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LORDOS HOTELS (HOLDINGS) PUBLIC LIMITED 
_________________________ 

 

ΠΡΩΤΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ 2008 

 

Η Εταιρεία δημοσιοποιεί την Πρώτη Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης του 2008 σύμφωνα με το 
άρθρο 11 του περί των Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε 
Ρυθμιζόμενη Αγορά) Νόμο του 2007 (Ν.190 (Ι) του 2007). Η έκθεση βασίζεται στα οικονομικά 
αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου του 2008, τα οποία δεν είναι ελεγμένα από τους ελεγκτές της 
Εταιρείας. 

 

Συγκριτική οικονομική ανάλυση 
Τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου κάθε έτους επηρεάζονται από το ότι κατά την περίοδο 
αυτή, λόγω εποχικότητας, το ξενοδοχείο Golden Coast παραμένει κλειστό και οι πληρότητες του 
ξενοδοχείου Golden Bay είναι σχετικά μειωμένες. Oι πωλήσεις του Συγκροτήματος το πρώτο 
τρίμηνο αποτελούν το 10% περίπου των συνολικών πωλήσεων κάθε έτους, ενώ το λειτουργικό 
κόστος δεν είναι ανάλογα μειωμένο.  

Κατά το πρώτο τρίμηνο 2008, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2007: 

Oι πωλήσεις του Συγκροτήματος αυξήθηκαν κατά 2,5% στις €862 χιλιάδες περίπου. 

Το μεικτό κέρδος αυξήθηκε κατά 1.9 % στις €231 χιλιάδες. 

Η ζημιά πριν από τα χρηματοοικονομικά έξοδα, τη φορολογία και τις αποσβέσεις 
(EBITDA) αυξήθηκε κατά 7.1% στις €331 χιλιάδες.  

Η τελική ζημιά μειώθηκε κατά 7.2 % στις €734 χιλιάδες σαν αποτέλεσμα της μείωσης 
των χρηματοοικονομικών εξόδων κατά €80 χιλιάδες περίπου. 

 

Περιγραφή σημαντικών γεγονότων 
Δεν υπήρξαν οποιαδήποτε ουσιώδη γεγονότα ή οποιεσδήποτε σημαντικές συναλλαγές κατά την 
περίοδο αναφοράς που επηρέασαν ή που αναμένεται να επηρεάσουν την οικονομική κατάσταση 
του Συγκροτήματος.  
 
Ο μη ελεγμένος Ενοποιημένος Λογαριασμός Αποτελεσμάτων έχει ως ακολούθως: 
 

 

 Από 1/1 μέχρι 
31/3/2008 
Ευρώ 

 Από 1/1 μέχρι 
31/3/2007 
Ευρώ 

    
Κύκλος εργασιών 861,517 839,806
Κόστος πωλήσεων (630,120) (612,765)
      
Μεικτό κέρδος 231,397 227,041
    
Έξοδα πωλήσεων και διαφημίσεις (87,764) (90,023)
Διοικητικά έξοδα (471.745) (428,177)
Λοιπά λειτουργικά έξοδα (228.090) (245,324)
Τόκοι και άλλα έξοδα  (161,300) (152,967)
Μη πραγματοποιθείσα συναλλαγματική ζημιά  - (83,060)



 2 

(Μείωση)/Αύξηση στην εύλογη αξία επενδύσεων σε 
χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού μέσω της 
κατάστασης λογαριασμού αποτελεσμάτων   

 
 

(1,040)

 
 

1,762

      
Ζημιά πριν  τη φορολογία  (718,542) (770,748)
    
Φορολογία  (15,802) (20,499)
      
Καθαρή ζημιά για την περίοδο (734.344) (791247)
  

Που αναλογεί σε:  
Μετόχους της μητρικής εταιρείας (671,875) (701.676)
Συμφέρον μειοψηφίας (62,469) (89.571)
      
   (734,344)  (791,247)
  
    
Ζημιά ανά μετοχή (σεντ) που αναλογεί στους μετόχους 
της μητρικής εταιρείας 

 
 (1,92) 

 
       (2,00) 
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Για το Διοικητικό Συμβούλιο  
της Lordos Hotels (Holdings) Public Limited 
Adaminco Secretarial Limited, Γραμματέας 
 
 


