«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ∆ΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΛΗΤΩ Α.Ε.»
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 Ιανουαρίου µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2007
(δηµοσιευόµενα βάσει του Ν. 2190 , άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις , ενοποιηµένες και µη , κατά τα ∆ΛΠ)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα του Οµίλου και
της εταιρείας '' ΛΗΤΩ Α.Ε.Ε. ΕΝ∆ΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ''. Ο αναγνώστης που επιζητά να αντλήσει ολοκληρωµένη εικόνα της οικονοµικής
θέσης και των αποτελεσµάτων , πρέπει να εξασφαλίσει πρόσβαση στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις που προβλέπουν τα ∆ιεθνή Λογιστικά
Πρότυπα καθώς και στην έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή. Ενδεικτικά µπορεί να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της , όπου
αναρτώνται τα εν λόγω στοιχεία.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
∆ιεύθυνση έδρας Εταιρείας :
Αριθµός µητρώου Ανωνύµων Εταιρειών :
Αρµόδια Νοµαρχία :
Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου :

Κηφισού 90 Περιστέρι Αττικής , Τ.Κ. 12132
33722/01∆Τ/Β/95/16
Νοµαρχία Αθηνών ,Τοµέας ∆υτικής Αττικής ,∆ιεύθυνση Ανωνύµων Εταιριών

Πρόεδρος του ∆.Σ.& ∆ιευθ. Σύµβουλος : Ρόναλντ Μπαρκσαιρ
Αντιπρόεδρος του ∆.Σ. : Τηλέµαχος Κιτσικόπουλος
Μέλη : Παναγιώτης Πολιτικός , Παναγιώτης Φράγκος , Συµεών Σικιαρίδης

Ηµεροµηνία έγκρισης των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων (από τις
οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία ) :
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής:
Ελεγκτική εταιρεία:
Τύπος Έκθεσης Ελέγχου Ελεγκτών :
∆ιεύθυνση διαδικτύου εταιρείας :
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Σ.Ο.Λ. Α.Ε. Ορκωτών Ελεγκτών
Με σύµφωνη γνώµη-θέµα έµφασης
www.letoshop.gr

1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ
Ο Όµιλος
31/12/2007
31/12/2006

Η εταιρία
31/12/2007
31/12/2006

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Πάγια στοιχεία ενεργητικού
Αποθέµατα
Απαιτήσεις από πελάτες
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

5.991.837,94
3.652.884,16
1.310.046,29
2.324.762,89
13.279.531,28

-

5.976.698,50
3.320.655,75
1.435.787,38
2.424.814,68
13.157.956,31

4.555.812,89
2.584.623,54
1.366.129,09
1.652.687,17
10.159.252,69

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων (α)

277.097,16
6.912.232,68
7.189.329,84

-

277.097,16
6.638.077,36
6.915.174,52

246.351,62
4.625.969,95
4.872.321,57

Μετοχικό Κεφάλαιο
Λοιπά στοιχεία καθαρής θέσης
Καθαρή Θέση µετόχων Εταιρείας (β)

2.957.850,00
3.082.867,51
6.040.717,51

-

2.957.850,00
3.284.931,79
6.242.781,79

2.957.850,00
2.329.081,12
5.286.931,12

49.483,93
6.090.201,44
13.279.531,28

-

6.242.781,79
13.157.956,31

5.286.931,12
10.159.252,69

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

∆ικαιώµατα Μειοψηφίας (γ)
Σύνολο Καθαρής Θέσης (δ)=(β)+(γ)
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (ε)=(α)+(δ)

1.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ
Ο Όµιλος
1/1-31/12/2007

Κύκλος εργασιών

Η εταιρεία

1/1-31/12/2006

1/1-31/12/2007

1/1-31/12/2006

21.032.209,69

-

21.087.797,95

18.275.785,96

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

9.288.134,20

-

9.262.225,83

8.259.278,19

2.310.747,50

-

2.576.691,08

1.635.300,77

1.746.848,25

-

2.029.426,91

1.107.812,22

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων

1.802.107,81

-

2.100.336,34

1.152.209,09

Μείον φόροι
Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους από συνεχιζόµενες δραστηριότητες
(α)
Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους από διακοπείσες δραστηριότητες
(β)
Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους (συνεχιζόµενες και διακοπείσες
δραστηριότητες) (α)+(β)

(514.662,82)

(544.485,67)

(363.762,73)

Κατανεµόνται σε:
Μετόχους Εταιρίας
Μετόχους Μειοψηφίας
Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή-βασικά (σε €)
Προτεινόµενο µέρισµα ανά µετοχή (σε €)

1.287.444,99

-

1.555.850,67

788.446,36

-

-

-

-

1.287.444,99

-

1.555.850,67

788.446,36

1.341.126,13

-

1.555.850,67

788.446,36

(53.681,14)
0,476

-

0,552

0,280

0,355

0,213

-

-

1.3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ
Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ
Ο Όµιλος
31/12/2007
31/12/2006
Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης περιόδου (01/01/2007 και 01/01/2006
αντίστοιχα)
5.286.931,12
Κέρδη / (ζηµιές) της χρήσεως µετά από φόρους
∆ιανεµηθέντα µερίσµατα
Συναλλαγµατικές διαφορές µετατροπής
∆ικαιώµατα µειοψηφίας στο κεφάλαιο νεοσυσταθείσας εταιρείας
Σύνολο καθαρής θέσης λήξης περιόδου (31/12/2007 και 31/12/2006
αντίστοιχα)

Η εταιρεία
31/12/2007
31/12/2006
-

5.286.931,12

4.898.484,76

1.287.444,99
(600.000,00)
15.825,33
100.000,00

-

1.555.850,67
(600.000,00)
-

788.446,36
(400.000,00)
-

6.090.201,44

0,00

6.242.781,79

5.286.931,12

2η Εναλλακτική : Έµµεση µέθοδος

1.4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ
Ο Όµιλος
1/1-31/12/2007

Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων
Πλέον / µείον προσαρµογές για:
Αποσβέσεις
Προβλέψεις
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής
δραστηριότητας

Η εταιρεία

1/1-31/12/2006

1/1-31/12/2007

1/1-31/12/2006

1.802.107,81

-

2.100.336,34

1.152.209,09

563.899,25
163.735,54

-

547.264,17
163.735,54

527.488,55
(34.174,61)

(73.544,92)

-

(71.587,11)

(45.513,70)

Λοιπές µη ταµιακές κινήσεις

75.900,00

-

75.900,00

432.394,75

Συναλλαγµατικές διαφορές

15.825,33

-

-

-

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

18.285,36

-

677,68

1.116,83

(1.068.260,62)
(176.665,28)
1.754.241,16

-

(736.032,21)
(439.891,80)
1.480.085,84

539.619,75
(278.655,77)
(252.391,13)

(18.285,36)
(145.834,30)

-

(677,68)
(145.834,30)

(1.116,83)
(581.537,81)

2.911.403,97

-

2.973.976,47

1.459.439,12

Απόκτηση θυγατρικών , συγγενών και λοιπών επενδύσεων
Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων

(1.915.661,02)

-

(400.000,00)
(1.513.709,35)

(1.551.645,81)

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων
Τόκοι εισπραχθέντες
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

18.715,15
71.921,43
(1.825.024,44)

-

18.715,15
69.963,62
(1.825.030,58)

15.687,15
37.965,17
(1.497.993,49)

(600.000,00)

-

(600.000,00)

(400.000,00)

100.000,00

-

-

-

(500.000,00)

-

(600.000,00)

(400.000,00)

586.379,53

-

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 τραπεζών)
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα
Καταβεβληµένοι φόροι
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
Εξοφλήσεις δανείων
Μερίσµατα πληρωθέντα
Εισπράξεις αντιστοιχούσες στα δικαιώµατα µειοψηφίας νεοσυσταθείσας
θυγατρικής εταιρείας
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
(γ)
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
περιόδου (α) + (β) + (γ)
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου

1.372.764,84

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου

1.959.144,37

-

548.945,89

(438.554,37)

1.372.764,84

1.811.319,21

1.921.710,73

1.372.764,84

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 ως εκ τούτου η ΛΗΤΩ Α.Ε. συντάσει για πρώτη φορά
ενοποιηµένες καταστάσεις.
3. Η εταιρεία είναι µέλος του οµίλου της εταιρείας '' ΕΛΒΕ ΕΝ∆ΥΜΑΤΩΝ ΑΕ'' , 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 είναι οι χρήσεις 2005 έως και 2007.
5. Επί των παγίων στοιχείων της εταιρείας δεν υφίστανται εµπράγµατα ή άλλα βάρη.
6. ∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που να έχουν επίπτωση στην
οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας.
7. Ο αριθµός του απασχολουµένου προσωπικού ήταν την 31/12/2007 181 άτοµα και την 31/12/2006 172 άτοµα.
8. Σύµφωνα µε την εγκύκλιο 34/24.1.2008 της επιτροπής κεφαλαιαγοράς επαναπροσδιορίσθηκαν τα κονδύλια της µητρικής εταιρείας , Κέρδη
προ φόρων χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων , κέρδη ''EBITDA'' για τη χρήση 2006. Τα αρχικά δηµοσιευθέντα ποσά ήταν ευρώ
1.145.777,39 και 1.673.265,94 αντίστοιχα . Επίσης έγινε αναδιάταξη των κονδυλίων της κατάστασης ταµιακών ροών Αποτελέσµατα επενδυτικής
δραστηριότητας, και Τόκοι εισπραχθέντες για τη χρήση 2006
για να17
είναι
συγκρίσιµα
Καβάλα,
Νοεµβρίου
2005µε αυτά της κλειόµενης χρήσεως. Τα αρχικά δηµοσιευθέντα
ποσά ήταν ευρώ -7.548,53 και 0,00 αντίστοιχα.
9. Οι κατωτέρω συναλλαγές αφορούν συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη κατά την έννοια του ∆ΛΠ 24 :
Η Εταιρεία
Ο Όµιλος
- Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών
- Αγορές αγαθών και υπηρεσιών
- Χορηγηθείσες ταµειακές διευκολύνσεις
- Απαιτήσεις από συνδεδεµένες εταιρείες
-Υποχρεώσεις σε συνδεδεµένες εταιρείες
-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

2.677,50
1.222,73
0,00
0,00
0,00

128.418,59
1.222,73
300.000,00
425.741,09
0,00

221.320,00
0,00
0,00

221.320,00
0,00
0,00

Περιστέρι 29 Φεβρουαρίου 2008
Ο Πρόεδρος του ∆.Σ.
& ∆ιευθύνων Σύµβουλος

Ο Αντιπρόεδρος του ∆.Σ.

Ρόναλντ Μπαρκσαιρ
Α.∆. 702014378/98

Τηλέµαχος Κιτσικόπουλος
A.∆.Τ. ΑΒ 732602

Ο Υπεύθυνος του Λογιστηρίου

Παναγιώτης Κουβαράς
Αρ. Αδείας Ο.Ε.Ε. Α' ΤΑΞΗΣ
10000920

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρείας ΛΗΤΩ Α.Ε.Ε. ΕΝ∆ΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ
Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων
Ελέγξαµε τις συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της ΛΗΤΩ Α.Ε.Ε. ΕΝ∆ΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ , ( η εταιρεία)
που αποτελούνται από τον εταιρικό και ενοποιηµένο ισολογισµό της 31ης ∆εκεµβρίου 2007, και τις καταστάσεις αποτελεσµάτων, µεταβολών ιδίων
κεφαλαίων και ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή καθώς και περίληψη των σηµαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπών
επεξηγηµατικών σηµειώσεων.
Ευθύνη ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις
Η ∆ιοίκηση της εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή
Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ευθύνη αυτή περιλαµβάνει σχεδιασµό,
εφαρµογή και διατήρηση συστήµατος εσωτερικού ελέγχου σχετικά µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση οικονοµικών καταστάσεων,
απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται σε απάτη ή λάθος. Η ευθύνη αυτή περιλαµβάνει επίσης την επιλογή και εφαρµογή
κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και την διενέργεια λογιστικών εκτιµήσεων που είναι λογικές για τις περιστάσεις.
Ευθύνη Ελεγκτή
∆ική µας ευθύνη είναι η έκφραση γνώµης επί αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων, µε βάση τον έλεγχό µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχο σύµφωνα
µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρµονισµένα µε τα ∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τη συµµόρφωσή µας µε
τους κανόνες δεοντολογίας και το σχεδιασµό και διενέργεια του ελέγχου µας µε σκοπό την εύλογη διασφάλιση ότι οι οικονοµικές καταστάσεις είναι
απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια.
Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την συγκέντρωση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά και τις πληροφορίες που
περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι διαδικασίες επιλέγονται κατά την κρίση του ελεγκτή και περιλαµβάνουν την εκτίµηση του
κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας των οικονοµικών καταστάσεων, λόγω απάτης ή λάθους. Για την εκτίµηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής λαµβάνει
υπόψη το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου σχετικά µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων, µε σκοπό το σχεδιασµό
ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου της
εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που εφαρµόσθηκαν και του εύλογου των
εκτιµήσεων που έγιναν από τη ∆ιοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων.
Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεµελίωση της γνώµης µας.
Γνώµη
Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη την
οικονοµική κατάσταση της Εταιρείας και του Οµίλου κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2007, την χρηµατοοικονοµική τους επίδοση και τις Ταµειακές τους Ροές
για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, όπως αυτά υιοθετήθηκαν από
την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Χωρίς να διατυπώνουµε επιφύλαξη ως προς τα συµπεράσµατα του ελέγχου µας, εφιστούµε την προσοχή σας στη σηµείωση 7.1 επί των
οικονοµικών καταστάσεων , στην οποία γίνεται αναφορά στην τρέχουσα φορολογική θέση των Εταιρειών του Οµίλου και ειδικότερα στις ανέλεγκτες
φορολογικά χρήσεις . Η έκβαση των φορολογικών ελέγχων δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και , ως εκ τούτου , δεν έχει γίνει
οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονοµικές καταστάσεις σχετικά µε το θέµα αυτό.
Αναφορά επί άλλων νοµικών και κανονιστικών θεµάτων
Η έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου περιλαµβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από τα άρθρα 43α παράγραφος 3 και 107 παράγραφος 3
του Ν. 2190/1920 και το περιεχόµενο της Έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι συνεπές µε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις.
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