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Ι. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ    

 Σηµ. 31.12.2006 31.12.2005 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ    

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία    

Ενσώµατα πάγια 6.1 4.079.941,28 3.597.251,34 

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 6.2 101.353,95 420,00 

Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος 6.3 75.863,25 169.602,96 

Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 6.4 298.654,41 268.625,02 

  4.555.812,89 4.035.899,32 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία    

Αποθέµατα 6.5 2.584.623,54 3.124.243,29 

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 6.6 1.646.051,42 1.407.425,04 

Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 6.7 1.372.764,84 1.811.319,21 

  5.603.439,80 6.342.987,54 

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων  10.159.252,69 10.378.886,86 

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ    

Μετοχικό Κεφάλαιο 6.8 2.957.850,00 2.957.850,00 

Λοιπά αποθεµατικά 6.9 271.179,30 271.179,30 

Αποτελέσµατα εις νέον  2.057.901,82 1.669.455,46 

Σύνολο καθαρής θέσης  5.286.931,12 4.898.484,76 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις    

Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόµενους  246.351,62 290.526,23 

  246.351,62 290.526,23 

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις    

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 6.10 4.625.969,95 4.888.717,46 

Τρέχων φόρος εισοδήµατος 6.11 0,00 301.158,41 

  4.625.969,95 5.189.875,87 

Σύνολο υποχρεώσεων  4.872.321,57 5.480.402,10 

Σύνολο Καθαρής Θέσης και Υποχρεώσεων  10.159.252,69 10.378.886,86 
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ΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ΚΑΤΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ)    

 Σηµ. 1.1 - 31.12.2006 1.1 - 31.12.2005 

Πωλήσεις  18.275.785,96 16.865.793,15 

Κόστος πωλήσεων  -10.016.507,77 -9.185.137,59 

Μικτό κέρδος  8.259.278,19 7.680.655,56 

Άλλα έσοδα 6.12 343.050,95 518.057,42 

Έξοδα διαθέσεως 6.13 -6.159.543,98 -5.865.746,15 

Έξοδα διοικήσεως 6.13 -656.754,26 -784.212,29 

Άλλα έξοδα 6.14 -632.704,98 -47.517,60 

Χρηµατοοικονοµικό κόστος   -1.116,83 -458,66 

Κέρδος (ζηµία) προ φόρου  1.152.209,09 1.500.778,28 

Φόρος εισοδήµατος 6.15 -363.762,73 -478.388,08 
Καθαρό κέρδος (ζηµία) από συνεχιζόµενες 
δραστηριότητες  788.446,36 1.022.390,20 

Κέρδος (ζηµία) από διακοπείσες δραστηριότητες  0,00 0,00 

Καθαρό κέρδος (ζηµία) περιόδου  788.446,36 1.022.390,20 

    

Κέρδη  κατά µετοχή σε ευρώ 6.16 0,28 0,36 
 

 

ΙΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ    

      

 
Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Τακτικό 
αποθεµατικό 

Αφορολ. 
αποθεµατικά 

Αποτελέσµατα 
εις νέον Σύνολο 

Υπόλοιπα 01.01.2005 2.957.850,00 160.725,08 65.684,11 698.943,67 3.883.202,86 

- Αποτέλεσµα περιόδου    1.022.390,20 1.022.390,20 

- ∆ιάθεση κερδών  51.026,46 851,95 -51.878,41 0,00 

- Λοιπές κινήσεις   -7.108,30  -7.108,30 

Υπόλοιπα 31.12.2005 2.957.850,00 211.751,54 59.427,76 1.669.455,46 4.898.484,76 

      

Υπόλοιπα 01.01.2006 2.957.850,00 211.751,54 59.427,76 1.669.455,46 4.898.484,76 

- Αποτέλεσµα περιόδου    788.446,36 788.446,36 

- ∆ιάθεση κερδών  40.903,42 8.855,91 -49.759,33 0,00 

- Μερίσµατα πληρωθέντα    -400.000,00 -400.000,00 

Υπόλοιπα 31.12.2006 2.957.850,00 252.654,96 68.283,67 2.008.142,49 5.286.931,12 
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IV. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ   

   

Ταµιακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 1.1 - 31.12.2006 1.1 - 31.12.2005 

Κέρδη προ φόρων 1.152.209,09 1.500.778,28 

Προσαρµογές για:   

• Αποσβέσεις 527.488,55 489.569,27 

• Προβλέψεις -34.174,61 -13.738,52 

• Λοιπές µη ταµιακές κινήσεις 432.394,75 0,00 

• Αποτελέσµατα (έσοδα,έξοδα, κέρδη, ζηµίες) 
επενδυτικής δραστηριότητας -7.548,53 -4.221,88 

• Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 1.116,83 458,66 

Πλέον / µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών 
κεφαλαίου κίνησης η που σχετίζονται µε τις λειτουργικές 
δραστηριότητες   

• (Αύξηση) µείωση αποθεµάτων 539.619,75 -379.487,11 

•( Αύξηση) µείωση απαιτήσεων -278.655,77 -529.418,32 

• Αύξηση (µείωση) προµηθευτών -252.391,13 817.548,14 

Μείον :   

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα -1.116,83 -458,66 

Φόρος εισοδήµατος καταβληθείς -581.537,81 -281.489,38 

Ταµιακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 1.497.404,29 1.599.540,48 

   

Ταµιακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες   

Αγορά ενσώµατων και άυλων παγίων -1.551.645,81 -1.156.542,56 

Είσπραξη από πώληση ενσωµάτων παγίων 15.687,15 4.222,00 

Ταµιακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες -1.535.958,66 -1.152.320,56 

   

Ταµιακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες   

Μερίσµατα πληρωθέντα -400.000,00 0,00 

Ταµιακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες -400.000,00 0,00 

   

Καθαρή αύξηση (µείωση) στα ταµιακά διαθέσιµα και 
ισοδύναµα -438.554,37 447.219,92 

Ταµιακά διαθέσιµα στην αρχή της περιόδου 1.811.319,21 1.364.099,29 

Ταµιακά διαθέσιµα στη λήξη της περιόδου 1.372.764,84 1.811.319,21 
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Οι Οικονοµικές Καταστάσεις  της εταιρείας της χρήσεως 2006 εγκρίθηκαν κατά την 

συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας την Παρασκευή 16 Μαρτίου 2007  και 

τελούν υπό την έγκριση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ   Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

 ΤΟΥ  ∆.Σ. ΤΟΥ  ∆.Σ. ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 

   

   

ΡΟΝΑΛΝΤ ΜΠΑΡΚΣΑΙΡ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΚΙΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΒΑΡΑΣ 

A.∆.  160980/87 Α.Τ. Ζ  825323 Αρ. αδείας  Ο.Ε.Ε.   10000920  

  Α’ ΤΑΞΗΣ 

 

Οι Σηµειώσεις επί των  Οικονοµικών Καταστάσεων , που παρατίθενται στα επόµενα 

αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο τµήµα των   Οικονοµικών Καταστάσεων της χρήσεως  

2006 . 
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Σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων 

1. Γενικές πληροφορίες 

Η Ανώνυµη Εµπορική Εταιρεία Ενδυµάτων και Παιδικών Ειδών ΛΗΤΩ Α.Ε.  (η 

‘’Εταιρεία’’) είναι ανώνυµη εταιρεία , εγγεγραµµένη στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών, µε 

αριθµό µητρώου Α.Ε. 33722/01∆Τ/Β/95/16. Ιδρύθηκε το έτος 1995 από την οικογένεια Φωκά 

. Αντικείµενο της εταιρείας , σήµερα,  είναι η εµπορία παιδικών ειδών και ειδών µπε-µπέ. 

Η εταιρεία είναι θυγατρική της εισηγµένης στο Χρηµατιστήριο Αθηνών εταιρείας µε την 

επωνυµία ΕΛΒΕ ΕΝ∆ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε. , η οποία συµµετέχει στο Μετοχικό της Κεφάλαιο µε 

ποσοστό 28,863%. 

Η εταιρία έχει την έδρα της στο ∆ήµο Περιστερίου του Νοµού Αττικής  (Λ. Κηφισού 90 Τ.Κ. 

12132 Περιστέρι ,  τηλ. 210-5739294, fax 210-5768346 και η ηλεκτρονική διεύθυνση  της   στο 

διαδίκτυο είναι  www.letoshop.gr. 

 

2.    Οι σηµαντικές λογιστικές αρχές που χρησιµοποιεί  η Εταιρεία  

 

2.1. Πλαίσιο  κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων. 

Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις αφορούν τη    χρήση 2006 ( 1 Ιανουαρίου – 31 

∆εκεµβρίου 2006 ). Έχουν καταρτισθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 

Πληροφόρησης (στο εξής ∆ΠΧΠ) που εκδόθηκαν από το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών 

Προτύπων (IASB) καθώς και τις διερµηνείες τους , που εκδόθηκαν από την Επιτροπή 

∆ιερµηνειών (IFRIC) και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαική ΄Ενωση και ίσχυαν κατά την 

ηµεροµηνία προετοιµασίας των οικονοµικών καταστάσεων. 

Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί σύµφωνα µε την αρχή του ιστορικού 

κόστους  . 

Η σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων της 31ης ∆εκεµβρίου 2006 , έχει γίνει µε τις 

λογιστικές αρχές που εφαρµόσθηκαν και κατά τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων της 

31ης ∆εκεµβρίου 2005. 

 

2.2. Νέα πρότυπα , διερµηνείες  και αναθεωρήσεις υφιστάµενων προτύπων  

‘Εχουν εκδοθεί νέα ∆ΠΧΠ , τροποποιήσεις ήδη υφιστάµενων ∆ΛΠ η ∆ΠΧΠ και διερνηνείες η 

εφαρµογή των οποίων είναι υποχρεωτική για οικονοµικές περιόδους που αρχίζουν µετά την 

1η Μαίου 2006. Η εκτίµηση  της ∆ιοίκησης της εταιρείας σχετικά µε την επίδραση και την 

εφαρµογή αυτών έχει ως εξής : 
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∆ΠΧΠ 7 , ‘’ Χρηµατοοικονοµικά µέσα : Γνωστοποιήσεις και συµπληρωµατική προσαρµογή 

στο ∆ΛΠ 1 , Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων – Γνωστοποιήσεις Κεφαλαίων ‘’ 

(εφαρµογή για οικονοµικές χρήσεις µετά την 1η Ιανουαρίου 2007). Το ∆ΠΧΠ  7 προβλέπει 

περαιτέρω γνωστοποιήσεις σχετικά µε τα χρηµατοοικονοµικά µέσα µε σκοπό τη βελτίωση της 

παρεχόµενης πληροφόρησης σχετικά µε ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για την έκθεση 

σε κινδύνους από χρηµατοοικονοµικά µέσα όπως πιστωτικοί κίνδυνοι , κίνδυνοι ρευστότητας 

και κίνδυνοι αγοράς .  Η αναθεώρηση του ∆ΛΠ 1 αφορά γνωστοποιήσεις για το ύψος και τον 

τρόπο διαχείρισης των κεφαλαίων µιας επιχείρησης. Η εταιρεία θα εφαρµόσει το πρότυπο 

αυτό καθώς και την αναπροσαρµογή του ∆ΛΠ 1 στην επόµενη χρήση και θα παρουσιάσει τις 

επιπρόσθετες γνωστοποιήσεις.  ∆εδοµένου ότι τα ανωτέρω αφορούν γνωστοποιήσεις δεν θα 

υπάρξει επίδραση στα στοιχεία του Ισολογισµού και των Αποτελεσµάτων. 

 

∆ΠΧΠ 8 , ‘’ Λειτουργικοί τοµείς ‘’ (εφαρµογή για ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις µετά την 1η 

Ιανουαρίου 2009). Το ∆ΠΧΠ αντικαθιστά το ∆ΛΠ 14 ‘’ Ανάλυση κατά τοµέα ‘’ και προβλέπει 

µια διοικητική προσέγγιση για τις οικονοµικές πληροφορίες που δίνονται ανά τοµέα. Η σχετική 

πληροφόρηση που θα παρέχεται θα είναι αυτή που χρησιµοποιεί και εσωτερικά η διοίκηση 

για την αξιολόγηση της απόδοσης των λειτουργικών τοµέων . Το ∆ΠΧΠ 8 δεν έχει ακόµα 

υιοθετηθεί από των Ευρωπαική Ένωση. Εκτιµάται ότι δεν θα υπάρχουν σηµαντικές αλλαγές 

από την σχετική τρέχουσα πληροφόρηση. 

 

∆ιερµηνεία 7 , Εφαρµογή της αναµόρφωσης του ∆ΛΠ 29 ‘’ Οικονοµικές Καταστάσεις σε 

υπερπληθωριστικές οικονοµίες ‘’ (εφαρµογή για ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις µετά την 1η 

Μαρτίου 2006).  Η διερµηνεία 7 προβλέπει όπως στην περίοδο κατά την οποία µια εταιρεία 

διαπιστώνει υπερπληθωρισµό στην οικονοµία του νοµίσµατος λειτουργίας της , χωρίς να 

υπήρξε υπερπληθωρισµός την προηγούµενη περίοδο , να εφαρµόζει τις προβλέψεις του ∆ΛΠ 

29 . Η διερµηνεία αυτή  δεν έχει εφαρµογή  στην Εταιρεία. 

 

∆ιερµηνεία 8 , Εφαρµογή ∆ΠΧΠ 2 ( εφαρµογή για ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις µετά την 

1η Μαίου 2006 ) 

Η ∆ιερµηνεία 8 διευκρινίζει ότι το ∆ΠΧΠ 2 εφαρµόζεται σε συναλλαγές στις οποίες µια εταιρία 

παραχωρεί συµµετοχικούς τίτλους ή αναλαµβάνει την υποχρέωση  να µεταβιβάσει µετρητά ή 

άλλα περιουσιακά στοιχεία (που βασίζονται στην τιµή των µετοχών της), όταν το 

προσδιορίσιµο αντάλλαγµα που έχει ληφθεί φαίνεται να είναι χαµηλότερο από την εύλογη 

αξία των τίτλων που παραχωρούνται ή των υποχρεώσεων που αναλαµβάνονται. Η 

∆ιερµηνεία 8 δεν έχει εφαρµογή στην εταιρεία αφού δεν υφίστανται παροχές που εξαρτώνται 

από την αξία των µετοχών.  
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∆ιερµηνεία 9, Επανεκτίµηση ενσωµατωµένων παραγώγων (εφαρµογή για ετήσιες οικονοµικές 

καταστάσεις που ξεκινούν κατά ή µετά την 1η Ιουνίου 2006) Η ∆ιερµηνεία 9 προβλέπει όπως 

µια εταιρία εκτιµά κατά πόσο ένα συµβόλαιο περιέχει ένα ενσωµατωµένο παράγωγο κατά τη 

στιγµή σύναψης του συµβολαίου, περίπτωση κατά την οποία απαγορεύει µεταγενέστερη 

επανεκτίµηση εκτός εάν υπάρχει µεταβολή στους όρους του συµβολαίου που µεταβάλλουν 

ουσιαστικά τις ταµιακές ροές. Η ∆ιερµηνεία 9 δεν έχει εφαρµογή στην εταιρεία. 

 

∆ιερµηνεία 10, Ενδιάµεση Οικονοµική Έκθεση και Αποµείωση (εφαρµογή για ετήσιες 

οικονοµικές καταστάσεις που ξεκινούν κατά ή µετά την 1η Νοεµβρίου 2006) Η ∆ιερµηνεία 10 

απαγορεύει τον αντιλογισµό ήδη αναγνωρισµένης ζηµιάς αποµείωσης σε ενδιάµεσες 

οικονοµικές καταστάσεις, αναφορικά µε υπεραξία ή επενδύσεις σε συµµετοχικούς τίτλους 

διαθέσιµους προς πώληση ή µη εισηγµένους συµµετοχικούς τίτλους που τηρούνται στο 

κόστος. Η ∆ιερµηνεία 10 δεν έχει ακόµη υιοθετηθεί από την ΕΕ. 

 

∆ιερµηνεία 11, ∆ΠΧΠ 2 – Συναλλαγές µε Ίδιες Μετοχές και µεταξύ εταιριών ιδίου Οµίλου 

(εφαρµογή για ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις που ξεκινούν κατά ή µετά την 1 Μαρτίου 

2007) Αυτή η ∆ιερµηνεία προβλέπει όπως συναλλαγές στις οποίες παραχωρείται σε 

εργαζόµενο δικαίωµα επί συµµετοχικών τίτλων, θεωρούνται για σκοπούς λογιστικής 

αντιµετώπισης ως αµοιβές που καθορίζονται από την αξία της µετοχής και διακανονίζονται µε 

συµµετοχικούς τίτλους, ακόµη και στην περίπτωση όπου η εταιρία επιλέγει ή έχει την 

υποχρέωση να αγοράσει αυτούς τους συµµετοχικούς τίτλους από τρίτους ή οι µέτοχοι της 

εταιρίας παρέχουν τους προς παραχώρηση τίτλους. Η ∆ιερµηνεία αφορά επίσης και τον 

τρόπο που οι θυγατρικές χειρίζονται, στις απλές τους οικονοµικές καταστάσεις, προγράµµατα 

όπου οι εργαζόµενοι τους λαµβάνουν δικαιώµατα επί συµµετοχικών τίτλων της µητρικής 

εταιρίας. Η ∆ιερµηνεία 11 δεν έχει εφαρµογή στην εταιρεία  και δεν ακόµη υιοθετηθεί από την 

ΕΕ . 

 

∆ιερµηνεία 12, Συµβάσεις Παραχώρησης (Service Concession Arrangements) (εφαρµογή για 

ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις που ξεκινούν κατά ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2008) . 

Η ∆ιερµηνεία 12 αναφέρεται στον τρόπο µε τον οποίο οι οργανισµοί που παρέχουν υπηρεσίες 

θα πρέπει να εφαρµόζουν τα υπάρχοντα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 

Πληροφόρησης  (∆ΠΧΠ) για να καταχωρήσουν τις υποχρεώσεις που αναλαµβάνουν και τα 

δικαιώµατα που τους παραχωρούνται στις σχετικές συµβάσεις παραχώρησης. Με βάση τη 

∆ιερµηνεία οι οργανισµοί αυτοί δεν θα πρέπει να αναγνωρίσουν τη σχετική υποδοµή ως 

ενσώµατα πάγια στοιχεία, αλλά να αναγνωρίσουν ένα χρηµατοοικονοµικό στοιχείο 
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ενεργητικού. Η ∆ιερµηνεία 12 δεν έχει ακόµη υιοθετηθεί από την ΕΕ και δεν έχει εφαρµογή για 

την εταιρεία. 

 

2.3.  Πληροφόρηση κατά τοµέα. 

Ως επιχειρηµατικός τοµέας ορίζεται µια οµάδα περιουσιακών στοιχείων και λειτουργιών 

προκειµένου να παρέχονται προιόντα και υπηρεσίες τα οποία υπόκεινται σε διαφορετικούς 

κινδύνους και αποδόσεις από εκείνα άλλων επιχειρηµατικών τοµέων. Ως γεωγραφικός τοµέας 

, ορίζεται µια γεωγραφική περιοχή , στην οποία παρέχονται προιόντα και υπηρεσίες και η 

οποία υπόκεινται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από άλλες περιοχές. 

 

2.4.  Συναλλαγµατικές µετατροπές 

Οι συναλλαγές που είναι εκπεφρασµένες σε ξένα νοµίσµατα µετατρέπονται σε Ευρώ µε την 

συναλλαγµατική ισοτιµία που ισχύει κατά την ηµεροµηνία της συναλλαγής. Κατά την 

ηµεροµηνία του ισολογισµού και των ενδιάµεσων λογιστικών καταστάσεων, τα νοµισµατικά 

περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις, που είναι εκπεφρασµένες σε ξένα νοµίσµατα, 

µετατρέπονται σε Ευρώ µε την συναλλαγµατική ισοτιµία που ισχύει κατά την ηµεροµηνία 

αυτή. Οι συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν από την µετατροπή καταχωρούνται στο 

λογαριασµό αποτελεσµάτων. 

 

2.5.  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 ενσώµατων παγίων υπολογίζονται µε την σταθερή µέθοδο, µέσα στη 

ωφέλιµη ζωή τους που έχει ως εξής: 

 

Κτιριακές εγκαταστάσεις σε ακίνητα τρίτων  (µισθωτική διάρκεια)                                   12-15 χρόνια 

Μηχανήµατα και µηχανολογικός εξοπλισµός 5 - 9 χρόνια 

Μεταφορικά µέσα 5 - 9 χρόνια 

Μηχανογραφικός εξοπλισµός 3 - 5 χρόνια 

Λοιπός παραγωγικός εξοπλισµός 5 - 10 χρόνια 
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Για τα ενσώµατα πάγια στοιχεία δεν έχουν υπολογισθεί υπολειµµατικές αξίες. 

Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωµάτων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιµη αξία τους, οι 

διαφορές (αποµείωση) καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσµατα. 

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.  

 

2.6.    Άυλα περιουσιακά στοιχεία  

(α) Λογισµικό 

Οι άδειες λογισµικού αποτιµώνται στο κόστος κτήσεως µείον τις αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις 

διενεργούνται µε την σταθερή µέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιµης ζωής των στοιχείων 

αυτών η οποία κυµαίνεται από 3 έως 5 χρόνια. 

 

     2.7.     Έλεγχος αποµείωσης ενσώµατων και άυλων στοιχείων 

Τα αποσβενόµενα περιουσιακά στοιχεία υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης της αξίας τους, 

όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί. Η ανακτήσιµη αξία είναι 

η µεγαλύτερη αξία µεταξύ εύλογης αξίας µειωµένης µε το απαιτούµενο για την πώληση 

κόστος και αξίας χρήσεως. Οι ζηµιές αποµείωσης καταχωρούνται ως έξοδα στα 

αποτελέσµατα όταν προκύπτουν. 

 

2.8.   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 

ως έξοδο στα αποτελέσµατα. 

 

     2.9.      Απαιτήσεις από πελάτες 

Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους η οποία συµπίπτει 

µε την ονοµαστική αξία, αφαιρουµένων των ζηµιών αποµείωσης. Οι ζηµιές αποµείωσης 

(απώλειες από επισφαλείς απαιτήσεις) αναγνωρίζονται όταν υπάρχει αντικειµενική απόδειξη 

ότι η εταιρεία δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται µε βάση τους 

συµβατικούς όρους. Το ποσό της ζηµιάς αποµείωσης είναι η διαφορά µεταξύ της λογιστικής 
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αξίας των απαιτήσεων και της παρούσας αξίας των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµιακών 

ροών. Το ποσό της ζηµιάς αποµείωσης καταχωρείται ως έξοδο στα αποτελέσµατα.  

 

2.10.     Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα  

Τα ταµιακά διαθέσιµα και ταµιακά ισοδύναµα περιλαµβάνουν τα µετρητά, τις καταθέσεις 

όψεως και τις βραχυπρόθεσµες µέχρι 3 µήνες επενδύσεις, υψηλής ρευστοποιησιµότητας και 

χαµηλού ρίσκου. 

 

2.11.      Μετοχικό κεφάλαιο και αποθεµατικά  

Οι κοινές µετοχές κατατάσσονται στα ίδια κεφάλαια. Άµεσα κόστη για την έκδοση µετοχών, 

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.  

Το κόστος κτήσεως των ιδίων µετοχών µειωµένο µε το φόρο εισοδήµατος (εάν συντρέχει 

περίπτωση) εµφανίζεται αφαιρετικά από τα ίδια  κεφάλαια της εταιρείας,  µέχρις ότου οι ίδιες 

µετοχές πωληθούν ή ακυρωθούν. Κάθε κέρδος ή ζηµιά από πώληση ιδίων µετοχών καθαρό 

από άµεσα για την συναλλαγή λοιπά κόστη και φόρο εισοδήµατος, αν συντρέχει περίπτωση, 

εµφανίζεται ως αποθεµατικό στα ίδια κεφάλαια.  

 

2.12.      ∆ανεισµός 

Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους µειωµένα µε τα τυχόν άµεσα κόστη 

για την πραγµατοποίηση της συναλλαγής. Μεταγενέστερα αποτιµώνται στο αναπόσβεστο 

κόστος µε την χρήση του πραγµατικού επιτοκίου.  

 

2.13.    Αναβαλλόµενοι  φόροι  

Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος προσδιορίζεται µε την µέθοδο της υποχρέωσης που 

προκύπτει από τις προσωρινές διαφορές µεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής 

βάσης των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων.  

Ο αναβαλλόµενος φόρος προσδιορίζεται µε τους φορολογικούς συντελεστές που αναµένεται 

να ισχύουν κατά το χρόνο της ανάκτησης της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων 

και των υποχρεώσεων.  

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις καταχωρούνται κατά την έκταση κατά την οποία 

θα υπάρξει µελλοντικό φορολογητέο κέρδος για την χρησιµοποίηση της προσωρινής 

διαφοράς που δηµιουργεί την αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση. 

 

2.14.    Παροχές σε εργαζόµενους 
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(α) Βραχυπρόθεσµες παροχές  

Οι βραχυπρόθεσµες παροχές προς το προσωπικό σε χρήµα και σε είδος, καταχωρούνται ως 

έξοδο όταν καθίστανται δουλευµένες. 

(β) Παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία 

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 

µακροπροθέσµων οµολόγων του Ελληνικού ∆ηµοσίου.  

 

2.15.     Προβλέψεις  

Οι προβλέψεις δηµιουργούνται όταν η εταιρεία  έχει νοµική ή τεκµαιρόµενη υποχρέωση, ως 

αποτέλεσµα γεγονότων του παρελθόντος και πιθανολογείται ότι θα απαιτηθεί εκροή 

οικονοµικού οφέλους για την τακτοποίηση της υποχρέωσης. 

 

2.16.     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. 

(δ) Μερίσµατα 

Τα µερίσµατα, λογίζονται ως έσοδα, όταν θεµελιώνεται το δικαίωµα είσπραξής τους, δηλαδή 

όταν εγκρίνονται από το όργανο που είναι κατά νόµο αρµόδιο να τα χορηγεί. 

 

2.17.       Μισθώσεις 

Μισθώσεις ενσωµάτων παγίων όπου η εταιρεία έχει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τις 

ανταµοιβές της ιδιοκτησίας, ταξινοµούνται ως χρηµατοδοτικές µισθώσεις. Οι χρηµατοδοτικές 
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µισθώσεις κεφαλαιοποιούνται κατά τη σύναψη της µίσθωσης, µε τη χαµηλότερη αξία µεταξύ 

εύλογης αξίας των µισθωµένων ενσωµάτων παγίων και της παρούσης αξίας των ελαχίστων 

µισθωµάτων. Κάθε µίσθωµα κατανέµεται στην υποχρέωση και στο χρηµατοοικονοµικό έξοδο, 

έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ένα σταθερό επιτόκιο πάνω στην ανεξόφλητη υποχρέωση. Η 

υποχρέωση για τα πληρωτέα µισθώµατα καθαρή από το χρηµατοοικονοµικό κόστος, 

περιλαµβάνεται στις άλλες µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις. Οι τόκοι καταχωρούνται στην 

κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων κατά τη διάρκεια της περιόδου της µίσθωσης έτσι 

ώστε να υπάρχει ένα σταθερό περιοδικό επιτόκιο για το υπόλοιπο της υποχρέωσης σε κάθε 

ηµεροµηνία ισολογισµού. Τα ενσώµατα πάγια που αποκτώνται µε χρηµατοδοτικές µισθώσεις, 

αποσβένονται στη µικρότερη περίοδο όπως αυτή καθορίζεται από την ωφέλιµη ζωή και το 

χρόνο της µίσθωσης. Στις λειτουργικές µισθώσεις τα µισθώµατα καταχωρούνται ως έξοδα 

στα αποτελέσµατα µε την σταθερή µέθοδο στη βάση του δουλευµένου. 

 

2.18.    Κόστος δανεισµού 

Το κόστος του δανεισµού καταχωρείται στα αποτελέσµατα στη χρήση µέσα στην οποία 

προκύπτει. 

 

2.19.       ∆ιανοµή µερισµάτων 

Η διανοµή των µερισµάτων στους µετόχους της εταιρείας καταχωρείται ως υποχρέωση στις 

οικονοµικές καταστάσεις  όταν η διανοµή εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των µετόχων. 

 

 3. ∆ιαχείρηση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 

 

Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 

 

α) Πιστωτικός κίνδυνος 

Ο πιστωτικός κίνδυνος της εταιρείας αφορά κυρίως τις απαιτήσεις από πελάτες και τις λοιπές 

απαιτήσεις. Η εταιρεία  δεν έχει σηµαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου. Οι χονδρικές 

πωλήσεις γίνονται κυρίως σε πελάτες µε µειωµένο βαθµό απωλειών. Οι λιανικές πωλήσεις 

γίνονται κυρίως είτε τοις µετρητοίς είτε µέσω πιστωτικών καρτών. 

 

β)  Κίνδυνος ρευστότητας 

Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαµηλά επίπεδα , µε την ύπαρξη επαρκών ταµιακών  

διαθεσίµων . 
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γ) Κίνδυνος ταµιακών ροών και κίνδυνος µεταβολών εύλογης αξίας λόγω µεταβολών των 

επιτοκίων. 

Η εταιρεία  δεν έχει σηµαντικά τοκοφόρα περιουσιακά στοιχεία και συνεπώς δεν υπόκειται  σε 

κίνδυνο µεταβολής των επιτοκίων.  

4.     Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και  κρίσεις της  ∆ιοικήσεως. 

Η σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων προυποθέτει τη διενέργεια εκτιµήσεων και 

παραδοχών , που ενδέχεται να επηρεάσουν τα λογιστικά υπόλοιπα των περιουσιακών 

στοιχείων και υποχρεώσεων και τις απαιτούµενες γνωστοποιήσεις για ενδεχόµενες 

απαιτήσεις και υποχρεώσεις όπως επίσης και το ύψος των εσόδων και εξόδων που 

αναγνωρίσθηκαν. Η χρήση επαρκούς πληροφόρησης και η εφαρµογή υποκειµενικής κρίσης 

αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία για τη διενέργεια εκτιµήσεων σε αποτιµήσεις 

περιουσιακών στοιχείων , αποµείωση αξίας αποθεµάτων και απαιτήσεων , υποχρεώσεις από 

παροχές στο προσωπικό, ανοιχτές φορολογικές υποχρεώσεις  και εκκρεµείς δικαστικές 

υποθέσεις. Τα πραγµατικά µελλοντικά αποτελέσµατα ενδέχεται να διαφέρουν από τις 

ανωτέρω εκτιµήσεις .Οι παραπάνω εκτιµήσεις και παραδοχές της ∆ιοικήσεως  είναι υπό 

συνεχή επανεξέταση  και επαναξιολόγηση µε βάση τα ιστορικά δεδοµένα και τις εκάστοτε 

υφιστάµενες συνθήκες της αγοράς. 

∆εν υπάρχουν εκτιµήσεις και παραδοχές που ενέχουν σηµαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν 

ουσιώδεις προσαρµογές στις λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των 

υποχρεώσεων στους επόµενους 12 µήνες. 

 

5. Επιχειρηµατικοί και γεωγραφικοί τοµείς 

Οι δραστηριότητες της εταιρείας µε δεδοµένο ότι διενεργούνται αποκλειστικά στην Ελλάδα και 

είναι οµογενοποιηµένες , θεωρούνται ως ένας τοµέας. 

 

6. Πληροφορίες για ορισµένους λογαριασµούς των Οικονοµικών     Καταστάσεων 

6.1.  Ανάλυση των ενσώµατων πάγιων περιουσιακών στοιχείων 

 

 

 

31/12/2006       

Κόστος       

 Κτίρια Μηχανήµατα Μετ. Μέσα Έπιπλα Υπό εκτέλ. Σύνολο 

Υπόλοιπο 1/1/2006 4.937.765,46 14.238,51 13.635,35 796.999,98 0,00 5.762.639,30 

Προσθήκες περιόδου 1.313.895,53 10.100,34 21.662,67 92.876,73  1.438.535,27 

Μειώσεις περιόδου -1.238.944,01  -11.301,27 -31.806,52  -1.282.051,80 

Μεταφορές -117.215,64     -117.215,64 
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Υπόλοιπο 31/12/2006 4.895.501,34 24.338,85 23.996,75 858.070,19 0,00 5.801.907,13 

       

Σωρευµένες αποσβέσεις       

 Κτίρια Μηχανήµατα Μετ. Μέσα Έπιπλα Υπό εκτέλ. Σύνολο 

Υπόλοιπο 1/1/2006 -1.555.841,13 -3.704,88 -6.520,23 -599.321,72 0,00 -2.165.387,96 

Αποσβέσεις περιόδου -423.892,76 -2.308,43 -2.629,74 -86.481,03  -515.311,96 

Μειώσεις περιόδου 806.549,26  7.226,43 27.742,74  841.518,43 

Μεταφορές 117.215,64     117.215,64 

Υπόλοιπο 31/12/2006 -1.055.968,99 -6.013,31 -1.923,54 -658.060,01 0,00 -1.721.965,85 

       

Αναπ. Αξία 31/12/2006 3.839.532,35 18.325,54 22.073,21 200.010,18 0,00 4.079.941,28 

       

       

31/12/2005       

Κόστος       

 Κτίρια Μηχανήµατα Μετ. Μέσα Έπιπλα Υπό εκτέλ. Σύνολο 

Υπόλοιπο 1/1/2005 3.709.811,16 5.197,36 13.635,35 681.565,30 157.872,60 4.568.081,77 

Προσθήκες περιόδου 1.227.954,30 9.041,15  115.434,80 1.040.411,70 2.392.841,95 

Μειώσεις περιόδου    -0,12  -0,12 

Μεταφορές     -1.198.284,30 -1.198.284,30 

Υπόλοιπο 31/12/2005 4.937.765,46 14.238,51 13.635,35 796.999,98 0,00 5.762.639,30 

       

Σωρευµένες αποσβέσεις       

 Κτίρια Μηχανήµατα Μετ. Μέσα Έπιπλα Υπό εκτέλ. Σύνολο 

Υπόλοιπο 1/1/2005 -1.177.903,53 -2.405,11 -4.568,29 -492.764,75  -1.677.641,68 

Αποσβέσεις περιόδου -377.575,87 -1.299,77 -1.951,94 -104.887,95  -485.715,53 

Μειώσεις περιόδου -361,73   -1.669,02  -2.030,75 

Υπόλοιπο 31/12/2005 -1.555.841,13 -3.704,88 -6.520,23 -599.321,72 0,00 -2.165.387,96 

       

Αναπ. Αξία 31/12/2005 3.381.924,33 10.533,63 7.115,12 197.678,26 0,00 3.597.251,34 

 

Οι προσθήκες του λογαριασµού  ‘’Κτίρια ‘’  ,  στην περίοδο 1/1-31/12/2006 ,  αφορούν κυρίως 

στις δαπάνες διαµόρφωσης του νέου καταστήµατος της εταιρείας επί της οδού Πειραιώς αρ. 

38 στο Μοσχάτο Αττικής .    

Οι µειώσεις του λογαριασµού ‘’ Κτίρια ‘’ , στην περίοδο 1/1-31/12/2006 , τόσο στην αξία 

κτήσεως όσο και στις σωρευµένες αποσβέσεις ποσού ευρώ 1.238.944,01 και 806.549,26 

αντίστοιχα αφορούν στις διαγραφές των  υπολοίπων  των  σχετικών λογαριασµών 

διαµορφώσεων , που είχαν πραγµατοποιηθεί σε προηγούµενες χρήσεις , επί των 

µισθωµένων από την εταιρεία ακινήτων για την στέγαση των καταστηµάτων της στον Πειραιά 

και την Καλλιθέα  τα οποία έκλεισαν µέσα στη χρήση 2006. Η διαφορά ποσού ευρώ 

432.394,75 (=1.238.944,01 µείον  806.549,26 ) η οποία αποτελεί την  τελική  ζηµία µε την 

οποία επιβαρύνθηκε η εταιρεία βάρυνε τα αποτελέσµατα της χρήσεως 2006 µέσω του 

λογαριασµού ‘’Άλλα έξοδα ‘’ .  
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6.2.  Ανάλυση άυλων περιουσιακών στοιχείων 

Κόστος 31/12/2006 31/12/2005 

Υπόλοιπο 1/1 113.860,60 113.860,60 

Προσθήκες περιόδου 113.110,54 0,00 

Υπόλοιπο 31/12 226.971,14 113.860,60 

   

Σωρευµένες αποσβέσεις   

Υπόλοιπο 1/1 -113.440,60 -109.586,86 

Αποσβέσεις περιόδου -12.176,59 -3.853,74 

Υπόλοιπο 31/12 -125.617,19 -113.440,60 

   

Αναπ. Αξία 31/12 101.353,95 420,00 

 

 

6.3.  Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος 

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις συµψηφίζονται µε τις αναβαλλόµενες φορολογικές 

υποχρεώσεις . 

Η συνολική µεταβολή στον αναβαλλόµενο φόρο εισοδήµατος είναι η παρακάτω : 

 31/12/2006 31/12/2005 

Υπόλοιπο έναρξης 169.602,96 196.067,49 

Φόρος αποτελεσµάτων περιόδου -93.739,71 -26.464,53 

Υπόλοιπο τέλους περιόδου 75.863,25 169.602,96 

 

6.4.  Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 

 31/12/2006 31/12/2005 

Εγγυήσεις σε εκµισθωτές για µισθωµένα ακίνητα 295.454,85 260.215,41 

Εγγυήσεις κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας ∆ΕΗ  2.100,00 8.409,61 

Εγγύηση αυτοκινήτου 1.099,56 0,00 

 298.654,41 268.625,02 

 

6.5.  Ανάλυση των αποθεµάτων 

 

Το σύνολο των αποθεµάτων της εταιρείας αφορούν σε Εµπορεύµατα. 

 

6.6. Ανάλυση των Πελατών και λοιπών απαιτήσεων 
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 31/12/2006 31/12/2005 

Πελάτες 1.355.395,21 1.056.837,70 

Επιταγές εισπρακτέες 10.733,88 104.844,96 

Απαιτήσεις από Ελληνικό ∆ηµόσιο 24.607,14 0,00 

Προκαταβολές σε προµηθευτές 22.389,52 23.147,73 

Έξοδα επόµενων χρήσεων 84.930,77 8.964,14 

Λοιπές απαιτήσεις 147.994,90 213.630,51 

 1.646.051,42 1.407.425,04 

 

6.7.  Ανάλυση των ταµειακών διαθεσίµων 

 31/12/2006 31/12/2005 

∆ιαθέσιµα στο ταµείο 194.431,77 148.305,43 

Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές καταθέσεις 1.178.333,07 1.663.013,78 

Σύνολο 1.372.764,84 1.811.319,21 

 

 

6.8.  Μετοχικό Κεφάλαιο – Υπέρ το άρτιο 

 
Αριθµός 
µετοχών 

Μετοχικό 
Κεφάλαιο Υπέρ το άρτιο Σύνολο 

1 Ιανουαρίου 2004 2.817.000 2.957.850,00 0,00 2.957.850,00 

31 ∆εκεµβρίου 2004 2.817.000 2.957.850,00 0,00 2.957.850,00 

31 ∆εκεµβρίου 2005 2.817.000 2.957.850,00 0,00 2.957.850,00 

31 ∆εκεµβρίου 2006 2.817.000 2.957.850,00 0,00 2.957.850,00 
 

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. 

 

6.9.   Λοιπά αποθεµατικά  

 31/12/2006 31/12/2005 

Τακτικό αποθεµατικό 252.654,96 211.751,54 
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Αφορολόγητα Αποθεµατικά 68.283,67 59.427,46 

Σύνολο 320.938,63 271.179,00 

 

α) Τακτικό αποθεµατικό  

Το τακτικό αποθεµατικό υπολογίζεται µε ποσοστό 5% επί των µετά από φόρους κερδών κάθε 

χρήσης , έως ότου αυτό να ανέλθει στο 1/3 του µετοχικού κεφαλαίου . Αυτό το αποθεµατικό 

δεν µπορεί να διανεµηθεί , αλλά µπορεί να χρησιµοποιηθεί για κάλυψη ζηµιών. 

β) Αφορολόγητα αποθεµατικά  

Πρόκειται για αποθεµατικά που σχηµατίσθηκαν από αφρολόγητα έσοδα και  από έσοδα 

φορολογηθέντα κατά ειδικό τρόπο . Σε περίπτωση πλήρους διανοµής του θα καταβληθεί ο 

προκύπτων φόρος εισοδήµατος µε βάση  τον ισχύοντα φορολογικό συντελεστή κατά τον 

χρόνο της διανοµής. 

 

6.10.  Ανάλυση των προµηθευτών και λοιπών υποχρεώσεων 

 31/12/2006 31/12/2005 

Προµηθευτές 3.504.571,31 3.754.051,49 

Επιταγές πληρωτέες 539.539,81 571.434,36 

Προκαταβολές πελατών 86.777,23 111.611,36 

Φόροι - τέλη 243.139,98 256.202,68 

Ασφαλιστικοί οργανισµοί 163.465,32 99.280,82 

Λοιπές υποχρεώσεις 88.476,30 96.136,75 

 4.625.969,95 4.888.717,46 

 

6.11.  Τρέχων  φόρος εισοδήµατος  

Το υπόλοιπο του λογαριασµού αυτού κατά την 31/12/2006 ήταν χρεωστικό ποσού ευρώ 

24.286,44 και εµφανίζεται στον λογαριασµό των Κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων ‘’ 

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις’’. 

 

6.12. Άλλα έσοδα 

Λογαριασµός Εσόδου 31/12/2006 31/12/2005 

Έσοδα από παροχή υπηρεσιών σε τρίτους 240.189,81 406.287,42 

Λοιπά έσοδα 38.021,08 71.721,44 

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 37.965,17 22.743,76 
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Έκτακτα κέρδη-έσοδα 10.629,03 5.583,55 

Έσοδα προηγούµενων χρήσεων 16.245,86 11.721,25 

Σύνολο 343.050,95 518.057,42 

 

6.13.  Έξοδα διαθέσεως και διοικήσεως 

Λογαριασµός ∆απάνης 31/12/2006 31/12/2005 

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 3.192.491,83 3.086.936,41 

Αµοιβές και έξοδα τρίτων 347.212,35 247.741,06 

Παροχές τρίτων 1.945.706,78 2.031.234,72 

Φόροι - τέλη 59.046,43 62.334,81 

∆ιάφορα έξοδα 750.826,17 667.183,40 

Αποσβέσεις 527.488,55 496.429,77 

Προβλέψεις εκµεταλλεύσεως 6.473,87 58.098,27 

Σύνολο 6.816.298,24 6.649.958,44 

  

Το σύνολο των παραπάνω δαπανών επιµερίσθηκε ως εξής :  

Έξοδα διαθέσεως  6.159.543,98 5.865.746,15 

Έξοδα διοικήσεως 656.754,26 784.212,29 

Σύνολο 6.816.298,24 6.649.958,44 

 

6.14. Άλλα έξοδα 

Λογαριασµός Εξόδου 31/12/2006 31/12/2005 

Ζηµία από διαγραφή αναπόσβεστου υπολοίπου 
διαµορφώσεων σε ακίνητα τρίτων Καταστηµάτων Πειραιά 
και Καλλιθέας 432.394,75 0,00 

Αποζηµιώσεις για πρόωρη λύση συµβάσεων 
Καταστηµάτων Πειραιά και Καλλιθέας 127.410,96 0,00 

Έκτακτα έξοδα και ζηµίες 23.156,80 3.283,46 

Έξοδα προηγούµενων χρήσεων 49.742,47 44.234,14 

Σύνολο 632.704,98 47.517,60 

 

6.15. Συµφωνία του φόρου εισοδήµατος 

Ο φόρος εισοδήµατος  που αναλογεί στη χρήση 2006 έχει υπολογισθεί µε συντελεστή 29% 

επί των φορολογητέων κερδών ενώ στην προηγούµενη χρήση 2005 µε συντελεστή 32%. 
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Η φορολογητέα βάση έχει διαµορφωθεί µετά την αφαίρεση των απαλλασόµενων της 

φορολογίας εσόδων και την προσαύξηση µε τις µη εκπιπτόµενες δαπάνες. Για τις υφιστάµενες 

κατά την 31/12/2006  προσωρινές διαφορές µεταξύ φορολογικής και λογιστικής βάσης  

υπολογίσθηκε αναβαλλόµενος φόρος  µε συντελεστή 25%  .    

Από τη µείωση αυτή του συντελεστή σε 25 % , προκύπτει µια αύξηση του αναβαλλόµενου 

φόρου και κατ’ επέκταση του συνολικού συντελεστή φόρου εισοδήµατος της χρήσης 2006. 

 31/12/2006 31/12/2005 

Φόρος εισοδήµατος τρέχουσας χρήσης 270.023,02 451.923,55 

Αναβαλλόµενος φόρος  93.739,71 26.464,53 

Σύνολο 363.762,73 478.388,08 

 

Ο υπολογισµός του φόρου εισοδήµατος έχει ως εξής : 

 31/12/2006 31/12/2005 

Κέρδη προ φόρων 1.152.209,09 1.500.778,28 

Εισόδηµα που δεν υπόκειται σε φόρο -8.855,91 -35.176,67 

Έξοδα  που δεν εκπίπτουν για φορολογικούς σκοπούς 30.194,93 29.361,13 

 1.173.548,11 1.494.962,74 

Φόρος υπολογισµένος µε τον φορολογικό συντελεστή 
της Εταιρείας (2006:29%,2005:32%) 340.328,96 478.388,08 

Επίδραση από µεταβολή συντελεστών αναβαλλόµενου 
φόρου 23.433,77 0,00 

Φόροι 363.762,73 478.388,08 

   

Πραγµατικός φορολογικός συντελεστής 31,57 31,88 
 

 

6.16. Ανάλυση των κερδών κατά µετοχή 

Τα βασικά κέρδη κατά µετοχή υπολογίζονται µε διαίρεση του κέρδους , µε τον σταθµισµένο 

µέσο αριθµό των κοινών µετοχών στην διάρκεια της περιόδου , εξαιρουµένων των ιδίων 

κοινών µετοχών που αγοράσθηκαν από την επιχείρηση. 

 31/12/2006 31/12/2005 

Καθαρά κέρδη 788.446,36 1.022.390,20 

   

Σταθµισµένος µέσος αριθµός µετοχών 2.817.000 2.817.000 
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Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή-βασικά (σε €) 0,280 0,363 
 

 

7. Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες  

 

7.1. Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη 

i)  ∆εν υπάρχουν συναλλαγές της εταιρείας µε συνδεδεµένες µέρη.  Καµµιά εγγύηση δεν έχει 

δοθεί η ληφθεί από  αυτά.  

ii)  Αµοιβές µελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

- Οι αµοιβές των µελών των ∆ιοικητικού Συµβουλίου για την περίοδο 1/1-31/12/2006 

ανέρχονται  στο ποσό των ευρώ 201.200,00 και για την περίοδο 1/1-31/12/2005 στο ποσό 

των ευρώ 129.919,31. Οι υποχρεώσεις της εταιρείας από τις παραπάνω αµοιβές προς τα 

µέλη της  ∆ιοικήσεως της ανέρχονται κατά την 31/12/2006 και 31/12/2005 στο ποσό των ευρώ  

0,00 και 0,00 αντίστοιχα.              

- ∆εν υπάρχουν άλλες συναλλαγές µεταξύ της εταιρείας  και των µελών του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου της.   

 

7.2.  Μερίσµατα  

Τα µερίσµατα των µετόχων προτείνονται από τη ∆ιοίκηση στο τέλος κάθε χρήσεως και τελούν 

υπό την έγκριση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων. Τα µερίσµατα που 

αφορούσαν την προηγούµενη χρήση 1.1-31.12.2005 και αναγνωρίσθηκαν στη χρήση 2006 

ανέρχονταν στο ποσό  ευρώ 400.000 η ποσού 0,142 ανά µετοχή  . Η ∆ιοίκηση της  εταιρείας , 

προτείνει στην ερχόµενη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση ,  την διανοµή µερίσµατος ποσού 

ευρώ 600.000 ( 0,213 ανά µετοχή ). Σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε την ισχύουσα φορολογική 

νοµοθεσία τα µερίσµατα φορολογούνται στην πηγή (εταιρεία) και καταβάλλονται στους 

µετόχους καθαρά από κάθε φόρο. 

 

7.3. Ενδεχόµενες υποχρεώσεις και απαιτήσεις 

-  ∆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. 

 

- Η εταιρεία  έχει ενδεχόµενες υποχρεώσεις σε σχέση µε Τράπεζες , λοιπές εγγυήσεις και 

άλλα θέµατα που προκύπτουν στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας. 

∆εν αναµένεται να προκύψουν ουσιώδεις επιβαρύνσεις από τις ενδεχόµενες υποχρεώσεις. 
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Οι χορηγηθείσες τραπεζικές εγγυητικές επιστολές  της Εταιρείας κατά την 31/12/2006 και 

31/12/2005  ανερχόταν στο ποσό ευρώ    30.000,00   και     0,00 αντίστοιχα. 

 

- Επί των παγίων στοιχείων της εταιρείας  δεν υφίστανται εµπράγµατα ή άλλα βάρη. 

 

-   Η  εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2005 και 2006. 

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 σε σχέση µε 

το θέµα αυτό.                                      .    

 

7.4.  Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού 

 Ο αριθµός του απασχολουµένου προσωπικού  κατά την  31/12/2006 , ήταν   172 άτοµα ενώ  

κατά την 31/12/2005  το απασχολούµενο προσωπικό ήταν  184 άτοµα. 

 

7.5.  Συµβάσεις λειτουργικών µισθώσεων 

Οι µισθώσεις της Εταιρείας αφορούν  σε κτιριακές εγκαταστάσεις που χρησιµοποιούνται τόσο 

για την στέγαση  καταστηµάτων  λιανικής πώλησης όσο και για την στέγαση των διοικητικών 

της υπηρεσιών. Ο χρόνος µίσθωσης κυµαίνεται από 12 έως 15 χρόνια. 

 

7.6.  Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία σύνταξης του Ισολογισµού 

∆εν έχει συµβεί κάποιο γεγονός το οποίο να επηρεάζει είτε την οικονοµική διάρθρωση είτε την 

επιχειρηµατική πορεία της εταιρείας από τις 31 ∆εκεµβρίου 2006 έως την ηµεροµηνία 

σύνταξης του παρόντος. 

 

7.7. Αναµορφώσεις κονδυλίων προηγούµενης χρήσης  

∆ιενεργήθηκε αναµόρφωση ορισµένων  κονδυλίων του Ισολογισµού και της Κατάστασης 

Ταµιακών Ροών  της προηγούµενης χρήσεως 2005   για να καταστούν συγκρίσιµα µε τα 

αντίστοιχα κονδύλια της κλειόµενης χρήσεως .  
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88..  ΕΕΚΚΘΘΕΕΣΣΗΗ  ΕΕΛΛΕΕΓΓΧΧΟΟΥΥ  ΑΑΝΝΕΕΞΞΑΑΡΡΤΤΗΗΤΤΟΟΥΥ  ΟΟΡΡΚΚΩΩΤΤΟΟΥΥ  ΕΕΛΛΕΕΓΓΚΚΤΤΗΗ    ΛΛΟΟΓΓΙΙΣΣΤΤΗΗ  

 

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  Οικονοµικές Καταστάσεις της  ΛΗΤΩ Α.Ε.Ε. ΕΝ∆ΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ,  ( η εταιρεία)  που αποτελούνται από τον  ισολογισµό της 31ης 

∆εκεµβρίου 2006, 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. 
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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  Οικονοµικές Καταστάσεις  παρουσιάζουν εύλογα από 

κάθε ουσιώδη άποψη την οικονοµική κατάσταση της Εταιρείας  κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2006, 

την χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις Ταµειακές της 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 7.3 επί των οικονοµικών καταστάσεων , στην οποία γίνεται 

αναφορά στην τρέχουσα φορολογική θέση της Εταιρείας  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. 

Το περιεχόµενο της Έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι συνεπές µε τις συνηµµένες  

οικονοµικές καταστάσεις.         
 

Αθήνα  19 Μαρτίου  2007 

Ο  ΟΡΚΩΤΟΣ  ΕΛΕΓΚΤΗΣ  ΛΟΓΙΣΤΗΣ 
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