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«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΛΗΤΩ Α.Ε.»
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 1937001000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 33722/01ΔΤ/Β/95/16)
Κηφισού 90 Περιστέρι Αττικής , Τ.Κ. 12132
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014
(δημοσιευόμενα βάσει του κ.ν. 2190/20 , άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές
καταστάσεις , ενοποιημένες και μη , κατά τα Δ.Λ.Π. )

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες , που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις , στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την
οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της ''ΛΗΤΩ Α.Ε.Ε. ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ''. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη ,
πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή η 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 .
Αρμόδια Υπηρεσία :
Διεύθυνση διαδικτύου εταιρείας :
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου :

Γ.Ε.ΜΗ. Αθηνών

www.letoshop.gr
Πρόεδρος του Δ.Σ.& Διευθ. Σύμβουλος : Ρόναλντ Μπαρκσαιρ
Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. : Τηλέμαχος Κιτσικόπουλος
Μέλη: Αγγελική Τσέκου , Παναγιώτης Φράγκος , Παναγιώτης Κουβαράς

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων
οικονομικών καταστάσεων :
Νόμιμος Ελεγκτής:
Ελεγκτική εταιρεία:
Τύπος Έκθεσης Ελέγχου Ελεγκτών :

23 Μαρτίου 2015
Νικόλαος Τζιμπράγος - Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 14981
Σ.Ο.Λ. Α.Ε. Ορκωτών Ελεγκτών
Με σύμφωνη γνώμη

1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ
Ο Όμιλος
31/12/2014
31/12/2013

Η εταιρία
31/12/2014
31/12/2013

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέµατα
Απαιτήσεις από πελάτες
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

3.727.360,50
21.504,67
756.559,68
5.537.292,50
688.346,41
824.158,79
11.555.222,55

4.809.781,33
35.044,82
737.840,36
5.629.868,57
963.279,23
900.714,59
13.076.528,90

3.655.691,17
21.504,67
1.120.433,40
5.029.811,82
885.795,66
739.055,07
11.452.291,79

4.717.729,63
34.207,43
1.092.217,50
5.145.953,85
1.178.804,69
831.141,54
13.000.054,64

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)
Δικαιώµατα Μειοψηφίας (β)
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ)=(α)+(β)
Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ)

2.257.850,70
1.953.480,46
4.211.331,16
14.050,75
4.225.381,91
278.500,00
7.051.340,64
7.329.840,64
11.555.222,55

2.257.850,70
3.588.927,52
5.846.778,22
4.661,99
5.851.440,21
302.900,00
6.922.188,69
7.225.088,69
13.076.528,90

2.257.850,70
2.297.277,47
4.555.128,17
4.555.128,17
278.500,00
6.618.663,62
6.897.163,62
11.452.291,79

2.257.850,70
3.970.279,57
6.228.130,27
6.228.130,27
302.900,00
6.469.024,37
6.771.924,37
13.000.054,64

1.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚOY ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ
Ο Όμιλος
1/1-31/12/2014

Κύκλος εργασιών

1/1-31/12/2013

Η εταιρεία
1/1-31/12/2014

1/1-31/12/2013

16.057.639,15

17.378.020,62

14.769.019,36

16.004.719,24

Μικτά κέρδη / (ζημιές)
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών
αποτελεσμάτων

6.048.280,05

6.660.508,01

5.605.193,47

6.177.116,66

(1.579.267,79)

(676.149,45)

(1.661.657,72)

(787.757,66)

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων

(1.612.094,15)

(689.061,48)

(1.668.369,74)

(784.279,55)

Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)

(1.624.832,83)

(505.339,67)

(1.673.002,10)

(591.035,94)

Ιδιοκτήτες μητρικής
Δικαιώματα μειοψηφίας

(1.634.466,68)
9.633,85

(522.478,92)
17.139,25

(1.673.002,10)
-

(591.035,94)
-

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β)

-1.225,47
-1.626.058,30

506,82
-504.832,85

-1.673.002,10

-591.035,94

Ιδιοκτήτες μητρικής
Δικαιώματα μειοψηφίας

-1.635.447,06
9.388,76

-522.073,46
17.240,61

-1.673.002,10
-

-591.035,94
-

(0,760)

(0,243)

(0,778)

(0,275)

-

-

-

-

(900.533,47)

(81.385,94)

(1.002.335,15)

(214.338,84)

Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά (σε €)
Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή (σε €)
Κέρδη/(ζημιές)προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων

1.3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ
Ο Όμιλος
31/12/2014
31/12/2013
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσεως (01/01/2014 και
01/01/2013 αντίστοιχα)
5.851.440,21
6.356.273,06
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (συνεχιζόμενες και
διακοπείσες δραστηριότητες)
-1.626.058,30
-504.832,85
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσεως (31/12/2014 και
31/12/2013 αντίστοιχα)
4.225.381,91
5.851.440,21

2η Εναλλακτική : Έμμεση μέθοδος

1.4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ
Ο Όμιλος
1/1-31/12/2014

Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων
Πλέον / µείον προσαρµογές για:
Αποσβέσεις
Προβλέψεις
Λοιπές μη ταμιακές κινήσεις

Η εταιρεία
31/12/2014
31/12/2013
6.228.130,27

6.819.166,21

-1.673.002,10

-591.035,94

4.555.128,17

6.228.130,27

Η εταιρεία

1/1-31/12/2013

1/1-31/12/2014

1/1-31/12/2013

(1.612.094,15)

(689.061,48)

(1.668.369,74)

(784.279,55)

678.734,22
(24.400,00)
729.744,43

594.763,51
6.600,00
-

659.322,57
(24.400,00)
729.744,43

573.418,82
6.600,00
-

Συναλλαγματικές διαφορές
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής
δραστηριότητας

(2.626,79)

(585,23)

-

-

(8.026,32)

(10.294,49)

(8.026,32)

(10.294,49)

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

40.854,78

23.206,52

14.738,34

6.816,38

67.307,02
322.404,68
100.695,83

99.676,11
568.290,64
(595.341,01)

116.142,03
277.859,67
149.639,05

153.975,53
671.691,17
(617.279,32)

(40.854,58)
-

(23.206,52)
-

(14.738,14)
-

(6.816,38)
-

251.739,12

(25.951,95)

231.911,89

(6.167,84)

(317.368,16)

(243.966,50)

(314.325,79)

(241.428,16)

2.000,00
6.026,33

10.294,49

2.000,00
6.026,33

10.294,49

(309.341,83)

(233.672,01)

(306.299,46)

(231.133,67)

-

-

-

-

-

-

-

-

(57.602,71)

(259.623,96)

(74.387,57)

(237.301,51)

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης

698.178,69

957.802,65

647.874,31

885.175,82

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης

640.575,98

698.178,69

573.486,74

647.874,31

Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου
κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα
Καταβεβληµένοι φόροι
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες
(α)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων
Τόκοι εισπραχθέντες
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες
(β)
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Μερίσματα πληρωθέντα
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές
δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και
ισοδύναµα περιόδου (α) + (β) + (γ)

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1. Οι εταιρείες που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση είναι οι ακόλουθες :
Επωνυμία
Έδρα
ΛΗΤΩ Α.Ε.
Ελλάδα ,Περιστέρι Αττικής
LETOSHOP D.O.O. BEOGRAD Σερβία , Βελιγράδι

Ποσοστό συμμετοχής
Μητρική Εταιρεία
80%

Μέθοδος ενοποίησης
Ολική
Ολική

2. Η θυγατρική εταιρεία LETOSHOP D.O.O. BEOGRAD ιδρύθηκε το β' τρίμηνο 2007 και έκτοτε η ΛΗΤΩ Α.Ε. συντάσει ενοποιημένες
οικονομικές καταστάσεις.
3. Η εταιρεία είναι μέλος του ομίλου της εταιρείας '' ΕΛΒΕ Α.Β.Ε.Ε.'' , η οποία έχει έδρα στην Ελλάδα ,συμμετέχει με ποσοστό 28,863% στο
μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας , την οποία και ενοποιεί με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης.
4. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της εταιρείας και της θυγατρικής της παρατίθεται αναλυτικά στη σημείωση 7.1 της ετήσιας οικονομικής
έκθεσης.
5. Επί των παγίων στοιχείων των εταιρειών του ομίλου δεν υφίστανται εμπράγματα ή άλλα βάρη.
6. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που να έχουν επίπτωση στην
οικονομική κατάσταση ή λειτουργία των εταιρειών του ομίλου.
7. Αριθμός απασχολουμένου προσωπικού την 31/12/2014: Ομιλος άτομα 202, Εταιρεία άτομα 185 και 31/12/2013 : Όμιλος άτομα 206 ,
Εταιρεία άτομα 194 .
8. Οι σχηματισθείσες προβλέψεις για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις ανέρχονται στο ποσό ευρώ 20.000. Δεν υπάρχουν προβλέψεις για
επίδικες η υπό διαιτησία διαφορές , καθώς και λοιπές προβλέψεις.
9. Στο τέλος της τρέχουσας χρήσης δεν υπάρχουν μετοχές της μητρικής εταιρείας που κατέχονται είτε από την ίδια είτε από την θυ γατρική της
10. Τα λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους που καταχωρήθηκαν απευθείας στα ίδια κεφάλαια αφορούν σε συναλλαγματικές διαφορές από
την μετατροπή θυγατρικής εταιρείας του εξωτερικού.
11. Οι κατωτέρω συναλλαγές αφορούν συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη κατά την έννοια του ΔΛΠ 24 :
31/12/2014
Ο Όμιλος
Η Εταιρεία
- Έσοδα
- 'Εξοδα
- Απαιτήσεις
-Υποχρεώσεις
-Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της
διοίκησης
- Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης
-Υποχρεώσεις σε διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης

31/12/2013
Ο Όμιλος
Η Εταιρεία

-

67.219,37
224.640,43
-

-

50.852,57
257.421,06
-

251.500,00
-

301.800,00
-

251.500,00
-

301.800,00
-

Περιστέρι , 23 Μαρτίου 2015
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
& Διευθύνων Σύμβουλος

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

Ο Υπεύθυνος του
Λογιστηρίου

Ρόναλντ Μπαρκσαιρ
Α.Δ. 702014378/98

Τηλέμαχος Κιτσικόπουλος
A.Δ.Τ. ΑΒ 732602

Παναγιώτης Κουβαράς
Αρ. Αδείας Ο.Ε.Ε. Α' ΤΑΞΗΣ

