
«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ∆ΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΛΗΤΩ Α.Ε.»

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

(δηµοσιευόµενα βάσει του Ν. 2190 , άρθρο 135  για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές 

καταστάσεις κατά τα ∆.Λ.Π. )

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

∆ιεύθυνση έδρας Εταιρείας : Κηφισού 90 Περιστέρι Αττικής , Τ.Κ. 12132

Αριθµός µητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 33722/01∆Τ/Β/95/16

Αρµόδια Νοµαρχία : Νοµαρχία Αθηνών ,Τοµέας ∆υτικής Αττικής ,∆ιεύθυνση Ανωνύµων Εταιριών

Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου : 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 ) : 16 Μαρτίου 2007

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής: Νικόλαος Γ. Τζιµπράγος - Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 14981

Ελεγκτική εταιρεία: Σ.Ο.Λ. Α.Ε. Ορκωτών Ελεγκτών

Τύπος Έκθεσης Ελέγχου Ελεγκτών : Με σύµφωνη γνώµη-θέµα έµφασης

∆ιεύθυνση διαδικτύου εταιρείας : www.letoshop.gr

31.12.2006 31.12.2005

4.555.812,89 4.035.899,32

2.584.623,54 3.124.243,29

1.366.129,09 1.161.682,66

1.652.687,17 2.057.061,59

10.159.252,69 10.378.886,86

246.351,62 290.526,23

 -  - 

4.625.969,95 5.189.875,87

4.872.321,57 5.480.402,10

2.957.850,00 2.957.850,00

2.329.081,12 1.940.634,76

5.286.931,12 4.898.484,76

10.159.252,69 10.378.886,86

1.1-31.12.2006 1.1-31.12.2005

18.275.785,96 16.865.793,15

8.259.278,19 7.680.655,56

1.673.265,94 1.986.584,33

1.145.777,39 1.497.015,06

1.152.209,09 1.500.778,28

(363.762,73) (478.388,08)

788.446,36 1.022.390,20

 -  - 

Μετοχικό Κεφάλαιο

Λοιπά στοιχεία καθαρής θέσης

Κέρδη  µετά από φόρους από συνεχιζόµενες δραστηριότητες (α)

Κέρδη / (ζηµιές)  µετά από φόρους από διακοπείσες  δραστηριότητες (β)

από 1 Ιανουαρίου 2006 µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2006

Βραχυπρόθεµες τραπεζικές υποχρεώσεις

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Πάγια στοιχεία ενεργητικού

Αποθέµατα 

Απαιτήσεις από πελάτες 

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (α)+(β) 

1.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

 Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ

Κέρδη  προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων 

Κέρδη  προ φόρων 

Μείον φόροι

1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

 Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 

Καθαρή Θέση µετόχων Εταιρείας (β)

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

Σύνολο υποχρεώσεων (α)

Κύκλος εργασιών

Μικτά κέρδη 

Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα

αποτελέσµατα της εταιρείας ''ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ∆ΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΛΗΤΩ Α.Ε ''. Ο

αναγνώστης που επιζητά να αντλήσει ολοκληρωµένη εικόνα της οικονοµικής θέσης και των αποτελεσµάτων της ,

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.    



788.446,36 1.022.390,20

0,280 0,363

0,213 0,142

31.12.2006 31.12.2005

4.898.484,76 3.883.202,86

788.446,36 1.022.390,20

∆ιανεµηθέντα µερίσµατα (400.000,00)  - 

 - (7.108,30)

5.286.931,12 4.898.484,76

1.1-31.12.2006 1.1-31.12.2005

1.152.209,09 1.500.778,28

527.488,55 489.569,27

(34.174,61) (13.738,52)

432.394,75  - 

(7.548,53) (4.221,88)

1.116,83 458,66

539.619,75 (379.487,11)

(278.655,77) (529.418,32)

(252.391,13) 817.548,14

(1.116,83) (458,66)

(581.537,81) (281.489,38)

1.497.404,29 1.599.540,48

(1.551.645,81) (1.156.542,56)

15.687,15 4.222,00

(1.535.958,66) (1.152.320,56)

 -  - 

(400.000,00)  - 

(400.000,00)  - 

(438.554,37) 447.219,92

1.811.319,21 1.364.099,29

1.372.764,84 1.811.319,21

    ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 6. Οι κατωτέρω συναλλαγές αφορούν συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη κατά την έννοια του ∆ΛΠ 24 :

Προτεινόµενο µέρισµα ανά µετοχή (σε €)

Επενδυτικές δραστηριότητες

Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων  στοιχείων 

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άυλων πάγιων στοιχείων

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου

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

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια

Μερίσµατα πληρωθέντα

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 

Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή που 

σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων

Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 

Μείον:

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα

Καταβεβληµένοι φόροι 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 

Προβλέψεις

Αποτελέσµατα (έσοδα,έξοδα,κέρδη,ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

Λοιπές µη ταµιακές κινήσεις

1.3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ 

2η Εναλλακτική : Έµµεση µέθοδος

Λειτουργικές δραστηριότητες

Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης περιόδου (01/01/2006 και 01/01/2005 αντίστοιχα) 

Σύνολο καθαρής θέσης λήξης περιόδου (31/12/2006 και 31/12/2005 αντίστοιχα)

1.4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

 Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ

Κέρδη  µετά από φόρους (συνεχιζόµενες και διακοπείσες δραστηριότητες)  

(α)+(β)

Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή-βασικά (σε €)

Πλέον / µείον προσαρµογές για:

Λοιπές κινήσεις

Κέρδη προ φόρων

Αποσβέσεις

 Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ

Κέρδη / (ζηµιές)  περιόδου µετά από φόρους 

1. 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. 

2.  Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της εταιρείας είναι  οι χρήσεις 2005  και 2006. 

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

4. ∆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. Ο αριθµός του απασχολουµένου προσωπικού ήταν την 31/12/2006 172 άτοµα και την 31/12/2005 184 άτοµα.



Ευρώ 0,00

   '' 0,00

   '' 0,00

   '' 0,00

   '' 201.200,00

   '' 0,00

   '' 0,00

    - Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης

    - Αγορές αγαθών και υπηρεσιών

    - Απαιτήσεις από συνδεδεµένες εταιρείες

Περιστέρι 16 Μαρτίου 2007

    - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών

    - Υποχρεώσεις σε διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης

    - Υποχρεώσεις σε συνδεδεµένες εταιρείες και σε συνδεδεµένα µέρη

    - Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών & µελών της διοίκησης (αµοιβές)

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. 

& ∆ιευθύνων Σύµβουλος

Ρόναλντ Μπαρκσαιρ 

Α.∆.  160980/87

Ο  Αντιπρόεδρος του ∆.Σ.

Τηλέµαχος Κιτσικόπουλος

A.∆.Τ.   Ζ  825323

Ο Υπεύθυνος του Λογιστηρίου

Παναγιώτης Κουβαράς

Αρ. Αδείας Ο.Ε.Ε. Α' ΤΑΞΗΣ 

10000920


