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για τη χρήση από 

1η Ιανουαρίου έως 31η ∆εκεµβρίου 2005 

 
 

 
 
 
 
 

Βεβαιώνουµε ότι οι συνηµµένες ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες 
που εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της «ΛΗΤΩ Α.Ε.» την 
24/03/2006 και έχουν δηµοσιοποιηθεί µε την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, 
στη διεύθυνση www.letoshop.gr . Επισηµαίνουµε ότι τα δηµοσιευθέντα στον 
τύπο συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία στοχεύουν στο να παράσχουν στον 
αναγνώστη ορισµένα γενικά οικονοµικά στοιχεία αλλά δεν παρέχουν την 
ολοκληρωµένη εικόνα της οικονοµικής θέσης και των αποτελεσµάτων της 
Εταιρείας και του Οµίλου, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα. 
Επισηµαίνουµε, επίσης, ότι χάριν απλοποίησης, στα δηµοσιευθέντα στον 
τύπο συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία έχουν γίνει ορισµένες συµπτύξεις και 
ανακατατάξεις κονδυλίων. 
 
 
Ρόναλντ Μπάρκσαιρ 
Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος 
ΛΗΤΩ Α.Ε. 
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Ε Κ Θ Ε Σ Η 

 
ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2005 – 31/12/2005 
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΕΝ∆ΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ 

ΛΗΤΩ Α.Ε 

 
 

Προς την 

Τακτική Γενική Συνέλευση των 
Μετόχων της  05  / 05  / 2006 
 
 
Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, 
 
Έχουµε την τιµή να υ̟οβάλλουµε ̟ρος έγκριση, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις των ∆.Λ.Π. και του Καταστατικού, τις Οικονοµικές 
Καταστάσεις της χρήσης 1/1/2005 – 31/12/2005.  
 
Το 2005 ήταν µια ακόµη θετική χρονιά για την εταιρεία µας. 
Αύξησε σηµαντικά τον κύκλο των εργασιών της και τα κέρδη 
της. 
 
Η δυναµική ̟ορεία της, ̟αρά τον έντονο ανταγωνισµό ̟ου 
υ̟άρχει, αναµένεται να συνεχιστεί και κατά το έτος 2006, 
βασιζόµενη στις σωστές ε̟ιλογές της ∆ιοίκησης της εταιρείας 
και στην σηµαντική συνδροµή του ̟ροσω̟ικού της. Τούτο 
καταδεικνύεται, αφ’ ενός α̟ό την θετική εξέλιξη των µεγεθών 
κατά το ̟ρώτο τρίµηνο και αφ’ ετέρου α̟ό την ε̟ικείµενη 
έναρξη δραστηριότητας, µέσω οργανωµένου δικτύου franchisee 
στην ε̟αρχία. 
 
1. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 
 
Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, 
 
Για την καλύτερη ενηµέρωση σε ότι αφορά την εταιρική 
̟εριουσία ̟αρατίθεται στη συνέχεια ̟ίνακας ̟ου ̟ροσδιορίζει 
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την ̟εριουσία της εταιρείας κατά την 31/12/2005 και 
αντίστοιχα κατά την 31/12/2004, ώστε να α̟εικονίζεται η 
διαµόρφωση των λογαριασµών ̟ου την συγκροτούν και να 
̟ροκύ̟τει η εσωτερική αξία της µετοχής, ̟ου α̟οτελεί την 
µικρότερη µονάδα α̟οτίµησης της ε̟ενδυµένης ̟εριουσίας σας.  
 

 31/12/2005  31/12/2004 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ    

Μη κυκλοφορούντα Στοιχεία Ενεργητικού    
Ενσώµατες Ακινητο̟οιήσεις 3.597.251  2.890.440 
Άυλα ̟εριουσιακά στοιχεία 420  5.082 
Αναβαλλόµενες φορολογικές α̟αιτήσεις 169.603  196.068 
Λοι̟ές Μακρο̟ρόθεσµες Α̟αιτήσεις 268.625  258.958 

 4.035.899  3.350.548 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό    
Α̟οθέµατα 3.124.243  2.744.756 
Πελάτες και λοι̟ές εµ̟ορικές α̟αιτήσεις 1.407.425  1.161.007 
Ταµιακά ισοδύναµα και διαθέσιµα 1.811.319  1.364.099 

 6.342.987  5.269.862 

      

Σύνολο Ενεργητικού 10.378.886  8.620.410 

    

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ    

Ίδια κεφάλαια α̟οδιδόµενα στους µετόχους    
Μετοχικό κεφάλαιο 2.957.850  2.957.850 
Λοι̟ά α̟οθεµατικά 271.179  226.409 
Κέρδη εις νέο 1.669.455  698.944 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 4.898.484  3.883.203 

    

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    

Μακρο̟ρόθεσµες υ̟οχρεώσεις 290.526  269.088 
Υ̟οχρεώσεις ̟αροχών ̟ροσω̟ικού       

λόγω εξόδου α̟ό την υ̟ηρεσία 290.526  269.088 

Βραχυ̟ρόθεσµες υ̟οχρεώσεις    

Προµηθευτές και συναφείς υ̟οχρεώσεις 3.865.662  3.185.022 
Τρέχουσες φορολογικές υ̟οχρεώσεις 301.158  130.724 
Λοι̟ές βραχυ̟ρόθεσµες υ̟οχρεώσεις 1.023.056  1.152.373 

Σύνολο βραχυ̟ρόθεσµων 5.189.876  4.468.119 

      

Σύνολο υ̟οχρεώσεων 5.480.402  4.737.207 

     

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υ̟οχρεώσεων 10.378.886  8.620.410 
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Η ̟αράθεση των ως άνω στοιχείων φανερώνουν, για µια ακόµη 
χρονιά, αύξηση της εταιρικής ̟εριουσίας κατά την 31/12/2005 
έναντι της 31/12/2004, κατά € 1.015.281. Το ̟οσό αυτό 
̟ροκύ̟τει ως εξής : 
 
 2005  2004  ∆ιαφορά 
Μετοχικό κεφάλαιο 2.957.850  2.957.850  0 
Λοι̟ά α̟οθεµατικά 271.179  226.409  44.770 
Κέρδη εις νέο 1.669.455  698.944  970.511 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 4.898.484  3.883.203  1.015.281 

 
Ε̟ίσης α̟ό τα ̟ροαναφερόµενα στοιχεία ̟ροκύ̟τει ότι η 
εσωτερική αξία της µετοχής στις 31.12.2005 ανήλθε σε € 1,74 και 
αντίστοιχα στις 31.12.2004 σε € 1,38. 
 
2.  ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
 
Ο κύκλος εργασιών της κλειοµένης χρήσεως ̟αρουσιάζει και 
̟άλι αύξηση, ανερχόµενος σε € 16.865.793 έναντι € 15.285.974 
της χρήσεως 2004. 
 
Ε̟ίσης για τέταρτη χρονιά η εταιρεία εµφανίζει κερδοφόρα 
α̟οτελέσµατα και µάλιστα σηµαντικά αυξηµένα. Συγκεκριµένα 
η κλειοµένη χρήση κατέλει̟ε κέρδη µετά α̟ό φόρους ύψους € 
1.022.390, έναντι € 431.953 της ̟ροηγούµενης χρήσεως 2004. 
 
 
3.  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 
 
Παρατίθεται κατωτέρω η κατάσταση των α̟οτελεσµάτων ̟ου 
̟ροέκυψαν κατά την υ̟ό έγκριση διαχειριστική ̟ερίοδο 2005 
και αντίστοιχα κατά την ̟ροηγούµενη χρήση 2004.  
 

 2005  2004 

    
Πωλήσεις 16.865.793  15.285.974 
Κόστος ̟ωλήσεων -9.185.138  -8.508.723 

Μικτό κέρδος 7.680.655  6.777.251 

Λοι̟ά έσοδα  518.057  386.284 
Έξοδα διάθεσης -5.865.745  -5.690.569 
Έξοδα διοίκησης -784.212  -710.429 
Λοι̟ά έξοδα  -47.518  -64.002 
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα -459  -563 

Κέρδος ̟ρο φόρων 1.500.778  697.972 
Φόρος εισοδήµατος 478.388  266.019 

Κέρδη µετά α̟ό φόρους 1.022.390  431.953 
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4.  ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ  
 
Παρατίθεται κατωτέρω κατάσταση µεταβολών της καθαρής 
θέσης της εταιρείας κατά την χρήση 2005 και αντίστοιχα την 
̟ροηγούµενη χρήση 2004 : 
 

 2005 2004 
Καθαρή θέση έναρξης χρήσης 2005 3.883.203 3.451.250 
Πλέον : Κέρδη µετά α̟ό φόρους 1.022.390 431.953 
Αύξηση (Μείωση) α̟οθεµατικών - 7.109 0 
Καθαρή θέση λήξης χρήσης 01/01-
31/12/2005 

4.898.484 3.883.203 

 
5. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 
 
Ε̟ίσης, Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, για την καλύτερη ενηµέρωσή σας, 
̟αρατίθεται στη συνέχεια κατάσταση των ταµειακών ροών της 
εταιρείας κατά την χρήση 2005 και αντίστοιχα την χρήση 2004. 
 
 2005 2004 

Λειτουργικές δραστηριότητες   
Κέρδη προ φόρων  1.500.778 697.972 
Πλέον/ µείον προσαρµογές για:   
Αποσβέσεις 489.569 446.496 
Προβλέψεις 21.438 60.654 
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµίες) 
επενδυτικής δραστηριότητας 

 
14.530 

 
0 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 459 563 
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων (- 379.487) 288.641 
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων  (- 263.193) 173.270 
Μείωση / (αύξηση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 551.323 (- 173.487) 
Μείον:   
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (- 459) (- 563) 
Καταβεβληµένοι φόροι εισοδήµατος  (- 287.658) (- 335.306) 
Σύνολο εισροών/ (εκροών) από λειτουργικές 
δραστηριότητες (α) 

 
1.647.300 

 
1.158.240 

Επενδυτικές δραστηριότητες 
Αγορά ενσώµατων και άυλων πάγιων στοιχείων (- 1.204.302) (-312.737) 
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άυλων  
πάγιων στοιχείων 

 
____4.222 

 
_______0 

Σύνολο εισροών/ (εκροών) από επενδυτικές 
δραστηριότητες (β) 

 
(-1.200.080) 

 
(- 312.737) 

Καθαρή αύξηση στα ταµειακά διαθέσιµα και 
ισοδύναµα περιόδου (α)+(β) 

 
447.220 

 
845.503 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης 
περιόδου 

 
1.364.099 

 
518.596 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης 
περιόδου 

1.811.319 1.364.099 
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6.  ΛΟΙΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

� Η ̟ραγµατική οικονοµική κατάσταση ̟ρέ̟ει να 
θεωρείται ότι αντα̟οκρίνεται στην εµφανιζόµενη εικόνα 
του ισολογισµού της κλειοµένης χρήσεως. 

 
� Η εταιρεία έχει στην κατοχή της χρεόγραφα αξίας € 

1.085.000,00, ό̟ου αφορούν Α/Κ µικτό εσωτερικού 
(ΒΡΑΧΟΣ). 

 
� Η εταιρεία δεν κατέχει συνάλλαγµα. 

 
� Η εταιρεία δεν έχει στην κυριότητά της ακίνητα. 

 
Για την καλύτερη ενηµέρωση των µετόχων ̟αραθέτουµε στη 
συνέχεια ̟ίνακα των ενσώµατων ̟αγίων  και άϋλων 
̟εριουσιακών στοιχείων της εταιρείας, µε την τιµή κτήσεως, τις 
α̟οσβέσεις και την ανα̟όσβεστη αξία τους, κατά την 
31/12/2005 : 

 
 

 
 

Αξία 
κτήσης 

31.12.2004 

Προσθήκες 
Μειώσεις 

01.01.2005- 
31.12.2005 

Υ̟όλοι̟ο 
31.12.2005 

Α̟οσβέσεις 

31.12.2004 
Προσθήκε
ς Μειώσεις 
01.01.2005- 
31.12.2005 

Α̟οσβέσεις 
31.12.2005 

Ανα̟όσβεστο 

Υ̟όλοι̟ο 
31.12.2005 

 
ΜΗΧΑΝΗ- 

ΜΑΤΑ 

 
5.197,36 

 
9.041,15 

 
14.238,51 

 
2.405,11 

 
1.299,77 

 
3.704,88 

 
10.533,63 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ 
ΜΕΣΑ 

 
13.635,35 

 
0,00 

 
13.635,35 

 
4.568,29 

 
1.951,94 

 
6.520,23 

 
7.115,12 

ΕΠΙΠΛΑ & 
ΛΟΙΠΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

 
681.565,30 

 
115.434,68 

 
796.999,98 

 
494.433,77 

 
104.887,94 

 
599.321,72 

 
197.678,26 

ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙ-
ΗΣΕΙΣ ΥΠΟ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

 

 
157.872,60 

 
- 157.872,60 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

ΑΥΛΑ 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 
113.860.60 

 
0,00 

 
113.860,60 

 
102.726,36 

 
10.714,24 

 
113.440,60 

 
420,00 

 
ΚΤΙΡΙΑ 

 

 
3.739.481,16

 
1.198.284,30 

 
4.937.765,46 

 
1.177.903,53 

 
377.575,87 

 
1.555.841,13 

 
3.381.924,33 

 
ΣΥΝΟΛΟ 

 
4.711.612,37

 
1.164.887,53 

 
5.876.499,90 

 
1.782.398,79 

 
496.429,77 

 
2.278.828,56 

 
3.597.671,34 
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7.  ΑΛΛΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 
 
Τέλος, Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ̟ρέ̟ει να γνωρίζετε ότι : 
 

� Περισσότερες ̟ληροφορίες και διευκρινίσεις ̟ερί των 
̟εριουσιακών στοιχείων της εταιρείας, της µεθόδου 
α̟οτιµήσεως των α̟οθεµάτων, των α̟αιτήσεων και των 
υ̟οχρεώσεων, ως και των κονδυλίων του λογαριασµού 
των α̟οτελεσµάτων της χρήσεως, ̟αρέχονται στις 
σηµειώσεις των οικονοµικών καταστάσεων της 
31/12/2005. 

� Οι οικονοµικές καταστάσεις της υ̟ό έγκριση 
διαχειριστικής ̟εριόδου 01.01.2005 – 31.1.2.2005 
καταρτίσθηκαν σύµφωνα µε τις νόµιµες διατάξεις. 

� Για την ε̟ίτευξη του έργου της εταιρείας, όλο το 
̟ροσω̟ικό της εταιρείας, µε την άριστη συνεργασία της 
∆ιοίκησης και την ε̟ικρότηση του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου, ̟ροσέφερε αµέριστη τη συνδροµή του. 

 
 

Ε Π Ι Μ Ε Τ Ρ Ο 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο θεωρεί τα εκτεθέντα ως α̟ολογισµό 
ε̟ί των ̟ε̟ραγµένων του κατά την υ̟ό έγκριση διαχειριστική 
̟ερίοδο 2005 µε τα συγκεκριµένα οικονοµικά α̟οτελέσµατα και 
ελ̟ίζει σε ανοδική ̟ορεία των εργασιών της εταιρείας και κατά 
τα ε̟όµενα χρόνια. 
 
Ε̟ίσης υ̟οβάλλει ̟ρος έγκριση στην ̟αρούσα Γενική 
Συνέλευση τις ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της 31ης 
∆εκεµβρίου 2005 και ευελ̟ιστεί ότι η Γενική Συνέλευση µε 
ιδιαίτερη α̟όφαση της θα α̟αλλάξει τα µέλη του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου και τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, α̟ό κάθε ευθύνη 
α̟οζηµίωσης για την υ̟ό έγκριση χρήση. 
 
Τέλος το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αισθάνεται την υ̟οχρέωση να 
εκφράσει ̟ρος το ̟ροσω̟ικό τις θερµές ευχαριστίες του καθώς 
και ̟ρος τους µετόχους την εκτίµησή του για την α̟εριόριστη 
συνδροµή και συνεργασία τους στην ε̟ιτέλεση του έργου του.  
 

Περιστέρι,       24  Μαρτίου 2006 
Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. & ∆ιευθύνων Σύµβουλος 

 
 

___________________________________ 
Ρόναλντ Μ̟άρκσαϊρ 
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 

 

           Προς  τους Μετόχους της ΛΗΤΩ Α.Ε. 

 

            Ελέγξαµε τις συνηµµένες Οικονοµικές καταστάσεις της ΛΗΤΩ Α.Ε., της 

εταιρικής χρήσης που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2005. Η ευθύνη της σύνταξης των 

Οικονοµικών καταστάσεων βαρύνει τη διοίκηση της Εταιρείας. Η δική µας ευθύνη 

περιορίζεται στη διαµόρφωση και τη διατύπωση γνώµης επί των Οικονοµικών 

καταστάσεων εδραιωµένης στο διενεργηθέντα έλεγχο. 

            Ο έλεγχος µας διενεργήθηκε σύµφωνα µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα 

που είναι εναρµονισµένα µε τα ∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά 

απαιτούν το σχεδιασµό κατά την εκτέλεση του ελεγκτικού έργου, κατά τρόπο που 

διασφαλίζει µε εύλογη βεβαιότητα ότι οι Οικονοµικές καταστάσεις είναι 

απαλλαγµένες από  ουσιώδεις ανακρίβειες και παραλήψεις. Ο έλεγχος περιλαµβάνει 

την εξέταση, σε δειγµατοληπτική βάση, αποδεικτικών στοιχείων που υποστηρίζουν 

τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στις Οικονοµικές καταστάσεις. Ο 

έλεγχος επίσης περιλαµβάνει την αξιολόγηση των λογιστικών αρχών που 

ακολουθήθηκαν, των εκτιµήσεων της διοίκησης της Εταιρείας και γενικότερα της 

παρουσίασης των δεδοµένων στις Οικονοµικές καταστάσεις καθώς και την 

αξιολόγηση της συνέπειας της Έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τις 

Οικονοµικές καταστάσεις. Πιστεύουµε ότι ο έλεγχος που διενεργήθηκε παρέχει 

επαρκή βάση για τη διαµόρφωση της έκθεσής µας. 

            Κατά τη γνώµη µας οι προαναφερόµενες Οικονοµικές καταστάσεις 

απεικονίζουν ακριβοδίκαια την οικονοµική θέση της Εταιρείας κατά την 31 

∆εκεµβρίου 2005 και τα αποτελέσµατα των εργασιών της καθώς και τις µεταβολές 

των Ιδίων κεφαλαίων και τις Ταµιακές ροές της Εταιρείας της χρήσης που έληξε αυτή 

την ηµεροµηνία, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το περιεχόµενο της Έκθεσης του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου συµφωνεί µε τις προαναφερόµενες Οικονοµικές καταστάσεις. 

            Χωρίς να διατυπώνουµε επιφύλαξη ως προς τα συµπεράσµατα του ελέγχου 

εφιστούµε την προσοχή σας στη Σηµείωση 5.7. που παρατίθεται στο Προσάρτηµα 

των Οικονοµικών καταστάσεων, στην οποία γίνεται αναφορά στο γεγονός ότι οι 

φορολογικές δηλώσεις για τη χρήση 2005 δεν έχουν ελεγχθεί από τις φορολογικές 

αρχές, µε συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόµενο επιβολής πρόσθετων φόρων και 

προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα ελεγχθούν και θα οριστικοποιηθούν. Η έκβαση 

του φορολογικού ελέγχου δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και, ως 

εκ τούτου, δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις Οικονοµικές καταστάσεις σε 

σχέση µε το θέµα αυτό. 

Αθήνα, 28 Μαρτίου 2006 

ΡΚF Ευρωελεγκτική Α.Ε. 

Ορκωτοί Ελεγκτές 

Pannell Kerr Forstrer 

International Limited 

 

 

Ιωάννης Π. Μανδρίδης 

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

Α.Μ. ΣΟΕΛ 11291 
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Ισολογισµός       
  ΠΠοοσσάά  εεκκφφρραασσµµέένναα  σσεε  ΕΕυυρρώώ    

           Σηµ. 31/12/2005 

 
31/12/2004 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ     

Μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού     

Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις  4.1 3.597.251 2.890.440 
Άυλα περιουσιακά στοιχεία  4.2 420 5.082 

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις  4.3 169.603 196.068 

Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις  4.4 268.625 258.958 

   4.035.899 3.350.548 

     

Κυκλοφορούν Ενεργητικό     

Αποθέµατα  4.5 3.124.243 2.744.756 

Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις  4.6 1.407.425 1.161.007 

Ταµιακά ισοδύναµα και διαθέσιµα  4.7 1.811.319 1.364.099 

   6.342.987 5.269.862 

Σύνολο Ενεργητικού   10.378.886 8.620.410 
     

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ     
Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους µετόχους     

Μετοχικό κεφάλαιο  4.8 2.957.850 2.957.850 

Λοιπά αποθεµατικά  4.9 271.179 226.409 

Κέρδη εις νέον  4.10 1.669.455 698.944 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων   4.898.484 3.883.203 

     

     

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ     
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις      

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω 
εξόδου από την υπηρεσία 

  
4.11 

 
290.526 

 
269.088 

   290.526 269.088 

     

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις     

Προµηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις  4.12 3.865.662 3.185.022 

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις  4.13 301.158 130.724 

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις  4.14 1.023.056 1.152.373 

Σύνολο βραχυπρόθεσµων   5.189.876 4.468.199 

   ________ ________ 
Σύνολο υποχρεώσεων   5.480.402 4.737.207 
   _________  
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων   10.378.886 8.620.410 
 

 

Οι συνηµµένες επεξηγηµατικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών  

των οικονοµικών καταστάσεων. 
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Κατάσταση λογαριασµού 
αποτελεσµάτων  

 Σηµ.   

Πωλήσεις  4.15 16.865.793 15.285.974 

Κόστος πωλήσεων  4.19 - 9.185.138 - 8.508.723 

Μικτό κέρδος   7.680.655 6.777.251 

Λοιπά έσοδα  4.21 518.057 386.284 

Έξοδα διάθεσης  4.17 -5.865.745 -5.690.569 

Έξοδα διοίκησης  4.17 -784.212 -710.429 

Λοιπά έξοδα   4.20 -47.518 -64.002 

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα   -459 -563 

Κέρδος πρό φόρων   1.500.778 697.972 

Φόρος εισοδήµατος   478.388 266.019 

Κέρδη µετά από φόρους   1.022.390 431.953 

     

     

Οι συνηµµένες επεξηγηµατικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών  

των οικονοµικών καταστάσεων. 
 

 
 
 

Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης χρήσης 2005 
 
 
Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ 
 

 

           31/12/2005           31/12/2004 
Καθαρή θέση έναρξης χρήσης  3.883.203 3.451.250 
Πλέον:Κέρδη µετά από φόρους 1.022.390 431.953 
Λοιπές µεταβολές  - 7.109 

 
0 

Καθαρή θέση λήξης χρήσης  4.898.484 3.883.203 
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Κατάσταση ταµιακών ροών 
 
Λειτουργικές δραστηριότητες 
 
 2005 2004 

 
Λειτουργικές δραστηριότητες   
Κέρδη προ φόρων  1.500.778 697.972 
Πλέον/ µείον προσαρµογές για:   
Αποσβέσεις 489.569 446.496 
Προβλέψεις 21.438 60.654 
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµίες) 
επενδυτικής δραστηριότητας 

 
14.530 

 
0 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 459 563 
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων (- 379.487) 288.641 
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων  (- 263.193) 173.270 
Μείωση / (αύξηση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 551.323 (- 173.487) 
Μείον:   
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (- 459) (- 563) 
Καταβεβληµένοι φόροι εισοδήµατος  (- 287.658) (- 335.306) 
Σύνολο εισροών/ (εκροών) από λειτουργικές 
δραστηριότητες (α) 

 
1.647.300 

 
1.158.240 

Επενδυτικές δραστηριότητες 
Αγορά ενσώµατων και άυλων πάγιων στοιχείων (- 1.204.302) (-312.737) 
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άυλων  
πάγιων στοιχείων 

 
____4.222 

 
_______0 

Σύνολο εισροών/ (εκροών) από επενδυτικές 
δραστηριότητες (β) 

 
(-1.200.080) 

 
(- 312.737) 

Καθαρή αύξηση στα ταµειακά διαθέσιµα και 
ισοδύναµα περιόδου (α)+(β) 

 
447.220 

 
845.503 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης 
περιόδου 

 
1.364.099 

 
518.596 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης 
περιόδου 

1.811.319 1.364.099 

 
Ο Πρόεδρος του ∆.Σ.                                              Ο Αντιπρόεδρος  του ∆.Σ. 
 
 
 
 
Ρόναλντ Μπάρκσαιρ                                               Τηλέµαχος Κιτσικόπουλος 

 
Ο Υπεύθυνος του Λογιστηρίου 

 
 
 
 

Παναγιώτης Κουβαράς 
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1.     Πληροφορίες για την εταιρεία 

1.1.  Γενικές πληροφορίες 

Η ΛΗΤΩ Α.Ε. (ΛΗΤΩ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ∆ΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ) ιδρύθηκε το 1995 (Φ.Ε.Κ. 3995/10.07.1995) από την οικογένεια 

Φωκά και δραστηριοποιείται στον κλάδο των παιδικών ειδών και ειδών µπε-µπέ. Η 

εταιρεία συστάθηκε σύµφωνα µε την υπ΄αριθµόν 367/03.07.1995 απόφαση του 

Νοµάρχη Αττικής. Με την απόφαση αυτή εγκρίθηκε το Καταστατικό της Εταιρείας το 

οποίο καταρτίστηκε µε την 8291/18.05.1995 συµβολαιογραφική πράξη του 

συµβολαιογράφου Αθηνών κ. Ελευθερίου Ν. Χατζηελευθερίου.  

Είναι εγγεγραµµένη στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της Νοµαρχίας Αθηνών, µε 

αριθµό 33722/01∆Τ/Β/95/16. 

Η διάρκεια της Εταιρείας έχει οριστεί 40 έτη από την ίδρυσή της, δηλαδή µέχρι το 

2035. 

Η εταιρία έχει την έδρα της στο ∆ήµος Περιστερίου, Λεωφ. Κηφισού 90, τκ121 32 

όπου στεγάζονται και τα κεντρικά της γραφεία, τηλ. 210-5739294, fax 210-5768346 

και η ηλεκτρονική της διεύθυνση στο διαδίκτυο είναι  www.letoshop.gr. 

1.2.  Πληροφόρηση κατά τοµέα. 
 
Οι δραστηριότητες της Εταιρείας είναι αµιγώς εµπορικές, διενεργούνται στην Ελλάδα 
και εµφανίζονται  στον παρακάτω πίνακα   

Πωλήσεις Εµπορευµάτων 16.860.288,90    

Πωλήσεις Προιόντων 0    

Πωλήσεις λοιπών αποθεµάτων 4.676,11    

Πωλήσεις υπηρεσιών 828,14    

Σύνολο 16.865.793,15    

 

2.   Πλαίσιο  σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων. 

Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις της ΛΗΤΩ Α.Ε. αφορούν τη χρήση 2005 και 
έχουν συνταχθεί µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα.  
Οι λογιστικές αρχές πού περιγράφονται κατωτέρω, έχουν εφαρµοσθεί σε όλες τις 
περιόδους που παρουσιάζονται. 



Οικονοµικές Καταστάσεις 31
ης

 ∆εκεµβρίου 2005 

 

  14 

Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί στα πλαίσια του ιστορικού 
κόστους και είναι οι πρώτες επίσηµες που συντάσσονται και δηµοσιοποιούνται µε 
βάση τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Ως ηµεροµηνία µετάβασης στα ως άνω 
Πρότυπα ορίσθηκε η 1η Ιανουαρίου 2004.  

3.    Οι σηµαντικές λογιστικές αρχές που χρησιµοποιεί η Εταιρεία  

 

3.1. Ενσώµατα πάγια 
 
Τα ενσώµατα πάγια αποτιµώνται στο κόστος κτήσεως µείον τις αποσβέσεις. Το 
κόστος κτήσεως περιλαµβάνει όλες τις άµεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση 
των στοιχείων. Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής 
αξίας των ενσώµατων παγίων µόνον αν πιθανολογείται ότι µελλοντικά οικονοµικά 
οφέλη θα εισρεύσουν στην εταιρία και το κόστος τους µπορεί να αποτιµηθεί 
αξιόπιστα. Οι επισκευές και οι συντηρήσεις καταχωρούνται στα αποτελέσµατα, όταν 
γίνονται. 
Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσώµατων παγίων υπολογίζονται µε την 
σταθερή µέθοδο, µέσα στη ωφέλιµη ζωή τους που έχει ως εξής: 

 
   
Κτιριακές εγκαταστάσεις σε ακίνητα τρίτων                                     8-15 χρόνια 
Μηχανήµατα και µηχανολογικός εξοπλισµός 9 χρόνια 
Μεταφορικά µέσα 6-9 χρόνια 
Μηχανογραφικός εξοπλισµός 3 - 4 χρόνια 
Λοιπός εξοπλισµός 5  χρόνια 

 
Για τα ενσώµατα πάγια στοιχεία δεν έχουν υπολογισθεί υπολειµµατικές αξίες. 
Κατά την πώληση των ενσώµατων παγίων, οι διαφορές µεταξύ του τµήµατος που 
λαµβάνεται και της λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζηµίες στα 
αποτελέσµατα.  

 
 

3.2.  Αποθέµατα 
 
Τα αποθέµατα αποτιµώνται στην χαµηλότερη αξία µεταξύ κόστους κτήσεως και 
καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας. Το κόστος προσδιορίζεται µε την µέθοδο του 
Μέσου Ετήσιου Σταθµικού Κόστους.  Κόστος δανεισµού δεν περιλαµβάνεται στο 
κόστος κτήσεως των αποθεµάτων. Η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία εκτιµάται µε βάση 
τις τρέχουσες τιµές πώλησης των αποθεµάτων στα πλαίσια της συνήθους 
δραστηριότητας αφαιρουµένων και των τυχόν εξόδων πώλησης όπου συντρέχει 
περίπτωση. Το ποσό της ζηµιάς αποµείωσης καταχωρείται στα αποτελέσµατα.   
 

 
3.3. Απαιτήσεις από πελάτες 
 
Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται στην ονοµαστική αξία τους. Κατά την 
παρούσα χρήση δεν συνέτρεξε περίπτωση σχηµατισµού πρόβλεψης για ενδεχόµενη 
επισφάλεια. 
 
3.4. Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα  
 
Τα ταµιακά διαθέσιµα και ταµιακά ισοδύναµα περιλαµβάνουν τα µετρητά, τις 
καταθέσεις όψεως, και προθεσµιακές καταθέσεις (βράχος) τραπεζών. 
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3.5.   Μετοχικό κεφάλαιο  
 
Οι κοινές µετοχές κατατάσσονται στα ίδια κεφάλαια. Άµεσα κόστη για την έκδοση 
µετοχών, αν συντρέχει περίπτωση, εµφανίζονται µετά την αφαίρεση του σχετικού 
φόρου εισοδήµατος, σε µείωση του προϊόντος της έκδοσης. Άµεσα κόστη που 
σχετίζονται µε την έκδοση µετοχών για την απόκτηση επιχειρήσεων περιλαµβάνονται 
στο κόστος κτήσεως της επιχειρήσεως που αποκτάται.  
 

 
3.6.  Παροχές στο προσωπικό 
 
Οι βραχυπρόθεσµες παροχές προς το προσωπικό σε χρήµα και σε είδος, 
καταχωρούνται ως έξοδο όταν καθίστανται δουλευµένες. 
 
 
3.7.  Προβλέψεις  
 
Οι υποχρεώσεις για αποζηµίωση κατά τη συνταξιοδότηση υπολογίζονται στην 
προεξοφληµένη αξία των µελλοντικών παροχών που προβλέπονται από την 
Ελληνική εργατική νοµοθεσία, όπως αυτές έχουν συσσωρευτεί στο τέλος της 
χρήσεως για τη διάρκεια της αναµενόµενης εργασιακής ζωής. Για την προεξόφληση 
χρησιµοποιείται το επιτόκιο των µακροπρόθεσµων οµολόγων του Ελληνικού 
∆ηµοσίου. 
 
3.8.   Αναγνώριση εσόδων 
Τα έσοδα περιλαµβάνουν την εύλογη αξία των πωλήσεων αγαθών και παροχής 
υπηρεσιών, καθαρά από τους ανακτώµενους φόρους, εκπτώσεις και επιστροφές. Η 
αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής: 
 
(α) Πωλήσεις αγαθών 
Οι πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν η εταιρεία παραδίδει τα αγαθά στους 
πελάτες, τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι 
εύλογα εξασφαλισµένη.  
 
(β) Έσοδα από τόκους 
Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και µε την χρήση 
του πραγµατικού επιτοκίου.  
 
(γ) Έσοδα από δικαιώµατα. 
Τα έσοδα από δικαιώµατα λογίζονται στη βάση του δουλευµένου, σύµφωνα µε την 
ουσία των σχετικών συµβάσεων. 
 

 
3.9. Μισθώσεις 
 
Στις λειτουργικές µισθώσεις τα µισθώµατα καταχωρούνται ως έξοδα στα 
αποτελέσµατα µε την σταθερή µέθοδο στη βάση του δουλευµένου. 
 
 
3.10.   ∆ιανοµή µερισµάτων 
 
Η διανοµή των µερισµάτων στους µετόχους καταχωρείται ως υποχρέωση στις 
οικονοµικές καταστάσεις όταν η διανοµή εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των 
µετόχων. 



Οικονοµικές Καταστάσεις 31
ης

 ∆εκεµβρίου 2005 

 

  16 

 
4.        Σηµειώσεις στις οικονοµικές καταστάσεις 
 
4.1.     Ενσώµατα πάγια και άυλα περιουσιακά στοιχεία  
 

 
 

Αξία κτήσης 
 

31.12.2004 

Προσθήκες 
Μειώσεις 

01.01.2005
- 

31.12.2005 

Υπόλοιπο 
 

31.12.2005 

Αποσβέσεις 

 
31.12.2004 

Προσθήκες 
Μειώσεις 

01.01.2005
- 

31.12.2005 

Αποσβέσεις 
 

31.12.2005 

Αναπόσβεστο 

Υπόλοιπο 
31.12.2005 

 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 

 
5.197,36 

 
9.041,15 

 
14.238,51 

 
2.405,11 

 
1.299,77 

 
3.704,88 

 
10.533,63 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ 
ΜΕΣΑ 

 
13.635,35 

 
0,00 

 
13.635,35 

 
4.568,29 

 
1.951,94 

 
6.520,23 

 
7.115,12 

ΕΠΙΠΛΑ & 
ΛΟΙΠΟΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

 
681.565,30 

 
115.434,68 

 
796.999,98 

 
494.433,77 

 
104.887,95 

 
599.321,72 

 
197.678,26 

ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗ
ΣΕΙΣ ΥΠΟ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗ 
 

 
157.872,60 

 
- 157.872,60 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

ΑΥΛΑ 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 
113.860,60 

 
0,00 

 
113.860,60 

 
102.726,36 

 
10.714,24 

 
113.440,60 

 
420,00 

 
ΚΤΙΡΙΑ 
 

 
3.739.481,16 

 
1.198.284,30 

 
4.937.765,46 

 
1.177.903,53 

 
377.575,87 

 
1.555.841,13 

 
3.381.924,33 

 
ΣΥΝΟΛΟ 

 
4.711.612,37 

 
1.164.887,53 

 
5.876.499,90 

 
1.782.398,79 

 
496.429,77 

 
2.278.828,56 

 
3.597.671,34 

 
 
 
 
4.2.   Άυλα στοιχεία ενεργητικού 

  

 Αξία Κτήσεις Αναπόσβεστη Αξία 

Επέκταση αναβάθµισης software          700,00                420,00 

 
 
4.3.         Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις  

 2005 2004 

Απαίτηση από δικαιώµατα βιοµηχανικής 

ιδιοκτησίας 

- 638,59 - 638,59 

Απαίτηση από έξοδα ίδρυσης & α΄ εγκατάστασης - 708,69 - 700,69 
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Απαίτηση από λοιπά έξοδα πολυετούς απόσβεσης - 202.614,72 - 200.419,36 

Υποχρέωση από αποσβέσεις δικαιωµάτων 

βιοµηχανικής ιδιοκτησίας   

+ 638,59 + 638,59 

Υποχρέωση από αποσβέσεις εξόδου ίδρυσης & α΄ 

εγκατάστασης  

+ 708,69 + 708,69 

Υποχρέωση από αποσβέσεις λοπών εξόδων 

πολυετούς απόσβεσης  

+ 125.980,15 + 90.460,06 

Απαίτηση από εγγραφή προσαρµογής 2003  0 - 66.698,91 

Απαίτηση από εγγραφή προσαρµογής 2004  0 - 19.409,28 

Απαίτηση από προβλέψεις αποζηµίωσης 

προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 

-  92.968,39  ________0 

 

 

169.602,96 196.067,49 

4.4.    Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις 

 2005 2004 

Εγγυήσεις ενοικίων 260.215,41 252.648,55 

Εγγύηση ∆ΕΗ Πειραιά 2.787,97 2.787,97 

Εγγύηση ∆ΕΗ Καλλιθέας 3.521,64 3.521,64 

Εγγύηση ∆ΕΗ Κηφισιάς 2.100,00 ________0 

 268.625,02 258.958,16 

 
 
4.5.   Αποθέµατα 
 

  2005 2004  

Εµπορεύµατα  3.124.243 2.744.756  

Προιόντα  0 0  

Πρώτες & βοηθ. Ύλες  ________0 ________0  

Σύνολο  3.124.243 2.744.756  
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4.6.    Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 
 

  2005 2004  

Πελάτες   1.056.204,08 801.744,37  
Επιταγές εισπρακτέες στο 
χαρτοφυλάκιο  104.844,96 126.057,06  

Ελληνικό ∆ηµόσιο  0 7.108,22  

Επισφαλείς πελάτες  633,62 633,62  

Χρεώστες διάφοροι  213.630,51 196.673,47  
Προκαταβολές για αγορές 
αποθεµάτων  23.147,73 25.810,09  
Έξοδα επόµενων 
χρήσεων  8.964,14 2.980,49  

Σύνολο  1.407.425,04 1.161.007,32  
 
 

4.7.      Ταµιακά ισοδύναµα και διαθέσιµα 

 2005 2004 

Ταµείο 148.305,43 96.129,47 

Καταθέσεις όψεως 578.013,78 357.969,82 

Προθεσµιακές καταθέσεις 1.085.000,00 910.000,00 

 1.811.319,21 1.364.099,29 

 

4.8.    Μετοχικό Κεφάλαιο 

Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 2.957.850,00 

διαιρούµενο σε 2.817.000 µετοχές ονοµαστικής αξίας 1,05 ευρώ η κάθε µία και είναι 

ολοσχερώς καταβεβληµένο. 

 

4.9.     Λοιπά αποθεµατικά 

 2005 2004 

Τακτικό αποθεµατικά 211.751,54 160.725,08 

Αφορολόγητα αποθεµατικά 59.427,46 65.684,11 

 271.179,00 226.409,19 
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4.10.      Κέρδη εις νέο 

 2005 2004 

Κέρδη µετά φόρων 1.022.390 431.953 

Κέρδη εις νέον προηγ. χρήσης 698.944 287.908 

Μείον Μεταβολή σε Αποθεµατικά (- 51.879) (- 20.917) 

 1.669.455 698.944 

 

4.11.     Προβλέψεις 

Υποχρέωση παροχών προσωπικού λόγω εξόδου 

από την υπηρεσία                                                               290.526,22     269.088,08 

 

 

4.12.     Προµηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις 

 2005 2004 

Προµηθευτές 3.754.051,49 3.135.062,23 

Προκαταβολές πελατών 111.611,36 49.959,50 

 3.865.662,85 3.185.021,73 

 

4.13.     Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 

 2005 2004 

Φόρος εισοδήµατος µε βάση τα ΕΓΛΣ 590.076,00 266.080,00 

Μείον: Προκαταβολή (- 296.026) (- 135.356) 

Πλέον: Μεταφορά από αποθεµατικά  7.108 _______0 

 301.158 130.724 
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4.14.    Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 

 2005 2004 

Επιταγές πληρωτέες 571.435 737.102 

Ασφαλιστικοί οργανισµοί 99.281  133.931 

Πιστωτές διάφοροι 96.137 70.500 

Υποχρεώσεις από φόρους τέλη 256.203 210.840 

 

 

1.023.056 1.152.373 

4.15.   Κύκλος εργασιών 

 2005 2004 

Λιανικές πωλήσεις εµπορευµάτων 16.532.559,91 14.937.021,35 

Χονδρική πώληση εµπορευµάτων 327.728,99 333.035,21 

Λοιπές πωλήσεις 5.504,25 15.917,10 

 16.865.793,15 15.285.973,66 

 

 

4.16.  Ανάλυση αµοιβών µελών οργάνων ∆ιοικήσεως και ∆ιευθύνσεως της 

εταιρείας 

 

Μικτές αµοιβές µελών ∆.Σ. που είναι ασφαλισµένοι στο ΤΑΕ: 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 2005 2004 

Μπάρκσαιρ Ρόναλντ 129.144,44 129.256,34 

Χαρτόσηµο 0,6%        774,87        775,54 

ΣΥΝΟΛΟ 129.919,31 130.031,88 
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4.17. Ανάλυση Εξόδων 

Κατηγορία εξόδου 

 2005 2004 

Αµοιβές & έξοδα προσωπικού 3.086.936,41 2.547.496,79 

Αµοιβές & έξοδα τρίτων 247.741,06 258.118,02 

Παροχές τρίτων 2.031.234,72 1.840.036,33 

Φόροι - τέλη 62.334,81 46.061,61 

∆ιάφορα έξοδα 667.183,18 1.124.056,88 

Αποσβέσεις 496.429,77 521.401,70 

Προβλέψεις εκµετάλλευσης 58.098,27 63.826,77 

 6.649.957 6.400.998 

 

4.18.   Ανάλυση Αµοιβών – εξόδων προσωπικού 

 2005 2004 

Μισθοί υπαλληλικού προσωπικού 2.186.461,49 1.814.690,92 

Κοινωνικές επιβαρύνσεις και βοηθήµατα υπαλληλικού 

προσωπικού 

 

604.107,39 

 

498.566,13 

Ηµεροµίσθια εργατοτεχνικού προσωπικού 177.291,96 151.490,56 

Κοινωνικές επιβαρύνσεις και βοηθήµατα 

εργατοτεχνικού προσωπικού 

 

53.781,59 

 

45.422,28 

Παρεπόµενες παροχές προσωπικού 12.440,15 16.629,66 

Αποζηµιώσεις απολυοµένου προσωπικού 52.853,83 20.697,24 

ΣΥΝΟΛΟ 3.086.936,41 2.547.496,79 
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4.19. Κόστος πωλήσεων 

                                                              2005                                         2004 

Κόστος πωληθέντων                        9.185.558,97                          8.508.839,97 

Μείον: Ιδιοπαραγωγή                                 421,38                                    116,97 

Σύνολο                                              9.185.138,00                          8.508.723,00 

 

4.20. Λοιπά έξοδα 

                                                                      2005                               2004 

Έκτακτα και ανόργανα έξοδα                      3.283,46                       5.532,33 

Έξοδα προηγούµενων χρήσεων               44.234,14                     58.469,70 

                                                                  47.517,60                      64.002 

 

4.21. Λοιπά έσοδα 

 2005  2004 

Έσοδα από παροχή υπηρεσιών σε τρίτους 406.287,42  327.543,99 

Λοιπά έσοδα 94.464,78  29.970,85 

Έκτακτα κέρδη - έσοδα 5.583,55  19.637,06 

Έσοδα προηγούµενων χρήσεων 11.171,25  6.132,20 

 518.057  386.284 

 

4.22.     Ανάλυση προσαρµογών πρώτης εφαρµογής ∆ΠΧΠ 

Μεταβολές στα ίδια κεφάλαια 

      Ίδια κεφάλαια κατά το ΕΓΛΣ                                                                4.030.758,19 

      Εγγραφή προσαρµογής 2003 λόγω διαγραφής εξόδων 

      πολυετούς απόσβεσης 2003                                                            (-   256.345,73) 

      Αναβαλλόµενος φόρος πρόβλεψης αποζηµίωσης προσωπικού 

      χρήσης 2003                                                                                     (+   72.951,93) 

      ∆ιαφορά αποσβέσεων πολυετούς απόσβεσης ΕΛΠ- ∆ΛΠ 
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      2004                                                                                                   (+  34.513,55) 

      Αναβαλλόµενος φόρος πρόβλεψης αποζηµίωσης προσωπικού 

      χρήσης 2004                                                                                       (+  19.409,28) 

      Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος λόγω µεταβολής  

     συντελεστή από 35% σε 32%                                                              (-  18.084,36) 

    Ίδια κεφάλαια κατά τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα                                3.883.202,86 

5. Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες 

 
5.1.    Επί των παγίων στοιχείων δεν υφίστανται εµπράγµατα ή άλλα βάρη. 
 
5.2.  ∆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. 
 
5.3.  Αριθµός απασχολουµένου προσωπικού  την 31/12/2005 ήταν 184 εκ των 
οποίων οι 169 ήσαν υπάλληλοι και οι 15 εργατοτεχνίτες. 

5.4.   Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη. 

∆εν υπάρχουν. 

 
5.5.  Ανάλυση εσόδων κατά κατηγορία οικονοµικής δραστηριότητας ΣΤΑΚΟ∆ 
2003: 
 

Κ.Α.∆. Περιγραφή 2005 2004 

5170 ΧΟΝ∆ΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ  327.728,99 333.035,21 

5229 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ  16.532.559,91 14.937.021,35 

 ΣΥΝΟΛΟ 16.860.288,90 15.270.056,56 
 
 
 
5.6.    ∆εν υπάρχουν µεταγενέστερα των οικονοµικών καταστάσεων γεγονότα, τα 
οποία να αφορούν την  εταιρεία, στα οποία επιβάλλεται αναφορά από τα ∆ιεθνή 
Λογιστικά Πρότυπα.  

 
5.7.       Η εταιρεία έχει φορολογικώς ελεγχθεί µέχρι και τη χρήση που έληξε κατά την 
31/12/2004 


