮠㮀㭐㰰㭰 㭐㮰㫐㬰㱰㯰㱐 㱀㯰㱐 㯰㰐㮠㲐㱀㯰㳐 㭐㮰㭐㬰㮠㱀㫠
㮰㯰㬰㮐㰰㱀㫠. 㥐㯐㭀㭐㮐㮠㱀㮐㮠㫀 㯀㰀㯰㰐㭐㫰 㯐㬐 㬐㯐㬐㱀㰐㫐㯠㭐㮐 㰰㱀㭰 㭀㮐㭐㳐㮀㱐㯐㰰㭰 㥀㮐㬐㭀㮐㮠㱀㳐㯰㱐 㱀㭰㰠, 㳀㰀㯰㱐 㬐㯐㬐㰐㱀㳠㯐㱀㬐㮐 㱀㬐 㭐㯐 㮰㳀㬰㲐 㰰㱀㯰㮐㱰㭐㫰㬐.

8. 㨰㱀㭰㯐 㰀㬐㰐㯰㳐㰰㬐 㰀㭐㰐㫰㯰㭀㯰 㭐㯐㰰㲐㯀㬐㱀㳠㮀㭰㮠㬐㯐 㬰㮐㬐 㰀㰐㳠㱀㭰 㱠㯰㰐㫀 㯰㮐 㭐㱀㬐㮐㰐㫰㭐㰠 㰀㯰㱐 㭐㯀㱠㬐㯐㫰㭠㯰㯐㱀㬐㮐 㰰㱀㯰 㰀㫰㯐㬐㮠㬐 㥀㧰㧀㥰 㩀㧰㩐 㧰㧀㦐㦰㧰㩐 㮰㳀㬰㲐 㱀㭰㰠 㬐㰀㳀㮠㱀㭰㰰㭰㰠 㱀㭰㰠 㮀㱐㬰㬐㱀㰐㮐㮠㫠㰠 LUELLA
ENTERPRISES LTD  㱀㭰㯐  06-06-2006. 㩀㬐 㰰㱐㬰㮠㰐㮐㱀㮐㮠㫀 㰰㱀㯰㮐㱰㭐㫰㬐 㱀㯰㱐 㧰㯀㫰㮰㯰㱐 㬐㱠㯰㰐㯰㳐㯐 㱀㭰㯐 㯀㭰㱀㰐㮐㮠㫠.
9. 㩀㱐㱰㳀㯐 㭀㮐㬐㱠㯰㰐㫐㰠 㰰㭐 㬐㮀㰐㯰㫰㰰㯀㬐㱀㬐 㯰㱠㭐㫰㮰㯰㯐㱀㬐㮐 㰰㭐 㰰㱀㰐㯰㬰㬰㱐㮰㯰㰀㯰㮐㫠㰰㭐㮐㰠.
10. 㥰 㥐㱀㬐㮐㰐㭐㫰㬐 㭀㭰㯀㯰㰰㮐㭐㳐㭐㮐 㯰㮐㮠㯰㯐㯰㯀㮐㮠㫐㰠 㮠㬐㱀㬐㰰㱀㫀㰰㭐㮐㰠 㯰㮐 㯰㰀㯰㫰㭐㰠 㰰㱐㯐㱀㫀㱰㮀㭰㮠㬐㯐 㯀㭐 㬠㫀㰰㭰 㱀㬐 㥀.㨀.㩰.㨀. 㬐㰀㳀 01.01.2005.
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5. 㥐㰀㭐㯐㭀㳐㰰㭐㮐㰠  2006: 㣀㯀㮐㮰㯰㰠 € 3.196 㱰㮐㮰. 㥐㱀㬐㮐㰐㭐㫰㬐 € 2.260 㱰㮐㮰.
6. 㧰㮐 㬐㯐㫐㮰㭐㬰㮠㱀㭐㰠 㱠㯰㰐㯰㮰㯰㬰㮐㮠㫀 㱰㰐㫠㰰㭐㮐㰠 㬰㮐㬐 㱀㭰㯐 㯀㭰㱀㰐㮐㮠㫠 㭐㫰㯐㬐㮐 㯰㮐 2003-2006. 㤐㯐㬐㮰㱐㱀㮐㮠㫀 㬰㮐㬐 㱀㮐㰠 㮰㯰㮐㰀㫐㰠 㭐㱀㬐㮐㰐㫰㭐㰠 㱀㯰㱐 㧰㯀㫰㮰㯰㱐 㭐㯀㱠㬐㯐㫰㭠㯰㯐㱀㬐㮐 㰰㱀㯰㯐 㰀㫰㯐㬐㮠㬐 㱀㭰㰠 㥀㯰㯀㫠㰠 㱀㯰㱐 㧰㯀㫰㮰㯰㱐.
7. 㧰 㬐㰐㮐㮀㯀㳀㰠 㱀㯰㱐 㬐㰀㬐㰰㱰㯰㮰㯰㳐㯀㭐㯐㯰㱐 㰀㰐㯰㰰㲐㰀㮐㮠㯰㳐 㬰㮐㬐 㱀㯰㯐 㣀㯀㮐㮰㯰 㮠㬐㮐 㱀㭰㯐 㭐㱀㬐㮐㰐㫰㬐 㭐㫰㯐㬐㮐 :

113


	ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
	ΠΕΡΙΛΗΨΗ
	ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ
	ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
	ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
	ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
	1.1 Αντικειμενικός Σκοπός
	1.2 Μεθοδολογία
	1.3 Δεδομένα Που Χρησιμοποιήθηκαν Και Αξιοπιστία Τους
	1.4 Περιορισμοί  Στην Έρευνα

	ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
	ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ
	2.1 Η Αξία Της Επιχείρησης Και Αποτίμηση
	2.2 Λόγοι Αποτίμησης Και Σκοπός
	2.3 Οι Μύθοι Για Την Αποτίμηση
	2.4 Περί Μεθόδων Αποτίμησης
	2.5 Μοντέλο Προεξόφλησης  Ελεύθερων Ταμειακών Ροών
	2.5.1 Οι Δύο Βασικές "Παραλλαγές" Του Μοντέλου (FCFF - FCFE)
	2.5.2 Μοντέλο Προεξόφλησης Ελεύθερων Ταμειακών Ροών Ενός Σταδίου
	2.5.3 Μοντέλο Προεξόφλησης Ελεύθερων Ταμειακών Ροών Δύο Σταδίων

	2.6 Mέσο Σταθμικό Kόστος Kεφαλαίου (WACC)
	2.6.1 Κόστος Δανεισμού (Cost of Debt)
	2.6.2 Κόστος Ιδίων Κεφαλαίων (Cost of Equity)
	2.6.3 Ρυθμός Ανάπτυξης (g) Και Υπολειμματική Αξία (Terminal Value)

	2.7 Μέθοδος Των Πολλαπλασιαστών (Comparable Multiples)
	2.7.1 Παραδοχές Και Μεθοδολογία
	2.7.2 Πλεονεκτήματα Και Μειονεκτήματα Της Μεθόδου


	ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
	ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε
	3.1 Εταιρική Δραστηριότητα
	3.2 Ιστορική Αναδρομή
	3.3 Η Δομή Του Ομίλου Και Διοικητικό Συμβούλιο Της Εταιρείας
	3.4 Χρηματοοικονομικές Εξελίξεις Και Επιδόσεις Για Το Έτος 2015
	3.5 Η Πορεία Της Μετοχής

	ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
	ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΛΑΜΨΑ Α.Ε
	4.1 Ο Κλάδος Του Τουρισμού Στην Ελλάδα
	4.2 S.W.O.T Ανάλυση Του Ομίλου ΛΑΜΨΑ
	4.3 Στόχοι - Στρατηγική  Του Ομίλου ΛΑΜΨΑ

	ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
	ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΛΑΜΨΑ
	5.1 Εισαγωγή
	5.2 Βασικές Λογιστικές Αρχές Και Λογιστικό Πλαίσιο
	5.3 Ποιότητα Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
	5.4 Τεχνικές και Σημασία Της Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης
	5.5 Οριζόντια Ανάλυση Ομίλου ΛΑΜΨΑ
	5.6 Κάθετη Ανάλυση Ομίλου ΛΑΜΨΑ
	5.7 Ανάλυση Αριθμοδεικτών Του Ομίλου ΛΑΜΨΑ
	5.7.1 Αριθμοδείκτες Ρευστότητας
	5.7.2 Αριθμοδείκτες Κυκλοφοριακής Ταχύτητας ή Δραστηριότητας
	5.7.3 Αριθμοδείκτες Δανειακής Επιβάρυνσης ή Κεφαλαιακής Διάρθρωσης
	5.7.4 Αριθμοδείκτες Αποδοτικότητας
	5.7.5 Αριθμοδείκτες Αποτίμησης ή Επενδυτικοί Αριθμοδείκτες


	ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
	ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΛΑΜΨΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΩΝ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΜΕΝΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
	6.1 Μέθοδος Αποτίμησης Και Μεθοδολογία
	6.2 Υπολογισμός Των Ελεύθερων Ταμειακών Ροών Για Τα Έτη 2016-2020
	6.2.1 Υπολογισμός Χρηματοοικονομικών Δεικτών
	6.2.2 Πρόβλεψη Χρηματοοικονομικών Μεγεθών Για Έτη 2016-2020
	6.2.3 Υπολογισμός FCFF Για Έτη 2016-2020

	6.3 Υπολογισμός Tου Mεσοσταθμικού Kόστους Kεφαλαίων (WACC)
	6.3.1 Κόστος Δανεισμού (Cost of Debt)
	6.3.2 Κόστος Ιδίων Κεφαλαίων (Cost of Equity)
	6.3.3 Mεσοσταθμικό Kόστος Kεφαλαίων (WACC)

	6.4 Εκτίμηση Της Υπολειμματικής Αξίας (Terminal Value)
	6.5 Προσδιορισμός Της Αξίας
	6. 6 Ανάλυση Ευαισθησίας

	ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
	ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΩΝ (COMPARABLE MULTIPLES)
	7.1 Μέθοδος Αποτίμησης Και Μεθοδολογία
	7.2.1 Η Εταιρεία ΓΕΚΕ Α.Ε
	7.2.2 Η Εταιρεία ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ Α.Ε
	7.2.3 Η Εταιρεία ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Α.Ξ.Ε

	7.3 Yπολογισμός Χρηματιστηριακών Δεικτών Και Στάθμιση Τους
	7.4 Εφαρμογή Των Δεικτών Στα Οικονομικά Μεγέθη  Του  Ομίλου
	7.5 Η Τελική Αξία Του Ομίλου ΛΑΜΨΑ

	ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8
	ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΟΜΙΛΟΥ ΛΑΜΨΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
	ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
	Ελληνική Βιβλιογραφία
	Ξένη Βιβλιογραφία
	Οικονομικές Εκθέσεις
	Ιστοσελίδες




