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ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 

1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2013 

 
Προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας 

Κύριοι Μέτοχοι, 

 
Από μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας μας, σας υποβάλλουμε για έγκριση τις οικονομικές 

καταστάσεις του ομίλου και της εταιρείας  της οικονομικής χρήσης  1η Ιανουαρίου έως 31ης Δεκεμβρίου 

2013.  Η χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2013 είναι η δέκατη έβδομη   για την εταιρία και η έβδομη   

κατά την οποία καταρτίζονται ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. 

 
Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις, όπως και εκείνες της προηγούμενης χρήσης έχουν συνταχθεί 

σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ και ΔΠΧΑ), που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση.   

Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του ομίλου περιλαμβάνονται με τη μέθοδο της πλήρους 

ενοποίησης η μητρική εταιρεία ΛΗΤΩ Α.Ε.Ε.  και η θυγατρική της εταιρεία LETOSHOP BEOGRAD D.O.O.  

με έδρα το Βελιγράδι της Σερβίας στο μετοχικό κεφάλαιο της οποίας συμμετέχει η εταιρεία με ποσοστό 80%. 

 
Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας περιλαμβάνονται με της μέθοδο  της ολικής  ενοποίησης στις 

ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις που συντάσσει η εισηγμένη στο Χ.Α.Α.  εταιρεία  ΕΛΒΕ Α.Β.Ε.Ε. , με 

έδρα τον  Άγιο Ανδρέα Καβάλας και ΑΡ.Μ.Α.Ε.  15832/06/Β/87/32 , η οποία συμμετέχει στο Μετοχικό 

Κεφάλαιο της με ποσοστό 28,863% ( Η ΕΛΒΕ Α.Β.Ε.Ε.  έχει σύμβαση συνεργασίας με μέτοχο της ΛΗΤΩ 

Α.Ε.Ε.  που κατείχε κατά την 31.12.2013 ποσοστό  31,75% του μετοχικού  κεφαλαίου της  και έτσι έχει τη 

δυνατότητα να κατευθύνει την οικονομική και επιχειρηματική πολιτική της επιχείρησης) . 

 
 
Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

 
Στη χρήση 2013 ο κύκλος εργασιών του ομίλου  ανήλθε σε  17.378 χιλ. ευρώ  και παρουσίασε μείωση σε 

σχέση με την προηγούμενη χρήση 2012  ποσού  1.145 χιλ. ευρώ  η ποσοστού 6,18%. 

Τα καθαρά αποτελέσματα (ζημίες ) του ομίλου μετά από φόρους στη χρήση 2013 ανήλθαν στο ποσό 505 χιλ. 

ευρώ  έναντι  αποτελεσμάτων (κερδών) ποσού  88 χιλ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση 2012.  Η  μείωση   

της κερδοφορίας του ομίλου οφείλεται κατά κύριο λόγο στην μείωση του κύκλου εργασιών και του μικτού 

περιθωρίου κέρδους  .   

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε σε  16.005 χιλ. ευρώ  και παρουσίασε μείωση σε σχέση με την 

προηγούμενη χρήση 2012  ποσού  1.252 χιλ. ευρώ  η ποσοστού 7,26%. 

Τα καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) της εταιρείας μετά από φόρους στη χρήση 2013 ανήλθαν στο ποσό 591 

χιλ. ευρώ έναντι αποτελεσμάτων (κερδών) ποσού 65 χιλ. ευρώ την προηγούμενη χρήση 2012. Η  μείωση   

της κερδοφορίας της εταιρείας οφείλεται , επίσης , κατά κύριο λόγο στην μείωση του κύκλου εργασιών και 

του μικτού περιθωρίου κέρδους .   

 
 
Ι. ΦΥΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

 
Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στον  τομέα της εμπορίας βρεφικών ρούχων και πάσης φύσεως ειδών μπε-
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μπε, προέλευσης εσωτερικού και εξωτερικού.     

 
Ο Κύκλος Εργασιών της προέρχεται τόσο από χονδρικές όσο και από λιανικές πωλήσεις.  

 
Η Εταιρεία διατηρεί δώδεκα  (12)  σημεία – καταστήματα   λιανικής πώλησης των προϊόντων της  και εννέα  

(9) μέσω πελατών της (franchisee) . 

Η θυγατρική της εταιρεία στο Βελιγράδι διαθέτει ένα (1) σημείο – κατάστημα λιανικής πώλησης των 

προϊόντων της και το αντικέιμενο δραστηριότητας της είναι το ίδιο με αυτό της μητρικής εταιρείας. 

 
 
ΙΙΙ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ 

 
Ο κύκλος εργασιών του ομίλου το 2013 ανήλθε σε 17.378 χιλ. ευρώ  έναντι  18.523 χιλ. ευρώ το 2012 , 

παρουσιάζοντας μείωση  σε ποσοστό 6,18% και της  εταιρίας  σε 16.004 χιλ. ευρώ έναντι  17.256 χιλ. ευρώ 

το 2012 , παρουσιάζοντας μείωση  σε ποσοστό 7,26%.  

 
Τα μικτά κέρδη του ομίλου το 2013 ανήλθαν στο ποσό των 6.660 χιλ. ευρώ έναντι   7.350 χιλ. ευρώ το 2012, 

παρουσιάζοντας μείωση ποσοστού  9,39%, και της  εταιρείας  στο ποσό των 6.117 χιλ. ευρώ έναντι  6.893  

χιλ. ευρώ το 2012, παρουσιάζοντας μείωση  ποσοστού 10,40%.  

 
Το σύνολο των εξόδων διοίκησης και διάθεσης του ομίλου στη χρήση 2013  ανήλθε στο ποσό των  7.612 χιλ. 

ευρώ έναντι  7.552 χιλ. ευρώ στη χρήση 2012 παρουσιάζοντας αύξηση σε ποσοστό  0,79% και της εταιρείας 

στο ποσό των 7.219 χιλ. ευρώ έναντι  7.133 χιλ. ευρώ στη χρήση 2012 παρουσιάζοντας  αύξηση  σε 

ποσοστό  1,20 %.    

 
Αποτέλεσμα όλων των ανωτέρω είναι ότι τα αποτελέσματα προ φόρων  του ομίλου για τη χρήση 2013 

(ζημίες) διαμορφώθηκαν  στο ποσό ευρώ 689 χιλ. έναντι κερδών ποσού 145 χιλ. ευρώ της χρήσης 2012 , 

ενώ τα αντίστοιχα αποτελέσματα  προ φόρων της εταιρίας  για την χρήση 2013 (ζημίες) διαμορφώθηκαν στο 

ποσό ευρώ 784 χιλ. ευρώ  έναντι  κερδών ποσού ευρώ 119 χιλ. ευρώ   της χρήσης 2012.  

 
Η μερισματική πολιτική του ομίλου έχει σαν στόχο την ικανοποίηση των μετόχων του, χωρίς να δημιουργεί 

πρόβλημα στην αναπτυξιακή του πολιτική και στα επενδυτικά του σχέδια.  Λόγω των ζημιογόνων 

αποτελεσμάτων της μητρικής στη χρήση  2013 δεν τίθεται θέμα διανομής κερδών. Επίσης στην προηγούμενη 

χρήση 2012 δεν έγινε διανομή μερίσματος . 

 
Στη συνέχεια για πληρέστερη πληροφόρηση επί των πεπραγμένων της χρήσης 2013, παρουσιάζονται 

δείκτες που αφορούν την εξέλιξη των οικονομικών μεγεθών του ομίλου και της εταιρείας . 

 

Ο Όμιλος: 

 
31/12/2013 31/12/2012 

 
Α. Δείκτες εξέλιξης 

   
1. Κύκλου εργασιών 17.378.020,62 18.523.694,91 -6,18% 

2. Κερδών προ φόρων -689.061,48 145.160,74 -574,69% 

Οι συγκεκριμένοι δείκτες παρουσιάζουν τη μεταβολή (αύξηση) των πωλήσεων και των κερδών προ 
φόρων,  του ομίλου στην κλειόμενη χρήση , έναντι της προηγούμενης χρήσης . 

    
Β. Δείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας 
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1. Καθαρά κέρδη προ φόρων / Πωλήσεις -3,97% 0,78% 
 

2. Καθαρά κέρδη μετά από φόρους / Πωλήσεις -2,91% 0,48% 
 

Οι δείκτες αυτοί απεικονίζουν το τελικό καθαρό αποτέλεσμα  προ και μετά από φόρους του ομίλου 
σαν ποσοστό επί του κύκλου εργασιών. 

    
3. Καθαρά κέρδη προ φόρων / Ίδια κεφάλαια -11,78% 2,28% 

 
Ο δείκτης αυτός απεικονίζει τα καθαρά αποτελέσματα χρήσης  προ φόρων  του ομίλου σαν 
ποσοστό επί των ιδίων του κεφαλαίων. 

    
4. Μικτά κέρδη / Πωλήσεις 38,33% 39,68% 

 
Ο συγκεκριμένος δείκτης απεικονίζει τα μικτά κέρδη της χρήσης  του ομίλου σαν ποσοστό επί του 
κύκλου εργασιών του. 

    
Γ. Δείκτες Δανειακής επιβάρυνσης 

   

Τραπεζικές υποχρεώσεις  / Ίδια κεφάλαια 0,00% 0,00% 
 

Ο δείκτης αυτός απεικονίζει  τις τραπεζικές υποχρεώσεις του ομίλου σαν ποσοστό επί των ιδίων του 
κεφαλαίων 

    
Δ. Δείκτες Οικονομικής Διάρθρωσης 

   
1. Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία / 
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 57,31% 59,09% 

 
Ο συγκεκριμένος δείκτης παρουσιάζει για  τον όμιλο την ποσοστιαία αναλογία των περιουσιακών 
στοιχείων άμεσης ρευστότητας επί του συνόλου των περιουσιακών του στοιχείων . 

  
   

2. Σύνολο υποχρεώσεων / Ίδια κεφάλαια 123,48% 123,04% 
 

Ο συγκεκριμένος δείκτης απεικονίζει την οικονομική αυτάρκεια  του ομίλου .  

    
3. Ενσώματα πάγια & άϋλα περιουσιακά 
στοιχεία  / Ίδια κεφάλαια  82,80% 81,75% 

 
Ο συγκεκριμένος δείκτης απεικονίζει το ποσοστό παγιοποίησης των ιδίων κεφαλαίων  του ομίλου . 

    

4. Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία  / 
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 108,26% 111,33% 

 
Ο ανωτέρω δείκτης απεικονίζει  την γενική ρευστότητα  του ομίλου .  

 

Η Εταιρεία : 

 
31/12/2013 31/12/2012 

 
Α. Δείκτες εξέλιξης 

   
1. Κύκλου εργασιών 16.004.719,24 17.256.714,08 -7,26% 

2. Κερδών προ φόρων -784.279,55 119.474,47 -756,44% 
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Οι συγκεκριμένοι δείκτες παρουσιάζουν τη μεταβολή (αύξηση) των πωλήσεων και των κερδών προ 
φόρων,  της εταιρίας στην κλειόμενη χρήση , έναντι της προηγούμενης χρήσης . 

    
Β. Δείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας 

   
1. Καθαρά κέρδη προ φόρων / Πωλήσεις -4,90% 0,69% 

 2. Καθαρά κέρδη μετά από φόρους / 
Πωλήσεις 3,69% 0,38% 

 
Οι δείκτες αυτοί απεικονίζουν το τελικό καθαρό αποτέλεσμα  προ και μετά από φόρους της εταιρείας 
σαν ποσοστό επί του κύκλου εργασιών. 

    
3. Καθαρά κέρδη προ φόρων / Ίδια κεφάλαια -12,59% 1,75% 

 
Ο δείκτης αυτός απεικονίζει τα καθαρά αποτελέσματα χρήσης  προ φόρων  της εταιρείας σαν 
ποσοστό επί των ιδίων της κεφαλαίων. 

    
4. Μικτά κέρδη / Πωλήσεις 38,60% 39,95% 

 
Ο συγκεκριμένος δείκτης απεικονίζει τα μικτά κέρδη της χρήσης  της εταιρείας σαν ποσοστό επί του 
κύκλου εργασιών της. 

    
Γ. Δείκτες Δανειακής επιβάρυνσης 

   

Τραπεζικές υποχρεώσεις  / Ίδια κεφάλαια 0,00% 0,00% 
 

Ο δείκτης αυτός απεικονίζει  τις τραπεζικές υποχρεώσεις της  εταιρείας σαν ποσοστό επί των ιδίων 
της κεφαλαίων 

    
Δ. Δείκτες Οικονομικής Διάρθρωσης 

   
1. Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία / 
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 55,05% 57,52% 

 
Ο συγκεκριμένος δείκτης παρουσιάζει για  την εταιρεία την ποσοστιαία αναλογία των περιουσιακών 
στοιχείων άμεσης ρευστότητας επί του συνόλου των περιουσιακών της στοιχείων . 

  
   

2. Σύνολο υποχρεώσεων / Ίδια κεφάλαια 108,73% 108,26% 
 

Ο συγκεκριμένος δείκτης απεικονίζει την οικονομική αυτάρκεια  της εταιρείας .  

    
3. Ενσώματα πάγια & άϋλα περιουσιακά 
στοιχεία  / Ίδια κεφάλαια  76,30% 74,55% 

 

Ο συγκεκριμένος δείκτης απεικονίζει το ποσοστό παγιοποίησης των ιδίων κεφαλαίων  της εταιρείας . 

    

4. Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία  / 
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 110,62% 115,27% 

 
Ο ανωτέρω δείκτης απεικονίζει  την γενική ρευστότητα  της εταιρείας .  

    ΙV. ΔΙΑΝΟΜΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 

 
Το σύνολο των καθαρών ,  μετά από φόρους  , ζημιών  της εταιρείας για την χρήση 2013 ποσού  ευρώ 
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591.035,94 μεταφέρθηκε για συμψηφισμό με το υπόλοιπο του λογαριασμού '' Αποτελέσματα εις νέον" 

 

 V.  ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ  

 

Η μητρική εταιρεία πέραν του κεντρικού της καταστήματος είχε κατά την 31/12/2013 ένδεκα (11) 

υποκαταστήματα  εκ των οποίων τέσσερα (4) στην  Αττική  (Πειραιώς , Κηφισιά, Αγία Παρασκευή και Άλιμος)  

δύο (2) στην Θεσσαλονίκη  (Ωραιόκαστρο , Καλαμαριά) και από ένα σε Λάρισα , Πάτρα και Τρίπολη , 

Ηράκλειο και Ιωάννινα  με αντικείμενο δραστηριότητας την  λιανική πώληση παιδικών ειδών και ειδών μπε-

μπέ. 

 

VI. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΣΤΟΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟ , ΣΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟ 

ΚΙΝΔΥΝΟ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

 

α) Πιστωτικός κίνδυνος 

 Οι πωλήσεις  του ομίλου γίνονται κυρίως λιανικώς είτε τοις μετρητοίς είτε μέσω πιστωτικών καρτών .Οι 

χονδρικές πωλήσεις γίνονται επί πιστώσει  σε πελάτες  από τους οποίους  η εταιρεία λαμβάνει εγγυητικές 

επιστολές που ισούται με το  εγκεκριμένο πιστωτικό όριο καθενός και ως εκ τούτου δεν υφίσταται σχετικός 

κίνδυνος. 

 

β) Κίνδυνος ρευστότητας 

Ο κίνδυνος ρευστότητας συνίσταται στον κίνδυνο ο όμιλος να μη δύναται να εκπληρώσει τις 

χρηματοοικονομικές του υποχρεώσεις κατά τη λήξη τους. Ο όμιλος δεν έχει  δάνεια από τράπεζες και ως εκ 

τούτου οι χρηματοοικονομικές του υποχρεώσεις  αφορούν σε  προμηθευτές και πιστωτές του. 

Η Διοίκηση του ομίλου παρακολουθεί συνεχώς και αναπροσαρμόζει ανάλογα το ταμειακό πρόγραμμα 

ρευστότητας με βάση τις προβλεπόμενες ταμειακές ροές. Δεν υφίσταται κίνδυνος  ρευστότητας αφενός μεν  

λόγω του ότι οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες είναι  οριακά αρνητικές αφετέρου δε λόγω 

της ύπαρξης  σημαντικών ταμειακών διαθεσίμων .  

 

γ) Κίνδυνος ταμειακών ροών και κίνδυνος μεταβολών εύλογης αξίας λόγω μεταβολών των 

επιτοκίων. 

Ο όμιλος  με εξαίρεση τις καταθέσεις του σε λογαριασμούς  προθεσμίας δεν έχει σημαντικά τοκοφόρα 

περιουσιακά στοιχεία  και συνεπώς δεν υπόκειται σε κίνδυνο μεταβολής των επιτοκίων από αυτά. 

Επίσης δεν έχει  τραπεζικές   υποχρεώσεις και οι λοιπές  χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις του δεν είναι 

τοκοφόρες ,  συνεπώς δεν υπόκειται  σε κίνδυνο μεταβολής των επιτοκίων από αυτές. 

  

VII. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

- Οι κατωτέρω συναλλαγές αφορούν συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη , όπως αυτά ορίζονται από το ΔΛΠ 24 

, σωρευτικά από την έναρξη της οικονομικής χρήσης μέχρι τη λήξη της τρέχουσας περιόδου , που έχουν 

προκύψει από τις συγκεκριμένες συναλλαγές των συνδεδεμένων μερών. 

 
31/12/2013 31/12/2012 

 
Ο Όμιλος Η Εταιρεία Ο Όμιλος Η Εταιρεία 

Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών  σε συνδεδεμένα μέρη   -  50.852,57  -  60.861,74 



ΛΗΤΩ Α.Ε.Ε.  ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 
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Αγορές αγαθών  και  υπηρεσιών   από  συνδεδεμένα 
μέρη    -   -   -   -  

Χορηγηθείσες ταμιακές διευκολύνσεις σε συνδεδεμένα 
μέρη   -   -   -   -  

Εισπραχθείσες ταμιακές διευκολύνσεις από συνδεδεμένα 
μέρη  -   -   -   -  

Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη     -  257.421,06  -  387.068,49 

Υποχρεώσεις σε συνδεδεμένα μέρη    -   -   -   -  
 

Το σύνολο των παραπάνω συναλλαγών αφορούν στην θυγατρική εταιρεία LETOSHOP BEOGRAD D.O.O. 

Καμμιά εγγύηση δεν έχει δοθεί  σε συνδεδεμένα  μέρη η έχει ληφθεί από αυτά. 

 

- Αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου 

 Οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της μητρικής εταιρείας στην περίοδο 1/1-31/12/2013 και 

1/1-31/12/2012 ανήλθαν στο ποσό ευρώ 301.800,00 και ευρώ 251.500,00 αντίστοιχα. Δεν υπήρχαν  

υποχρεώσεις της εταιρείας από τις παραπάνω αμοιβές προς τα μέλη της  Διοικήσεως της  κατά την 

31/12/2013 και 31/12/2012  .  Δεν υπάρχουν άλλες συναλλαγές μεταξύ της εταιρείας  και των μελών του 

Διοικητικού Συμβουλίου της.   

 

VΙII. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

 
Η Διοίκηση του Ομίλου σταθμίζοντας τις γενικότερες συνθήκες της αγοράς και την αναπτυξιακή πολιτική που 

ακολουθεί  θέτει  σαν στόχο την διατήρηση  του  κύκλου εργασιών και την κατά το δυνατόν αύξηση του στο  

2014 και την βελτίωση των  αποτελεσμάτων  του  είτε μέσω αύξησης του κύκλου εργασιών και  του μικτού 

περιθωρίου κέρδους  είτε από την μείωση του κόστους διαχειρίσεως της (δαπάνες διοίκησης , διάθεσης). 

Σημειώνεται ότι στο  2013 λειτούργησαν δύο (2) νέα καταστήματα  της μητρικής εταιρείας  (Ηράκλειο , 

Ιωάννινα) ενώ στα σχέδια του ομίλου για το 2014 είναι η επέκταση του δικτύου των franchisee σε 

περισσότερες πόλεις της Ελλάδας. 

Τελειώνοντας σημειώνουμε ότι από την ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων μέχρι την ημερομηνία 

που συντάχθηκε η έκθεση αυτή δεν έχει συμβεί κάποιο σημαντικό γεγονός που θα μπορούσε να επηρεάσει 

την πορεία του ομίλου και της εταιρίας. 

Με τιμή 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος 

 
 
 
 

Ρόναλντ Μπαρκσάιρ 
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ΕΕΚΚΘΘΕΕΣΣΗΗ  ΕΕΛΛΕΕΓΓΧΧΟΟΥΥ  ΑΑΝΝΕΕΞΞΑΑΡΡΤΤΗΗΤΤΟΟΥΥ  ΟΟΡΡΚΚΩΩΤΤΟΟΥΥ  ΕΕΛΛΕΕΓΓΚΚΤΤΗΗ    ΛΛΟΟΓΓΙΙΣΣΤΤΗΗ  

 

Προς τους Μετόχους  της  Ανώνυμης Εταιρείας ΛΗΤΩ Α.Ε.Ε. ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 

 

Έκθεση επί των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων 

 
Ελέγξαμε τις συνημμένες εταιρικές και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας ΛΗΤΩ Α.Ε.Ε. 

ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ , οι οποίες αποτελούνται από την εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση 

οικονομικής θέσης της 31
ης

 Δεκεμβρίου 2013, τις εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις συνολικού 

εισοδήματος , μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία 

αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές 

πληροφορίες. 

 

Ευθύνη της Διοίκησης για τις Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις 
 
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των εταιρικών και ενοποιημένων 

οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά 

έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση 

καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών 

καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 

 

Ευθύνη του Ελεγκτή 
 
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών 

καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας.  Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 

Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να 

σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι εταιρικές 

και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. 

 
Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα 

ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις εταιρικές και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.  Οι επιλεγόμενες 

διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους 

ανακρίβειας των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, που  οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε 

λάθος.  Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που 

σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών 

καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, 

αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της 

εταιρείας.  Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και 

μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και 

αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. 

 
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση 

της ελεγκτικής μας γνώμης. 



ΛΗΤΩ Α.Ε.Ε.  ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 
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Γνώμη 
 
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν 

εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας  ΛΗΤΩ Α.Ε.Ε. ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ  και της θυγατρικής της  αυτής κατά την 31
η
 Δεκεμβρίου 2013 και τη χρηματοοικονομική 

τους επίδοση και τις ταμειακές τους ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή 

Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων 

 
Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης του 

Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια 

των οριζόμενων από τα άρθρα 43α, 108 και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. 

 

Αθήνα  , 26  Μαρτίου 2014 

Ορκωτός Ελεγκτής  Λογιστής 

 

 

 

Νικόλαος  Γ. Τζιμπράγος 

Αρ Μ ΣΟΕΛ  14981 

Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. 

μέλος της Crowe Horwath International 

Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα 

Αρ Μ ΣΟΕΛ 125 
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 ΕΤΗΣΙΕΣ 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 

 

 

περιόδου 

1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου  2013 

 

 

 

 
Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα  

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     



ΛΗΤΩ Α.Ε.Ε.  ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 

 

 

Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσεως  2013 12 

Ι. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 

     

  

Ο Όμιλος Η εταιρεία 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 
     Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια 

στοιχεία 6.1 4.809.781,33 5.144.389,40 4.717.729,63 5.033.650,85 

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 6.2 35.044,82 52.141,13 34.207,43 50.276,87 

Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις 6.3 -  -  400.000,00 400.000,00 

Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος 6.4 286.946,61 103.518,45 260.322,01 67.078,40 

Άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 6.5 450.893,75 500.242,93 431.895,49 482.242,31 

  

5.582.666,51 5.800.291,91 5.844.154,56 6.033.248,43 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 
     

Αποθέματα 6.6 5.629.868,57 5.733.034,69 5.145.953,85 5.299.929,38 

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 6.7 1.165.815,13 1.685.621,01 1.362.071,92 1.983.416,27 

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 6.8 698.178,69 957.802,65 647.874,31 885.175,82 

  

7.493.862,39 8.376.458,35 7.155.900,08 8.168.521,47 

Σύνολο Ενεργητικού 
 

13.076.528,90 14.176.750,26 13.000.054,64 14.201.769,90 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

     
Μετοχικό Κεφάλαιο 6.9 2.257.850,70 2.257.850,70 2.257.850,70 2.257.850,70 

Συναλλαγματικές διαφορές 
 

(117.862,81) (115.570,85)  -   -  

Λοιπά αποθεματικά 6.10 645.673,09 645.673,09 645.673,09 645.673,09 

Αποτελέσματα εις νέον 
 

3.061.117,24 3.580.898,75 3.324.606,48 3.915.642,42 

  
5.846.778,22 6.368.851,69 6.228.130,27 6.819.166,21 

Δικαιώματα μειοψηφίας 
 

4.661,99 (12.578,63) - - 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 

 

5.851.440,21 6.356.273,06 6.228.130,27 6.819.166,21 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

     
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 

     Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόμενους 6.11 302.900,00 296.300,00 302.900,00 296.300,00 

  

302.900,00 296.300,00 302.900,00 296.300,00 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 
     

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 6.12 6.902.188,69 7.504.177,20 6.449.024,37 7.066.303,69 

Τρέχων φόρος εισοδήματος 6.13 -  -   -   -  

Προβλέψεις και λοιπές υποχρεώσεις 
 

20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 

  

6.922.188,69 7.524.177,20 6.469.024,37 7.086.303,69 

Σύνολο υποχρεώσεων 

 

7.225.088,69 7.820.477,20 6.771.924,37 7.382.603,69 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων 13.076.528,90 14.176.750,26 13.000.054,64 14.201.769,90 
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ΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

   

  
Ο Όμιλος Η εταιρεία 

 
Σημ. 1.1-31.12.2013 1.1-31.12.2012 1.1-31.12.2013 1.1-31.12.2012 

Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις) 
 

17.378.020,62 18.523.694,91 16.004.719,24 17.256.714,08 

Κόστος πωλήσεων 
 

(10.717.512,61) (11.172.984,15) (9.827.602,58) (10.362.930,65) 

Μικτό κέρδος 

 

6.660.508,01 7.350.710,76 6.177.116,66 6.893.783,43 

Άλλα έσοδα 6.13 318.791,26 420.943,00 277.078,83 373.615,53 

Έξοδα διαθέσεως 
 

(7.210.020,71) (6.968.010,44) (6.896.118,57) (6.632.986,09) 

Έξοδα διοικήσεως 
 

(402.048,28) (583.955,83) (323.572,75) (500.199,74) 

Άλλα έξοδα 6.14 (33.085,24) (18.246,54) (11.967,34) (14.139,90) 

Χρηματοοικονομικά έξοδα 
 

(23.206,52) (56.280,21) (6.816,38) (598,76) 

Κέρδη προ φόρων 

 

(689.061,48) 145.160,74 (784.279,55) 119.474,47 

Φόρος εισοδήματος 6.15 183.721,81 (56.903,73) 193.243,61 (54.335,10) 

Καθαρό κέρδος  από 
συνεχιζόμενες δραστηριότητες 

 

(505.339,67) 88.257,01 (591.035,94) 65.139,37 

Κέρδος (ζημία) από διακοπείσες 
δραστηριότητες 

 
-  -   -   -  

Κέρδη μετά από φόρους (Α) 

 

(505.339,67) 88.257,01 (591.035,94) 65.139,37 

      Κατανέμονται σε: 

     
Κατόχους μετοχών της μητρικής  

 
(522.478,92) 83.633,48 (591.035,94) 65.139,37 

Μη ελέγχουσες συμμετοχές 
 

17.139,25 4.623,53  -   -  

  

(505.339,67) 88.257,01 (591.035,94) 65.139,37 

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά 
από φόρους (Β) 

     

Στοιχεία που ανακατατάσσονται 
μεταγενέστερα στα 
αποτελέσματα 

     
- Συναλλαγματικές διαφορές 
μετατροπής εκμεταλλεύσεων στο 
εξωτερικό 

 
506,82 7.470,82  -   -  

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

 

(504.832,85) 95.727,83 (591.035,94) 65.139,37 

      Κατανέμονται σε: 

     
Κατόχους μετοχών της μητρικής  

 
(522.073,46) 89.610,14 (591.035,94) 65.139,37 

Μη ελέγχουσες συμμετοχές 
 

17.240,61 6.117,69  -   -  

  

(504.832,85) 95.727,83 (591.035,94) 65.139,37 

      
Κέρδη/Ζημιές  ανά μετοχή 6.16 (0,243) 0,039 (0,275) 0,030 
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ΙΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

          

Ο Όμιλος Σημ. ΑΠΟΔΙΔΟΜΕΝΑ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ 

  

  

            
 

 

  
Μετοχικό 
Κεφάλαιο 

Τακτικό 
Αποθεματικό 

Αφορολόγητα 
Αποθεματικά 

Συναλ/κές 
διαφορές 

Αποτελέσματα 
εις νέον 

Σύνολο 

Δικαιώματα 
Μειοψηφίας 

Σύνολο  

          

Υπόλοιπα 01.01.2012 
 

2.257.850,70 572.610,44 68.283,67 (97.593,01) 3.478.089,75 6.279.241,55 (18.696,32) 6.260.545,23 

-Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 
    

(17.977,84) 107.587,98 89.610,14 6.117,69 95.727,83 

- Διάθεση Κερδών 
  

4.778,98 

  
(4.778,98)  -  

 
 -  

Υπόλοιπα 31.12.2012 
 

2.257.850,70 577.389,42 68.283,67 (115.570,85) 3.580.898,75 6.368.851,69 (12.578,63) 6.356.273,06 

          

Υπόλοιπα 01.01.2013 
 

2.257.850,70 577.389,42 68.283,67 (115.570,85) 3.580.898,75 6.368.851,69 (12.578,63) 6.356.273,06 

-Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 
    

(2.291,96) (519.781,51) (522.073,47) 17.240,62 (504.832,85) 

Υπόλοιπα 31.12.2013 
 

2.257.850,70 577.389,42 68.283,67 (117.862,81) 3.061.117,24 5.846.778,22 4.661,99 5.851.440,21 
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Η Εταιρεία 
      

  
Μετοχικό 
Κεφάλαιο 

Τακτικό 
Αποθεματικό 

Αφορολόγητα 
Αποθεματικά 

Αποτελέσματα εις 
νέον 

Σύνολο 

Υπόλοιπα 01.01.2012 
 

2.257.850,70 572.610,44 68.283,67 3.855.282,03 6.754.026,84 

-Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 
    

65.139,37 65.139,37 

- Διάθεση Κερδών 
  

4.778,98 

 
(4.778,98)  -  

Υπόλοιπα 31.12.2012 
 

2.257.850,70 577.389,42 68.283,67 3.915.642,42 6.819.166,21 

       

Υπόλοιπα 01.01.2013 
 

2.257.850,70 577.389,42 68.283,67 3.915.642,42 6.819.166,21 

-Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 
    

(591.035,94) (591.035,94) 

Υπόλοιπα 31.12.2013 
 

2.257.850,70 577.389,42 68.283,67 3.324.606,48 6.228.130,27 
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IV. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

    

 

Ο Όμιλος Ο Όμιλος Η εταιρεία Η εταιρεία 

Ταμιακές ροές από λειτουργικές 
δραστηριότητες 1.1-31.12.2013 1.1-31.12.2012 1.1-31.12.2013 1.1-31.12.2012 

Κέρδη προ φόρων (689.061,48) 145.160,74 (784.279,55) 119.474,47 

Πλέον / μείον προσαρμογές για: 
    

• Αποσβέσεις 594.763,51 764.114,56 573.418,82 742.376,63 

• Προβλέψεις 6.600,00 (50.700,00) 6.600,00 (50.700,00) 

• Λοιπές μη ταμιακές κινήσεις 
    

• Συναλλαγματικές διαφορές (585,23) (7.708,43)  -   -  

• Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα , κέρδη και ζημιές) 
επενδυτικής δραστηριότητας (10.294,49) (21.613,65) (10.294,49) (21.613,65) 

• Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 23.206,52 56.280,21 6.816,38 598,76 

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

    
• (Αύξηση) μείωση αποθεμάτων 99.676,11 (1.173.223,40) 153.975,53 (1.119.151,19) 

•( Αύξηση) μείωση απαιτήσεων 568.290,64 66.577,63 671.691,17 145.954,31 
• Αύξηση (μείωση) υποχρεώσεων (πλην 
τραπεζών) (595.341,01) 582.269,34 (617.279,32) 510.340,89 

Μείον : 
    

• Χρεωστ. τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (23.206,52) (56.280,21) (6.816,38) (598,76) 

• Καταβεβλημένοι φόροι         

Ταμιακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (25.951,95) 304.876,79 (6.167,84) 326.681,46 

     Ταμιακές ροές από επενδυτικές 
δραστηριότητες 

    
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων (243.966,50) (900.338,25) (241.428,16) (898.201,39) 

Είσπραξη από πώληση ενσωμάτων παγίων -  -   -  - 

Τόκοι εισπραχθέντες 10.294,49 21.613,65 10.294,49 21.613,65 

Ταμιακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (233.672,01) (878.724,60) (231.133,67) (876.587,74) 

     Ταμιακές ροές από χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες 

    
Μερίσματα πληρωθέντα  -  -  -   -  

Ταμιακές ροές από χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες  -   -   -   -  

     Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμιακά 
διαθέσιμα και ισοδύναμα (259.623,96) (573.847,81) (237.301,51) (549.906,28) 

Ταμιακά διαθέσιμα στην αρχή της περιόδου 957.802,65 1.531.650,46 885.175,82 1.435.082,10 

Ταμιακά διαθέσιμα στη λήξη της περιόδου 698.178,69 957.802,65 647.874,31 885.175,82 
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Οι Οικονομικές Καταστάσεις  του ομίλου και της εταιρείας της χρήσεως 2013 εγκρίθηκαν από το 

Διοικητικό Συμβούλιο στη συνεδρίαση του Σαββάτου 22  Μαρτίου 2014  και τελούν υπό την έγκριση της 

Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. 

 

Περιστέρι  ,  22  Μαρτίου 2014 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

 ΤΟΥ  Δ.Σ. ΤΟΥ  Δ.Σ. ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 

   

   

ΡΟΝΑΛΝΤ ΜΠΑΡΚΣΑΙΡ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΚΙΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΒΑΡΑΣ 

A.Δ.  702014378/98 Α.Τ.  ΑΒ  732602 Αρ. αδείας  Ο.Ε.Ε.   10000920  

  Α’ ΤΑΞΗΣ 
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Οι Σημειώσεις επί των  Οικονομικών Καταστάσεων του ομίλου και της εταιρείας , που παρατίθενται στα 

επόμενα αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο τμήμα των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως  2013 . 

 

Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων 

1. Γενικές πληροφορίες 

Η Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία Ενδυμάτων και Παιδικών Ειδών ΛΗΤΩ Α.Ε.Ε.  (η ‘’Εταιρεία’’) είναι 

ανώνυμη εταιρεία , εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, με αριθμό μητρώου Α.Ε. 

33722/01ΔΤ/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 

ΑΒΕΕ , η οποία συμμετέχει στο Μετοχικό της Κεφάλαιο με ποσοστό 28,863% ( η ΕΛΒΕ ΑΒΕΕ έχει 

σύμβαση συνεργασίας με μέτοχο της ΛΗΤΩ Α.Ε.  που κατείχε κατά την 31.12.2013 ποσοστό  31,75% 

του μετοχικού  κεφαλαίου της  και έτσι έχει τη δυνατότητα να κατευθύνει την οικονομική και 

επιχειρηματική πολιτική της επιχείρησης ). 

Η εταιρία έχει την έδρα της στο Δήμο 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. 

Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας καλύπτουν την εταιρία και την  θυγατρική της (Ο 

Όμιλος). Οι θυγατρικές είναι επιχειρήσεις πάνω στις οποίες ασκείται έλεγχος από την μητρική. Οι 

θυγατρικές ενοποιούνται πλήρως (ολική ενοποίηση) από την ημερομηνία που αποκτάται ο έλεγχος σε 

αυτές και παύουν να ενοποιούνται από την ημερομηνία που παύει να υφίσταται ο έλεγχος. 

Δομή του ομίλου 

  Επωνυμία                                    Έδρα 
Ποσοστό 
συμμετοχής 

Μέθοδος 
ενοποίησης 

 ΛΗΤΩ Α.Ε.                                    Ελλάδα ,  Περιστέρι Αττικής Μητρική Εταιρεία Ολική 

 LETOSHOP D.O.O. BEOGRAD   Σερβία   , Βελιγράδι 80% Ολική 
 

2.    Οι σημαντικές λογιστικές αρχές που χρησιμοποιεί  ο Όμιλος  

 

2.1   Πλαίσιο  κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων 

Οι παρούσες ατομικές και ενοποιημένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις αφορούν  στη   χρήση 2013 ( 1 

Ιανουαρίου – 31 Δεκεμβρίου 2013 ). Έχουν συνταχθεί μα βάση την αρχή της συνεχούς επιχειρηματικής 

δραστηριότητας , την αρχή του δουλευμένου και  σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς (στο εξής ΔΠΧΑ) που εκδόθηκαν από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) 

καθώς και τις διερμηνείες τους , που εκδόθηκαν από την Επιτροπή Διερμηνειών (IFRIC) και έχουν 

υιοθετηθεί από την Ευρωπαική ΄Ενωση. 

Όλα τα αναθεωρημένα η νεοεκδοθέντα πρότυπα και διερμηνείες που έχουν εφαρμογή στην εταιρεία και 

ήταν σε ισχύ την 31
η
 Δεκεμβρίου 2013 , ελήφθηκαν υπόψη στην έκταση που αυτά ήταν εφαρμόσιμα. 

Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων της 31
ης

 Δεκεμβρίου 2013 , έχει γίνει με τις λογιστικές αρχές 

που εφαρμόσθηκαν και κατά τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων της 31
ης

 Δεκεμβρίου 2012 . 

http://www.letoshop.gr/
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 Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με την αρχή  του ιστορικού κόστους 

και είναι επεκφρασμένες σε ευρώ. 

 

2.2   Χρήση εκτιμήσεων 

 

Η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί τη χρήση αναλυτικών 

λογιστικών εκτιμήσεων και κρίσεων στη διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών αρχών , που επηρεάζουν 

τα υπόλοιπα των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων , τη γνωστοποίηση ενδεχόμενων 

απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων καθώς και τα 

παρουσιαζόμενα ποσά των εσόδων και εξόδων κατά τις υπό εξέταση χρήσεις. Παρά το γεγονός ότι οι 

εκτιμήσεις βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της Διοίκησης του ομίλου , τα πραγματικά 

αποτελέσματα ενδέχεται τελικά να διαφέρουν από τις εκτιμήσεις αυτές (βλέπε παρακάτω σημείωση 

υπ΄αριθμ. 4). 

 

2.3   Νέα πρότυπα , τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες  

Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί και είναι υποχρεωτικής 

εφαρμογής για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2013 ή μεταγενέστερα. 

Η επίδραση από την εφαρμογή αυτών των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και διερμηνειών 

παρατίθεται παρακάτω.  

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά  για την τρέχουσα οικονομική χρήση 2013 

ΔΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων - Παρουσίαση  των  στοιχείων  

των  λοιπών  συνολικών  εσόδων» 

Η κύρια αλλαγή που προκύπτει από την τροποποίηση είναι η απαίτηση από τις οικονομικές οντότητες να 

ομαδοποιούν τα στοιχεία που παρουσιάζονται στην Κατάσταση Λοιπών Συνολικών Εσόδων σε δύο 

ομάδες, ώστε να φαίνεται αν αυτά είναι δυνητικά ανακατατάξιμα στα κέρδη ή τις ζημίες σε μια 

μεταγενέστερη περίοδο . Η τροποποίηση επηρεάζει μόνο την παρουσίαση και δεν έχει καμία επίδραση 

στην οικονομική θέση της Εταιρείας και του Ομίλου. 

ΔΛΠ 12 (Τροποποίηση) «Φόροι εισοδήματος – Αναβαλλόμενος φόρος: Ανάκτηση  υποκείμενων  

περιουσιακών  στοιχείων» 

Το ΔΛΠ 12 απαιτεί η οικονομική οντότητα να αποτιμά τον αναβαλλόμενο φόρο που σχετίζεται με ένα 

περιουσιακό στοιχείο ανάλογα με το αν η οντότητα αναμένει να ανακτήσει τη λογιστική αξία του 

περιουσιακού στοιχείου μέσω χρήσης ή μέσω πώλησης. Μπορεί να είναι δύσκολο και υποκειμενικό να 

εκτιμηθεί κατά πόσο η ανάκτηση θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση ή μέσω πώλησης, όταν το 

περιουσιακό στοιχείο αποτιμάται με τη μέθοδο της εύλογης αξίας του ΔΛΠ 40 «Επενδύσεις σε Ακίνητα». 

Η τροπολογία παρέχει μια πρακτική λύση στο πρόβλημα με την εισαγωγή της υπόθεσης ότι η ανάκτηση 

της λογιστικής αξίας θα πραγματοποιηθεί υπό φυσιολογικές συνθήκες μέσω πώλησης. H τροποποίηση 

δεν έχει επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας  και του Ομίλου.  

ΔΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε εργαζομένους» 

Τον Ιούνιο του 2011 το ΣΔΛΠ τροποποίησε το ΔΛΠ 19 καθώς καταργεί την επιλογή που επιτρέπει σε μια 

εταιρεία να αναβάλει κάποια κέρδη και ζημίες που προκύπτουν από συνταξιοδοτικά προγράμματα 

(προγράμματα καθορισμένων παροχών - «μέθοδος περιθωρίου»). Οι εταιρείες πλέον θα αναφέρουν 
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αυτές τις αλλαγές όταν αυτές συμβαίνουν. Αυτό θα τις οδηγήσει στο να συμπεριλαμβάνουν τυχόν 

έλλειμμα ή πλεόνασμα σε ένα συνταξιοδοτικό πρόγραμμα στην κατάσταση οικονομικής θέσης. Επίσης, 

απαιτεί από τις επιχειρήσεις να συμπεριλαμβάνουν το κόστος υπηρεσίας και το χρηματοοικονομικό 

κόστος στα αποτελέσματα χρήσης και τις επανακαταμετρήσεις στα λοιπά συνολικά εισοδήματα.  

ΔΠΧΑ 1 (Τροποποίηση) «Πρώτη εφαρμογή των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς – 

Σοβαρός  υπερπληθωρισμός  και  άρση  καθορισμένων ημερομηνιών  για  υιοθετούντες  για  πρώτη  

φορά» 

Την 20.12.2010 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 1 

σύμφωνα με την οποία μία εταιρία που για πρώτη φορά εφαρμόζει τα ΔΠΧΑ και το λειτουργικό της 

νόμισμα είναι νόμισμα υπερπληθωριστικής οικονομίας θα πρέπει να καθορίσει αν κατά την ημερομηνία 

μετάβασης οι συνθήκες πληθωρισμού έχουν «ομαλοποιηθεί». Αν οι συνθήκες έχουν «ομαλοποιηθεί», 

δύναται να κάνει χρήση της εξαίρεσης να αποτιμήσει τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις που 

διαθέτει πριν την «ομαλοποίηση» του νομίσματος, στην εύλογη αξία κατά την ημερομηνία  μετάβασης 

στα ΔΠΧΑ και να χρησιμοποιήσει την αξία αυτή ως το τεκμαρτό κόστος των στοιχείων αυτών στον 

ισολογισμό έναρξης. Στην περίπτωση που η ημερομηνία «ομαλοποίησης» του νομίσματος τοποθετείται 

κατά τη συγκριτική περίοδο, η εταιρία δύναται να παρουσιάσει ως συγκριτική μία περίοδο μικρότερη των 

12 μηνών. Επίσης καταργούνται οι συγκεκριμένες ημερομηνίες (1.1.2004 και 25.10.2002) που ορίζει το 

πρότυπο αναφορικά με τις εξαιρέσεις που προβλέπονται για τη παύση αναγνώρισης και την αποτίμηση 

στην εύλογη αξία κατά την αρχική αναγνώριση, των χρηματοοικονομικών μέσων. Οι ημερομηνίες αυτές 

αντικαθίστανται από τη φράση «ημερομηνία μετάβασης στα ΔΠΧΑ». 

Η ανωτέρω τροποποίηση δεν έχει εφαρμογή στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας  και του Ομίλου. 

ΔΠΧΑ 1 «Πρώτη εφαρμογή των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής 

αναφοράς-Κρατικά Δάνεια» 

Την 13.3.2012 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 1 

σύμφωνα με την οποία, κατά την πρώτη εφαρμογή των ΔΠΧΑ, μία εταιρία δεν θα πρέπει να εφαρμόσει 

αναδρομικά τις απαιτήσεις των ΔΠΧΑ 9 (ή ΔΛΠ 39) και ΔΛΠ 20 αναφορικά με τα υφιστάμενα, κατά την 

ημερομηνία της μετάβασης, δάνεια που έχει λάβει από το κράτος και κατά συνέπεια δεν θα πρέπει να 

αναγνωρίσει ως κρατική χορηγία το όφελος από το γεγονός ότι το δάνειο έχει χορηγηθεί με επιτόκιο 

χαμηλότερο από εκείνο της αγοράς. Συνεπώς, στην περίπτωση που το εν λόγω δάνειο δεν είχε 

αναγνωριστεί και αποτιμηθεί πριν τη μετάβαση στα ΔΠΧΑ κατά τρόπο συνεπή με τα ΔΠΧΑ, η εταιρία θα 

πρέπει να θεωρήσει ως λογιστική του αξία κατά την ημερομηνία της μετάβασης τη λογιστική αξία που 

είχε το δάνειο με βάση τα προηγούμενα λογιστικά πρότυπα. Ωστόσο, μία εταιρία που υιοθετεί για πρώτη 

φορά τα ΔΠΧΑ δύναται να εφαρμόσει αναδρομικά τα ΔΠΧΑ 9 (ή ΔΛΠ 39) και ΔΛΠ 20 για τα κρατικά 

δάνεια που χορηγήθηκαν πριν την ημερομηνία της μετάβασης, με την προϋπόθεση ότι η απαιτούμενη 

πληροφόρηση υφίσταντο κατά την ημερομηνία αρχικής αναγνώρισης των δανείων αυτών. Η 

τροποποίηση δεν έχει εφαρμογή στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας  και του Ομίλου. 

ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση Εύλογης Αξίας» 

Το ΔΠΧΑ 13 παρέχει νέες οδηγίες σχετικά με την επιμέτρηση της εύλογης αξίας και τις απαραίτητες 

γνωστοποιήσεις. Οι απαιτήσεις του προτύπου δεν διευρύνουν τη χρήση των εύλογων αξιών αλλά 

παρέχουν διευκρινίσεις για την εφαρμογή τους σε περίπτωση που η χρήση τους επιβάλλεται 
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υποχρεωτικά από άλλα πρότυπα. Το ΔΠΧΑ 13 παρέχει ακριβή ορισμό της εύλογης αξίας, καθώς και 

οδηγίες αναφορικά με την επιμέτρηση της εύλογης αξίας και τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις, 

ανεξάρτητα από το πρότυπο με βάση το οποίο γίνεται χρήση των εύλογων αξιών. Επιπλέον, οι 

απαραίτητες γνωστοποιήσεις έχουν διευρυνθεί και καλύπτουν όλα τα περιουσιακά στοιχεία και τις 

υποχρεώσεις που επιμετρούνται στην εύλογη αξία και όχι μόνο τα χρηματοοικονομικά. Το πρότυπο δεν 

έχει σημαντική επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας  και του Ομίλου. 

ΕΔΔΠΧΑ 20 «Κόστος αποκάλυψης στη φάση της παραγωγής σε ορυχείο 

επιφανείας» 

Η διερμηνεία αντιμετωπίζει λογιστικά το κόστος (striping cost) που προκύπτει από τη δραστηριότητα 

απομάκρυνση άχρηστων υλικών σε εξορυκτικές εργασίες επιφάνειας, για να αποκτηθεί πρόσβαση σε 

μεταλλευτικά κοιτάσματα.  

Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τμήμα του προγράμματος ετήσιων βελτιώσεων του 

ΣΔΛΠ (Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων) 

Το ΣΔΛΠ στα πλαίσια του ετήσιου προγράμματος βελτιώσεων (IFRSs 2010-2012 Cycle), εξέδωσε τον 

Μάιο του 2012 τροποποιήσεις σε 5 υφιστάμενα πρότυπα. Οι τροποποιήσεις αυτές έχουν εφαρμογή σε 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά από την 1 Ιανουαρίου 2013.  Οι κατωτέρω τροποποιήσεις δεν έχουν 

σημαντική επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας  και του Ομίλου. 

ΔΠΧΑ 1 «Πρώτη εφαρμογή των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι μία οικονομική οντότητα μπορεί να εφαρμόσει το ΔΠΧΑ 1 περισσότερες 

από μία φορά κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Επίσης μία οικονομική οντότητα μπορεί να 

επιλέξει να εφαρμόσει το ΔΛΠ 23 είτε την ημερομηνία μετάβασης είτε από μία προγενέστερη ημερομηνία. 

ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει τις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων για συγκριτική πληροφόρηση όταν μια 

οντότητα παρουσιάζει και τρίτο Ισολογισμό είτε γιατί απαιτείται από το ΔΛΠ 8 είτε εθελοντικά. Επίσης 

διευκρινίζεται ότι μια οικονομική οντότητα μπορεί να συμπεριλάβει στις πρώτες οικονομικές καταστάσεις 

που καταρτίζονται σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ επιπλέον συγκριτική πληροφόρηση, ώστε να εξηγηθεί 

καλύτερα η επίπτωση από τη μετάβαση στα ΔΠΧΑ. 

ΔΛΠ 16 «Ενσώματα Πάγια» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι ο εξοπλισμός συντήρησης και τα ανταλλακτικά μπορεί να ταξινομηθούν 

ως πάγια περιουσιακά στοιχεία και όχι ως αποθέματα, αν συναντούν τον ορισμό των πάγιων 

περιουσιακών στοιχείων. 

ΔΛΠ 32 «Χρηματοπιστωτικά μέσα: Παρουσίαση» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει την αντιμετώπιση του φόρου εισοδήματος που σχετίζεται με διανομές προς 

τους μετόχους και με τα κόστη συναλλαγών καθαρής θέσης. 

ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεση χρηματοοικονομική αναφορά» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει τις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων για τα περιουσιακά στοιχεία και τις 

υποχρεώσεις των τομέων πληροφόρησης στις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις.  
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Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για περιόδους που ξεκινούν την ή μετά από την 1 

Ιανουαρίου 2014 και δεν έχουν εφαρμοστεί νωρίτερα από την Εταιρεία  και τον Όμιλο   

Τα παρακάτω νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί αλλά  είναι 

υποχρεωτικά για  περιόδους που ξεκινούν την ή μετά από την 1 Ιανουαρίου 2014. Η  Εταιρεία  και ο 

Όμιλος δεν έχει εφαρμόσει νωρίτερα τα κατωτέρω πρότυπα και μελετά την επίδραση τους στις 

οικονομικές καταστάσεις. 

ΔΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηματοπιστωτικά μέσα: Παρουσίαση» και ΔΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) 

«Χρηματοπιστωτικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις-Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών  περιουσιακών  

στοιχείων  και  χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων» 

Εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2014. Η 

εφαρμογή νωρίτερα επιτρέπεται. 

Η τροποποίηση στο ΔΛΠ 32 αφορά τις οδηγίες εφαρμογής του προτύπου σχετικά με τον συμψηφισμό 

ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου και μιας χρηματοοικονομικής υποχρέωσης και στο 

ΔΠΧΑ 7 τις σχετικές γνωστοποιήσεις .  

ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» 

Εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2015. Η 

εφαρμογή νωρίτερα επιτρέπεται. 

Το ΔΠΧΑ 9 πρόκειται να αντικαταστήσει το ΔΛΠ 39. Τα μέρη του ΔΠΧΑ 9 που εκδόθηκαν το Νοέμβριο 

2009 και τον Οκτώβριο του 2010 αντικαθιστούν τα μέρη του ΔΛΠ 39 που σχετίζονται με την ταξινόμηση 

και επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικών 

υποχρεώσεων. Το Νοέμβριο του 2013, το ΣΔΛΠ πρόσθεσε στο ΔΠΧΑ 9 τις απαιτήσεις που αφορούν στη 

λογιστική αντιστάθμισης. Σε  επόμενη φάση του έργου θα προστεθούν οι νέες απαιτήσεις που αφορούν 

την απομείωση των χρηματοοικονομικών μέσων. Η Εταιρεία  και ο Όμιλος βρίσκονται  στη διαδικασία 

εκτίμησης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 9 στις οικονομικές του καταστάσεις. Η Εταιρεία  και ο Όμιλος  δεν 

μπορούν να εφαρμόσουν το ΔΠΧΑ 9 νωρίτερα διότι αυτό δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. Μόνο όταν υιοθετηθεί, θα αποφασιστεί εάν θα εφαρμοστεί νωρίτερα από την 1 Ιανουαρίου 2015. 

ΔΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηματοπιστωτικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις»  

Εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2015. Η 

εφαρμογή νωρίτερα επιτρέπεται. 

Την 16.12.2011, το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε την τροποποίηση του ΔΠΧΑ 

7 με  την οποία  προστέθηκαν στο πρότυπο γνωστοποιήσεις αναφορικά με τη μετάβαση στο ΔΠΧΑ 9. Η 

τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Εταιρεία και ο Όμιλος εξετάζουν τις 

επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση της εν λόγω τροποποίησης στις οικονομικές του καταστάσεις. 

Ομάδα προτύπων σχετικά με τις ενοποιήσεις και τις από κοινού συμφωνίες  

 
Τον Μάιο του 2011 το ΣΔΛΠ δημοσίευσε 3 νέα πρότυπα, τα ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιημένες  οικονομικές 

καταστάσεις», ΔΠΧΑ 11 «Σχήματα υπό κοινό έλεγχο» και ΔΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση συμμετοχών σε 

άλλες οντότητες» και τροποποίησε τα ΔΛΠ 27 «Ατομικές  οικονομικές καταστάσεις» και ΔΛΠ 28 

«Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και  κοινοπραξίες». Τα νέα αυτά  πρότυπα και οι ανωτέρω 

τροποποιήσεις, εγκρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 11 Δεκεμβρίου 2012 και εφαρμόζονται 
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υποχρεωτικά το  αργότερο,  από  την  ημερομηνία έναρξης του πρώτου οικονομικού τους έτους που 

αρχίζει  την  1η  Ιανουαρίου 2014 ή μετά από αυτήν. Επιτρέπεται η πρόωρη εφαρμογή τους μόνο εάν 

ταυτόχρονα εφαρμοστούν και τα πέντε. Ο Όμιλος βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης 

τους στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Οι κυριότεροι όροι των προτύπων είναι οι εξής: 

ΔΛΠ 27 (τροποποιημένο) «Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις» 

Το Πρότυπο αυτό δημοσιεύθηκε ταυτόχρονα με το ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιημένες  οικονομικές  καταστάσεις» 

.Τα δύο πρότυπα αντικαθιστούν το ΔΛΠ 27 «Ενοποιημένες και Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις». Το 

τροποποιημένο ΔΛΠ 27 περιέχει τις λογιστικές απαιτήσεις και τις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων για 

επενδύσεις σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς επιχειρήσεις όταν η οικονομική οντότητα 

καταρτίζει ατομικές οικονομικές καταστάσεις. Το Πρότυπο απαιτεί η οικονομική οντότητα που καταρτίζει 

ατομικές οικονομικές καταστάσεις να λογιστικοποιεί τις επενδύσεις στο κόστος ή σύμφωνα με το ΔΛΠ 39 

ή ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα».  

ΔΛΠ 28 (τροποποιημένο) «Συμμετοχές σε Συγγενείς Επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» 

Το ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» αντικαθιστά το ΔΛΠ 28 

«Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις». Ο σκοπός του Προτύπου είναι να ορίσει τον λογιστικό χειρισμό 

αναφορικά με τις επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και να παραθέσει τις απαιτήσεις για την 

εφαρμογή της μεθόδου της καθαρής θέσης κατά τη λογιστική των επενδύσεων σε συγγενείς και 

κοινοπραξίες, όπως αυτές ορίζονται στο ΔΠΧΑ 11 «Σχήματα  υπό κοινό έλεγχο». 

ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις» 

Το ΔΠΧΑ 10 θέτει τις αρχές για την παρουσίαση και την κατάρτιση των ενοποιημένων οικονομικών 

καταστάσεων, όταν μία οντότητα ελέγχει μία ή περισσότερες άλλες οντότητες. Το ΔΠΧΑ 10 αντικαθιστά 

τις απαιτήσεις ενοποίησης που περιλαμβάνονταν στο ΔΛΠ 27 «Ενοποιημένες και Ατομικές Οικονομικές 

Καταστάσεις» και στη Διερμηνεία 12 «Ενοποίηση - οικονομικές οντότητες ειδικού σκοπού». Το ΔΠΧΑ 10 

στηρίζεται στις υφιστάμενες αρχές, προσδιορίζοντας την έννοια του ελέγχου ως τον καθοριστικό 

παράγοντα για το αν η οικονομική οντότητα θα πρέπει να συμπεριληφθεί στις ενοποιημένες οικονομικές 

καταστάσεις της μητρικής εταιρείας. Το πρότυπο παρέχει πρόσθετες οδηγίες για να βοηθήσει στον 

προσδιορισμό του ελέγχου, όπου αυτό είναι δύσκολο να εκτιμηθεί.  

ΔΠΧΑ 11 «Σχήματα υπό κοινό έλεγχο» 

Το ΔΠΧΑ 11 αντικαθιστά το ΔΛΠ 31 «Συμμετοχές σε κοινοπραξίες» και τη ΜΕΔ 13 «Από κοινού 

ελεγχόμενες οικονομικές οντότητες — Μη χρηματικές συνεισφορές από κοινοπρακτούντες». Το ΔΠΧΑ 

11 παρέχει μια πιο ρεαλιστική αντιμετώπιση των από κοινού συμφωνιών (joint arrangements) 

εστιάζοντας στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, παρά στη νομική τους μορφή. Οι τύποι των 

συμφωνιών περιορίζονται σε δύο: από κοινού ελεγχόμενες δραστηριότητες και κοινοπραξίες. Η μέθοδος 

της αναλογικής ενοποίησης δεν είναι πλέον επιτρεπτή. Οι συμμετέχοντες σε κοινοπραξίες εφαρμόζουν 

υποχρεωτικά την ενοποίηση με τη μέθοδο της καθαρής θέσης. Οι οικονομικές οντότητες που 

συμμετέχουν σε από κοινού ελεγχόμενες δραστηριότητες εφαρμόζουν παρόμοιο λογιστικό χειρισμό με 

αυτόν που εφαρμόζουν επί του παρόντος οι συμμετέχοντες σε από κοινού ελεγχόμενα περιουσιακά 

στοιχεία ή σε από κοινού ελεγχόμενες δραστηριότητες. Το πρότυπο παρέχει επίσης διευκρινίσεις σχετικά 

με τους συμμετέχοντες σε από κοινού συμφωνίες, χωρίς να υπάρχει από κοινού έλεγχος. 
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ΔΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση συμμετοχών σε άλλες οντότητες» 

Το ΔΠΧΑ 12 αναφέρεται στις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις μιας οικονομικής οντότητας, 

συμπεριλαμβανομένων σημαντικών κρίσεων και υποθέσεων, οι οποίες επιτρέπουν στους αναγνώστες 

των οικονομικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τη φύση, τους κινδύνους και τις οικονομικές επιπτώσεις 

που σχετίζονται με τη συμμετοχή της οικονομικής οντότητας σε θυγατρικές, συγγενείς, από κοινού 

συμφωνίες και μη ενοποιούμενες οικονομικές οντότητες (structured entities). Μία οικονομική οντότητα 

έχει τη δυνατότητα να προβεί σε κάποιες ή όλες από τις παραπάνω γνωστοποιήσεις χωρίς να είναι 

υποχρεωμένη να εφαρμόσει το ΔΠΧΑ 12 στο σύνολό του, ή το ΔΠΧΑ 10 ή 11 ή τα τροποποιημένα ΔΛΠ 

27 ή 28. 

Τροποποίησες στα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11 και ΔΠΧΑ 12 - Οδηγίες μετάβασης 

Οι τροποποιήσεις εκδόθηκαν από το Συμβούλιο στις 28 Ιουνίου 2012 και παρέχουν επιπρόσθετη 

ελάφρυνση όσον αφορά τη μετάβαση  στα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11 και ΔΠΧΑ 12, περιορίζοντας την 

υποχρέωση να παρέχεται συγκριτική πληροφόρηση μόνο στην αμέσως προηγούμενη συγκριτική 

περίοδο. Για τις γνωστοποιήσεις που σχετίζονται με μη  ενοποιούμενες δομημένες οντότητες (structured 

entities) οι τροποποιήσεις άρουν την απαίτηση να παρουσιάζεται συγκριτική πληροφόρηση για 

περιόδους πριν την πρώτη εφαρμογή του ΔΠΧΑ 12. Οι τροποποιήσεις έχουν εφαρμογή σε περιόδους 

που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2014.  

Τροποποίησες στα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 27 – Εξαιρέσεις ενοποίησης για τις Εταιρείες 

Επενδύσεων  

Οι τροποποιήσεις αυτές που εκδόθηκαν από το Συμβούλιο στις 31 Οκτωβρίου 2012  παρέχουν μια 

εξαίρεση από τις απαιτήσεις της ενοποίησης για τις Εταιρείες Επενδύσεων και αντ’ αυτού απαιτούν οι 

Εταιρείες Επενδύσεων να παρουσιάζουν τις επενδύσεις τους σε θυγατρικές, ως μια καθαρή επένδυση 

που επιμετράται στην εύλογη αξία με τις μεταβολές στα αποτελέσματα χρήσεως. Οι τροποποιήσεις αυτές 

έχουν εφαρμογή σε περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2014. 

ΕΔΔΠΧΑ 21 «Εισφορές» 

Η Διερμηνεία διευκρινίζει ότι το «γεγονός που δεσμεύει» και δημιουργεί μια υποχρέωση καταβολής 

εισφοράς είναι η δραστηριότητα που περιγράφεται στη σχετική νομοθεσία που ενεργοποιεί την πληρωμή 

της εισφοράς. Η διερμηνεία εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 

1η Ιανουαρίου 2014 και δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η διερμηνεία δεν αναμένεται να 

έχει σημαντική επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας  και του Ομίλου). 

ΔΛΠ 36 (Τροποποίηση) «Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων -

Γνωστοποιήσεις ανακτήσιμου ποσού για μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά 

στοιχεία» 

Η τροποποίηση εισαγάγει την γνωστοποίηση πληροφοριών σχετικά με το ανακτήσιμο ποσό των 

απομειωμένων περιουσιακών στοιχείων, εφόσον το ποσό βασίζεται στην εύλογη αξία μείον το κόστος 

διάθεσης. Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η 

Ιανουαρίου 2014. Η τροποποίηση δεν αναμένεται να έχει σημαντική επίπτωση  στις οικονομικές 

καταστάσεις της Εταιρείας  και του Ομίλου. 
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ΔΛΠ 39 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά μέσα: Αναγνώριση και επιμέτρηση» -

Ανανέωση παραγώγων και συνέχιση της λογιστικής αντιστάθμισης» 

Η τροποποίηση επιτρέπει τη συνέχιση της  λογιστικής αντιστάθμισης σε μια κατάσταση όπου ένα 

παράγωγο, το οποίο έχει οριστεί ως μέσο αντιστάθμισης, ανανεώνεται ώστε να εκκαθαριστεί με έναν νέο 

κεντρικό αντισυμβαλλόμενο, ως αποτέλεσμα νόμων ή κανονιστικών διατάξεων, εφόσον πληρούνται 

συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2014. Η διερμηνεία δεν αναμένεται να  έχει επίπτωση  στις 

οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας  και του Ομίλου. 

ΔΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε εργαζομένους» - «Εισφορές από 

εργαζόμενους» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει το πώς οι εισφορές από εργαζομένους ή τρίτους που συνδέονται με την 

υπηρεσία θα πρέπει να αποδοθούν σε περιόδους υπηρεσίας. Επιπλέον, επιτρέπει μια πρακτική λύση, 

αν το ποσό των εισφορών είναι ανεξάρτητο από τον αριθμό των ετών υπηρεσίας. Η τροποποίηση 

εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιουλίου 2014 και δεν έχει 

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τμήμα του προγράμματος ετήσιων βελτιώσεων του 

ΣΔΛΠ (Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων) 

Το ΣΔΛΠ στα πλαίσια του ετήσιου προγράμματος βελτιώσεων, εξέδωσε τον Δεκέμβριο του 2013 δύο 

κύκλους περιορισμένων τροποποιήσεων σε υφιστάμενα πρότυπα. Οι τροποποιήσεις αυτές έχουν 

εφαρμογή σε περιόδους που ξεκινούν την ή μετά από την 1 Ιουλίου 2014 και δεν έχουν υιοθετηθεί από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι κατωτέρω τροποποιήσεις δεν αναμένεται να έχουν σημαντική επίπτωση στις 

οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας  και του Ομίλου εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. 

Ετήσιες Βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ, Κύκλος 2010-2012  

Δ.Π.Χ.Α 2 «Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών» 

Τροποποιούνται οι ορισμοί των «προϋποθέσεων κατοχύρωσης» και των «συνθηκών αγοράς» και 

προστίθενται ορισμοί για τους «όρους απόδοσης» και τους «όρους προϋπηρεσίας» (που προηγουμένως 

ήταν μέρος του ορισμού των «προϋποθέσεων κατοχύρωσης» 

Δ.Π.Χ.Α. 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι το ενδεχόμενο αντάλλαγμα που κατατάσσεται ως περιουσιακό στοιχείο ή 

υποχρέωση θα επιμετράται στην εύλογη αξία του σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού. 

Δ.Π.Χ.Α. 8 «Λειτουργικοί Τομείς» 

Η τροποποίηση απαιτεί η οντότητα να γνωστοποιεί τις αποφάσεις της Διοίκησης στην εφαρμογή των 

κριτηρίων συγκέντρωσης στους λειτουργικούς τομείς. Διευκρινίζει επίσης  ότι η οντότητα παρέχει μόνο 

συμφωνίες του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων των προς παρουσίαση τομέων με τα περιουσιακά 

στοιχεία της οντότητας εάν τα περιουσιακά στοιχεία του τομέα παρουσιάζονται τακτικά. 

Δ.Π.Χ.Α. 13 Επιμέτρηση της εύλογης αξίας 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η έκδοση του ΔΠΧΑ 13 και οι τροποποιήσεις του ΔΠΧΑ 9 και του ΔΛΠ 39 

δεν αφαιρούν την δυνατότητα να επιμετρηθούν οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις και υποχρεώσεις, για τις 
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οποίες δεν αναφέρεται επιτόκιο στα τιμολογημένα ποσά, απροεξόφλητες εάν το αποτέλεσμα της 

προεξόφλησης δεν είναι σημαντικό. 

Δ.Λ.Π. 16 Ενσώματα Πάγια 

Με την τροποποίηση διευκρινίζεται ότι, όταν ένα στοιχείο των ενσώματων παγίων αναπροσαρμόζεται η 

ακαθάριστη λογιστική αξία του προσαρμόζεται κατά τρόπο που να συνάδει με την αναπροσαρμογή της 

καθαρής λογιστικής αξίας. 

Δ.Λ.Π. 24 Γνωστοποιήσεις Συνδεδεμένων Μερών 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι μία εταιρία που παρέχει υπηρεσίες «βασικού διοικητικού στελέχους» στην 

αναφέρουσα οντότητα ή στη μητρική της αναφέρουσας οικονομικής οντότητας, είναι ένα συνδεδεμένο 

μέρος της οικονομικής οντότητας. 

Δ.Λ.Π. 38 Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία 

Με την τροποποίηση διευκρινίζεται ότι, όταν ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο αναπροσαρμόζεται, η 

ακαθάριστη λογιστική αξία του προσαρμόζεται κατά τρόπο που να συνάδει με την αναπροσαρμογή της 

καθαρής λογιστικής αξίας. 

Ετήσιες Βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ, Κύκλος 2011-2013 

Δ.Π.Χ.Α. 1 Πρώτη εφαρμογή των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής 

αναφοράς 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι μία οντότητα, στις πρώτες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα 

Δ.Π.Χ.Α., έχει τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ της εφαρμογής  ενός υπάρχοντος και σε ισχύ ΔΠΧΑ ή να 

εφαρμόσει νωρίτερα ένα νέο ή αναθεωρημένο ΔΠΧΑ το οποίο δεν είναι ακόμη υποχρεωτικό, υπό την 

προϋπόθεση ότι το νέο ή αναθεωρημένο ΔΠΧΑ επιτρέπει την νωρίτερη εφαρμογή. Μια οικονομική 

οντότητα απαιτείται να εφαρμόσει την ίδια έκδοση του ΔΠΧΑ σε όλες τις περιόδους που καλύπτονται 

από τις πρώτες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ. 

Δ.Π.Χ.Α. 3 Συνενώσεις επιχειρήσεων 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι το ΔΠΧΑ 3 εξαιρεί από το πεδίο εφαρμογής του, τη λογιστική 

αντιμετώπιση της ίδρυσης μιας από κοινού συμφωνίας στις οικονομικές καταστάσεις της ίδιας της από 

κοινού συμφωνίας. 

Δ.Π.Χ.Α. 13 Επιμέτρηση της εύλογης αξίας 

Με την τροποποίηση διευκρινίζεται ότι το πεδίο εφαρμογής της εξαίρεσης του χαρτοφυλακίου, που 

ορίζεται στην παράγραφο 52 του ΔΠΧΑ 13 περιλαμβάνει όλες τις συμβάσεις που λογιστικοποιήθηκαν και 

εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΔΛΠ 39 Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιμέτρηση, ή 

το ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά Μέσα, ανεξάρτητα από το αν πληρούν τον ορισμό των 

χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων ή υποχρεώσεων όπως ορίζονται στο ΔΛΠ 32 

Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση. 

Δ.Λ.Π. 40 Επενδύσεις σε Ακίνητα 

Με την τροποποίηση διευκρινίζεται ότι το εάν μια συγκεκριμένη συναλλαγή πληρεί τον ορισμό της 

συνένωσης επιχειρήσεων, όπως ορίζεται στο ΔΠΧΠ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων και των επενδύσεων σε 

ακίνητα, όπως αυτά ορίζονται στο ΔΛΠ 40 Επενδύσεις σε Ακίνητα, απαιτείται η ξεχωριστή εφαρμογή και 

των δύο πρότυπων ξεχωριστά. 
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2.4    Ενοποίηση – Αποτίμηση θυγατρικών  επιχειρήσεων 

Η χρησιμοποιούμενη λογιστική μέθοδος για την ενοποίηση είναι η μέθοδος αγοράς. Το κόστος της 

απόκτησης μιας θυγατρικής είναι η εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων που δόθηκαν, των 

συμμετοχικών τίτλων που εκδόθηκαν και των υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν κατά την ημερομηνία της 

ανταλλαγής, πλέον τυχόν κόστους άμεσα επιρριπτέου στην συναλλαγή. Τα εξατομικευμένα περιουσιακά 

στοιχεία, υποχρεώσεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις που συνιστούν μια επιχειρηματική ενοποίηση 

αποτιμώνται κατά την απόκτηση στις εύλογες αξίες τους ανεξαρτήτως του ποσοστού συμμετοχής. Το 

πέραν της εύλογης αξίας των επί μέρους στοιχείων που αποκτήθηκαν, κόστος, καταχωρείται ως 

υπεραξία. Αν το συνολικό κόστος απόκτησης είναι μικρότερο από την εύλογη αξία των επί μέρους 

στοιχείων που αποκτήθηκαν, η διαφορά καταχωρείται άμεσα στα αποτελέσματα. 

Διεταιρικές συναλλαγές και διεταιρικά υπόλοιπα και απραγματοποίητα κέρδη από συναλλαγές μεταξύ 

των εταιριών του ομίλου διαγράφονται. Οι απραγματοποίητες ζημίες, διαγράφονται εφόσον δεν υπάρχει 

ένδειξη απομείωσης, του μεταβιβασθέντος περιουσιακού στοιχείου. Οι λογιστικές αρχές των θυγατρικών 

είναι ίδιες με αυτές που έχουν υιοθετηθεί από τον όμιλο. 

Οι συμμετοχές σε θυγατρικές  εταιρείες στις οικονομικές καταστάσεις της μητρικής εταιρείας αποτιμώνται  

στο κόστος κτήσεως μείον τις ζημίες απομείωσης.  

 

2.5    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. 

 

2.6    Συναλλαγματικές μετατροπές 

 

▪  Νόμισμα μέτρησης και αναφοράς 

Το νόμισμα μέτρησης και αναφοράς της μητρικής εταιρείας από την 1 Ιανουαρίου 2002 είναι το ευρώ , 

κατά συνέπεια και οι οικονομικές καταστάσεις του ομίλου και της εταιρείας παρουσιάζονται σε ευρώ. 

▪  Συναλλαγές και υπόλοιπα 

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. 

 

2.7    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 
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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: 

 

 

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 τιμήματος που λαμβάνεται και της 

λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζημίες στα αποτελέσματα.  

                                               

2.8    Άυλα περιουσιακά στοιχεία  

 

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. 

 

     2.9     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. 

 

2.10   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. 

 

     2.11     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 

Κτιριακές εγκαταστάσεις σε ακίνητα τρίτων  (μισθωτική διάρκεια)                                    12-20 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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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 αξίας των απαιτήσεων και της παρούσας αξίας των 

εκτιμώμενων μελλοντικών ταμιακών ροών. Το ποσό της ζημιάς απομείωσης καταχωρείται ως έξοδο στα 

αποτελέσματα.  

 

2.12    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. 

 

2.13      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.  

 

2.14      Δανεισμός 

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.  

 

2.15   Φορολογία εισοδήματος και αναβαλλόμενος  φόρος  

 

Η επιβάρυνση της περιόδου με φόρους εισοδήματος αποτελείται από τους τρέχοντες και τους 

αναβαλλόμενους φόρους. Οι τρέχοντες φόροι εισοδήματος περιλαμβάνουν τις βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις η και απαιτήσεις προς τις δημοσιονομικές αρχές , που σχετίζονται με τους πληρωτέους 

φόρους επί του φορολογητέου εισοδήματος της περιόδου και τους τυχόν πρόσθετους φόρους που 

αφορούν την τρέχουσα η τις προηγούμενες χρήσεις.  Οι τρέχοντες φόροι επιμετρώνται σύμφωνα με τους 

φορολογικούς συντελεστές και τους φορολογικούς νόμους που εφαρμόζονται στις διαχειριστικές 

περιόδους με τις οποίες σχετίζονται , βασιζόμενοι στο φορολογικό κέρδος της χρήσης. 

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.  
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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. 

 

2.16    Παροχές σε εργαζόμενους 

 

(α) Βραχυπρόθεσμες παροχές  

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

καθίστανται δουλευμένες. Τυχόν ανεξόφλητο ποσό καταχωρείται ως υποχρέωση και σε περίπτωση που 

το ποσό που καταβλήθηκε υπερβαίνει το ποσό των παροχών , το υπερβάλλον ποσό αναγνωρίζεται ως 

στοιχείο του ενεργητικού , μόνο κατά την έκταση που η προπληρωμή θα οδηγήσει σε μείωση 

μελλοντικών πληρωμών η σε επιστροφή. 

(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 Δημοσίου. Το 

δουλευμένο κόστος των παροχών αυτών καταχωρείται ως έξοδο στην περίοδο που αφορά. 

 

2.17    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. 

Ενδεχόμενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις αλλά 

γνωστοποιούνται , εφόσον υπάρχει πιθανότητα εισροής οικονομικών ωφελειών η εκροών πόρων , 

αντίστοιχα. 

 

2.18    Αναγνώριση εσόδων - εξόδων 

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 ο όμιλος 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 
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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. 

(ε) Έξοδα  

Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα σε δουλευμένη βάση. 

 

2.19      Μισθώσεις 

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

της ιδιοκτησίας, ταξινομούνται ως χρηματοδοτικές μισθώσεις. Οι χρηματοδοτικές 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. 

 

2.20  Κόστος δανεισμού 

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

 

2.21       Διανομή 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. 

 

2.23.   Διαχείριση Κεφαλαίου 

 

Πολιτική του ομίλου είναι η διατήρηση της απαραίτητης  κεφαλαιακής βάσης προκειμένου να τυγχάνει 

εμπιστοσύνης εκ μέρους των εν γένει πιστωτών της και να υποστηρίζεται η μελλοντική της ανάπτυξη. 

Η Διοίκηση του ομίλου παρακολουθεί σε συνεχή βάση την κεφαλαιακή του διάρθρωση καθώς και το 

κόστος και τους κινδύνους για κάθε κατηγορία κεφαλαίου. Με βάση τα στοιχεία των Ισολογισμών , η 

σχέση ξένα προς ίδια κεφάλαια του ομίλου για τις χρήσεις 2013 και 2012 διαμορφώθηκε σε 1,23  και  

1,23 αντίστοιχα και της εταιρείας για τις χρήσεις 2013 και 2012 διαμορφώθηκε  σε 1,09  και  1,08 

αντίστοιχα. 

Από τις διατάξεις περί νομοθεσίας των ανωνύμων Εταιρειών , Κ.Ν. 2190/1920 , επιβάλλονται 

περιορισμοί σε σχέση με τα  ίδια κεφάλαια που έχουν ως εξής : 

- Η απόκτηση ιδίων μετοχών ,με εξαίρεση την περίπτωση της απόκτησης με σκοπό την διανομή τους 

στους εργαζομένους, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και δεν 

μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την μείωση των ιδίων κεφαλαίων σε ποσό κατώτερο από το ποσό του 
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μετοχικού κεφαλαίου προσαυξημένου με τα αποθεματικά για τα οποία η διανομή τους απαγορεύεται από 

τον Νόμο.  

- Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας , καταστεί κατώτερο του 1/2 του 

μετοχικού κεφαλαίου το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την γενική συνέλευση, μέσα σε 

προθεσμία έξι μηνών από την λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει την λύση της εταιρείας ή την 

υιοθέτηση άλλου μέτρου. 

- Όταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας καταστεί κατώτερο του 1/10 του μετοχικού κεφαλαίου 

και η γενική συνέλευση δεν λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα, η εταιρία μπορεί να λυθεί με δικαστική 

απόφαση μετά από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον. 

- Ετησίως, αφαιρείται το 1/20 τουλάχιστον των καθαρών κερδών ,προς σχηματισμό του τακτικού 

αποθεματικού , το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά προς εξίσωση ,προ πάσης διανομής μερίσματος, 

του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού αποτελέσματα εις νέο. Ο σχηματισμός του 

αποθεματικού αυτού καθίσταται προαιρετικός , όταν το ύψος του φθάσει το 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου. 

- Η καταβολή ετησίου μερίσματος στους μετόχους σε μετρητά , και σε ποσοστό 35% τουλάχιστον των 

καθαρών κερδών, μετά την αφαίρεση του τακτικού αποθεματικού και του καθαρού αποτελέσματος από 

την επιμέτρηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην εύλογη αξία τους ,είναι υποχρεωτική. 

Αυτό δεν έχει εφαρμογή, αν έτσι αποφασιστεί από την γενική συνέλευση των μετόχων με πλειοψηφία 

τουλάχιστον 65% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή ,το μη διανεμηθέν 

μέρισμα μέχρι τουλάχιστον ποσοστού 35% επί των κατά τα ανωτέρω καθαρών κερδών, εμφανίζεται σε 

ειδικό λογαριασμό αποθεματικού προς κεφαλαιοποίηση ,εντός τετραετίας με την έκδοση νέων μετοχών 

που παραδίδονται δωρεάν στους δικαιούχους μετόχους. Τέλος με πλειοψηφία τουλάχιστον 70% του 

καταβλημένου μετοχικύ κεφαλαίου , η Γενική Συνέλευση των μετόχων, μπορεί να αποφασίζει την μη 

διανομή μερίσματος. 

- Η μητρική εταιρία συμμορφώνεται πλήρως με τις σχετικές διατάξεις που επιβάλλονται από την 

νομοθεσία σε σχέση με τα ίδια κεφάλαια.   

 

 3. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου – Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου 

 

Η διαχείριση των κινδύνων διεκπαιρεώνεται από την κεντρική Οικονομική Διεύθυνση , οι πολιτικές της 

οποίας εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. 

Οι πιθανοί κίνδυνοι που ενδέχεται να αντιμετωπίσει ο όμιλος είναι οι εξής : 

 

α) Πιστωτικός κίνδυνος 

- Οι πωλήσεις  του ομίλου γίνονται κυρίως λιανικώς είτε τοις μετρητοίς είτε μέσω πιστωτικών καρτών .Οι 

χονδρικές πωλήσεις γίνονται επί πιστώσει  σε πελάτες  από τους οποίους  η εταιρεία λαμβάνει 

εγγυητικές επιστολές που ισούται με το  εγκεκριμένο πιστωτικό όριο καθενός και ως εκ τούτου δεν 

υφίσταται σχετικός κίνδυνος. 

 

β) Κίνδυνος ρευστότητας 
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Ο κίνδυνος ρευστότητας συνίσταται στον κίνδυνο ο όμιλος να μη δύναται να εκπληρώσει τις 

χρηματοοικονομικές του υποχρεώσεις κατά τη λήξη τους. Ο όμιλος δεν έχει  δάνεια από τράπεζες και ως 

εκ τούτου οι χρηματοοικονομικές του υποχρεώσεις  αφορούν σε  προμηθευτές και πιστωτές του. 

Η Διοίκηση του ομίλου παρακολουθεί συνεχώς και αναπροσαρμόζει ανάλογα το ταμειακό πρόγραμμα 

ρευστότητας με βάση τις προβλεπόμενες ταμειακές ροές.  Δεν υφίσταται κίνδυνος ρευστότητας  αφενός 

μεν  λόγω του ότι οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες είναι οριακά αρνητικές ,  αφετέρου 

δε λόγω της ύπαρξης  σημαντικών ταμειακών διαθεσίμων .  

 

γ) Κίνδυνος ταμειακών ροών και κίνδυνος μεταβολών εύλογης αξίας λόγω μεταβολών των 

επιτοκίων. 

Ο όμιλος  με εξαίρεση τις καταθέσεις του σε λογαριασμούς  προθεσμίας δεν έχει σημαντικά τοκοφόρα 

περιουσιακά στοιχεία  και συνεπώς δεν υπόκειται σε κίνδυνο μεταβολής των επιτοκίων από αυτά. 

Επίσης δεν έχει  τραπεζικές   υποχρεώσεις και οι λοιπές  χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις του δεν είναι 

τοκοφόρες ,  συνεπώς δεν υπόκειται  σε κίνδυνο μεταβολής των επιτοκίων από αυτές. 

  

δ)  Κίνδυνος συναλλάγματος 

Η έκθεση του ομίλου σε συναλλαγματικούς κινδύνους προέρχεται κυρίως από υπάρχουσες η 

προσδοκώμενες ταμιακές ροές σε ξένο νόμισμα  καθώς και από επενδύσεις σε χώρες του εξωτερικού. Η 

μητρική εταιρεία δεν έχει συναλλαγές σε ξένα νομίσματα . 

Η επένδυση του ομίλου στην θυγατρική στη Σερβία θεωρείται ότι είναι μακροχρόνιας φύσης και τα 

επενδεδυμένα κεφάλαια αντιπροσωπεύουν μικρό σχετικά ποσοστό του συνόλου των επενδεδυμένων 

κεφαλαίων του ομίλου και ως εκ τούτου θεωρείται ότι δεν υπάρχει  σημαντικός κίνδυνος για τον όμιλο 

από την διακύμανση της συναλλαγματικής ισοτιμίας του Σερβικού νομίσματος με το ευρώ.  

 

ε) Κίνδυνος έντασης ανταγωνισμού  

 

Για την αντιμετώπιση του εν λόγω κινδύνου ο όμιλος καταβάλλει συνεχείς προσπάθειες για την ποιοτική 

διαφοροποίηση του , την ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας  και της αξιοπιστίας του και τέλος την 

ανάπτυξη μακροχρόνιων δεσμών τόσο σε επίπεδο πελατών όσο και σε επίπεδο προμηθευτών και εν 

γένει συνεργατών . 
 

4.     Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και  κρίσεις της  Διοικήσεως. 

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 Διοικήσεως  είναι υπό συνεχή επανεξέταση  και επαναξιολόγηση με βάση τα ιστορικά 

δεδομένα και τις εκάστοτε υφιστάμενες συνθήκες της αγοράς. 
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Δεν 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. 

Σημειώνεται σχετικά ότι την 31/12/2013 , με ημερομηνία αναφοράς την 1/1/2013 , οι εκτιμήσεις και 

παραδοχές της Διοίκησης αναφορικά με την ωφέλιμη ζωή ορισμένων πάγιων περιουσιακών στοιχείων 

επανεξετάσθηκαν και επαναξιολογήθηκαν με βάση τις υφιστάμενες  συνθήκες της αγοράς  . 

Συγκεκριμένα επιμηκύνθηκε η ωφέλιμη ζωή ορισμένων πάγιων περιουσιακών στοιχείων καθότι , 

λαμβάνοντας υπόψη τις αρνητικές οικονομικές συγκυρίες , αναθεωρήθηκε ο χρόνος χρήσης και 

αντικατάστασης των . 

Αναλυτικότερα η ωφέλιμη ζωή των προσθηκών (διαμορφώσεων-βελτιώσεων) σε δύο (2) ακίνητα τρίτων 

(καταστήματα λιανικής πώλησης)  , για τα οποία στο 2013 παρατάθηκε η μίσθωση τους  από 15 σε 20 

χρόνια , ορίστηκε  σε  20 χρόνια  από 15 που ήταν πριν και η ωφέλιμη ζωή του εξοπλισμού (έπιπλα και 

λοιπός εξοπλισμός ) των καταστημάτων λιανικής πώλησης της εταιρείας ορίστηκε σε 10 χρόνια από 5 

χρόνια που ήταν πριν.  

Οι λογισθείσες  αποσβέσεις επί των παραπάνω πάγιων περιουσιακών στη χρήση 2013 ήταν μικρότερες 

κατά ποσό 90 χιλ.  και 120 χιλ. ευρώ αντίστοιχα.  

 

5.   Πληροφόρηση κατά τομέα 
 

5α.  Πληροφόρηση για το κέρδος η τη ζημία , τα περιουσιακά στοιχεία και τις       

υποχρεώσεις 

             Οι δραστηριότητες του  ομίλου με δεδομένο ότι είναι  ομογενοποιημένες   θεωρούνται ως ένας  

τομέας. 

Η εταιρεία  υιοθέτησε το ΔΠΧΑ 8 “Λειτουργικοί Τομείς” από 1 Ιανουαρίου 2009. Το ΔΠΧΑ 8 προβλέπει οι 

λειτουργικοί τομείς να προσδιορίζονται στη βάση των εσωτερικών αναφορών και διαδικασιών της 

εταιρείας για τα στοιχεία της εταιρείας που ελέγχονται και αναθεωρούνται σε τακτική βάση από την 

διοίκηση της , που αποφασίζει για τον επιμερισμό των πόρων ανά τομέα και που κρίνει την απόδοσή 

του.  

 

5β. Πληροφόρηση για γεωγραφικές περιοχές 

 Οι πωλήσεις του ομίλου κατανέμονται σε δύο γεωγραφικές περιοχές (Ελλάδα, Λοιπές χώρες-

Σερβία) και διευθύνονται από την έδρα του ομίλου  στην Ελλάδα. Η κύρια περιοχή δραστηριότητας του 

ομίλου είναι η Ελλάδα.   

Τα έσοδα  κατανέμονται κατά γεωγραφική περιοχή ως κατωτέρω : 

31/12/2013 
   

 
Ελλάδα Εξωτερικό Σύνολο 

Πωλήσεις Eμπορευμάτων 15.903.014,10 1.475.006,52 17.378.020,62 

Πωλήσεις Λοιπών Αποθεμάτων 0,00 0,00 0,00 

Πωλήσεις Υπηρεσιών 0,00 0,00 0,00 

Σύνολο 15.903.014,10 1.475.006,52 17.378.020,62 
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31/12/2012 

   

 
Ελλάδα Εξωτερικό Σύνολο 

Πωλήσεις Eμπορευμάτων 17.195.852,34 1.327.842,57 18.523.694,91 

Πωλήσεις Λοιπών Αποθεμάτων 0,00 0,00 0,00 

Πωλήσεις Υπηρεσιών 0,00 0,00 0,00 

Σύνολο 17.195.852,34 1.327.842,57 18.523.694,91 

 

Το σύνολο των μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας  βρίσκονται  στην Ελλάδα με 

εξαίρεση μη κυκλοφορούντα  περιουσιακά στοιχεία ποσού ευρώ 138.511,95 που βρίσκονται στην 

Σερβία. 

 

5γ. Πληροφορίες για σημαντικούς πελάτες 

Ο Όμιλος  δεν εμφανίζει σημαντική συγκέντρωση πελατών, καθώς το μεγαλύτερο μέρος των πωλήσεων 

του αφορά σε πελάτες λιανικής  (τοις μετρητοίς η με πιστωτικές κάρτες).  

Για εξασφάλιση του πιστωτικού κινδύνου των πελατών χονδρικής , λαμβάνει εγγυητικές επιστολές που 

ισούται με το εγκεκριμένο πιστωτικό όριο καθενός. 

Ο Όμιλος  δεν έχει προχωρήσει σε ασφάλιση των απαιτήσεων του.  

 

6. Πληροφορίες για ορισμένους λογαριασμούς των Οικονομικών     Καταστάσεων 
 
6.1  Ενσώματα Πάγια 

- Οι επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν στη χρήση 2012 από τον Όμιλο ανέρχονται συνολικά στο 

ποσό ευρώ  867.682,55 και αφορούν κυρίως σε δαπάνες  διαμόρφωσης κτιριακών εγκαταστάσεων  νέων 

καταστημάτων και εξοπλισμού αυτών.  

- Το σύνολο του λογαριασμού ‘’κτίρια’’  αφορά σε   εγκαταστάσεις σε ακίνητα τρίτων (μισθωμένα).  

Η ανάλυση της κίνησης των ενσώματων παγίων κατά τις χρήσεις 2012 και 2011 έχει ως εξής: 

Ο Όμιλος 

31/12/2013 
      

Κόστος 
      

 
Κτίρια Μηχανήματα Μετ. Μέσα Έπιπλα 

Έργα υπό 
εκτέλεση Σύνολο 

Υπόλοιπο 1/1/2013 8.357.365,15 48.348,07 24.468,70 2.276.443,28 37.920,00 10.744.545,21 

Προσθήκες περιόδου 186.488,67 1.142,69 0,00 92.821,14 -37.920,00 242.532,49 

Mεταφορές περιόδου 0,00 -1.360,76 0,00 1.360,76 0,00 0,00 

Λοιπές κινήσεις -103.441,60 0,00 0,00 0,00 0,00 -103.441,60 

Συναλ. Διαφ. Μετατροπής -2.345,04 -165,08 0,00 -122,97 0,00 -2.633,09 

Υπόλοιπο 31/12/2013 8.438.067,19 47.964,92 24.468,70 2.370.502,21 0,00 10.881.003,01 

       
Σωρευμένες αποσβέσεις 
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Κτίρια Μηχανήματα Μετ. Μέσα Έπιπλα 

Έργα υπό 
εκτέλεση Σύνολο 

Υπόλοιπο 1/1/2013 -4.163.548,02 -30.363,22 -22.814,26 -1.383.430,31 0,00 -5.600.155,81 

Αποσβέσεις περιόδου -407.859,50 -4.477,70 -1.395,43 -162.515,59 0,00 -576.248,22 

Λοιπές κινήσεις 103.441,60 0,00 0,00 0,00 0,00 103.441,60 

Συναλ. Διαφ. Μετατροπής 1.546,17 79,15 0,00 115,43 0,00 1.740,76 

Υπόλοιπο 31/12/2013 -4.466.419,75 -34.761,77 -24.209,69 -1.545.830,47 0,00 -6.071.221,68 

       
Αναπ. Αξία 31/12/2013 3.971.647,43 13.203,15 259,01 824.671,74 0,00 4.809.781,33 

       31/12/2012 
      

Κόστος 
      

 
Κτίρια Μηχανήματα Μετ. Μέσα Έπιπλα 

Έργα υπό 
εκτέλεση Σύνολο 

Υπόλοιπο 1/1/2012 8.004.974,98 45.596,44 24.468,70 1.829.984,06 0,00 9.905.024,18 

Προσθήκες περιόδου 377.574,35 4.406,99 0,00 447.781,21 37.920,00 867.682,55 

Συναλ. Διαφ. Μετατροπής -25.184,18 -1.655,35 0,00 -1.321,99 0,00 -28.161,52 

Υπόλοιπο 31/12/2012 8.357.365,15 48.348,07 24.468,70 2.276.443,28 37.920,00 10.744.545,21 

       
Σωρευμένες αποσβέσεις 

      

 
Κτίρια Μηχανήματα Μετ. Μέσα Έπιπλα 

Έργα υπό 
εκτέλεση Σύνολο 

Υπόλοιπο 1/1/2012 -3.693.957,30 -26.673,45 -19.470,47 -1.132.635,14 0,00 -4.872.736,36 

Αποσβέσεις περιόδου -484.810,01 -4.362,59 -3.343,79 -251.899,75 0,00 -744.416,14 

Συναλ. Διαφ. Μετατροπής 15.219,29 672,82 0,00 1.104,58 0,00 16.996,69 

Υπόλοιπο 31/12/2012 -4.163.548,02 -30.363,22 -22.814,26 -1.383.430,31 0,00 -5.600.155,81 

       
Αναπ. Αξία 31/12/2012 4.193.817,13 17.984,85 1.654,44 893.012,97 37.920,00 5.144.389,40 

 

Η Εταιρεία 

31/12/2013 
      

Κόστος 
      

 
Κτίρια Μηχανήματα Μετ. Μέσα Έπιπλα 

Έργα υπό 
εκτέλεση Σύνολο 

Υπόλοιπο 1/1/2013 8.066.330,21 27.858,85 24.468,70 2.261.203,87 37.920,00 10.417.781,63 

Προσθήκες περιόδου 185.093,02 0,00 0,00 92.821,14 -37.920,00 239.994,16 

Λοιπές κινήσεις -103.441,60 0,00 0,00 0,00 0,00 -103.441,60 

Υπόλοιπο 31/12/2013 8.147.981,63 27.858,85 24.468,70 2.354.025,01 0,00 10.554.334,19 

       
Σωρευμένες αποσβέσεις 

      

 
Κτίρια Μηχανήματα Μετ. Μέσα Έπιπλα 

Έργα υπό 
εκτέλεση Σύνολο 
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Υπόλοιπο 1/1/2013 -3.971.670,38 -20.540,70 -22.814,26 -1.369.105,44 0,00 -5.384.130,78 

Αποσβέσεις περιόδου -391.329,80 -2.262,11 -1.395,43 -160.928,04 0,00 -555.915,38 

Λοιπές κινήσεις 103.441,60 0,00 0,00 0,00 0,00 103.441,60 

Υπόλοιπο 31/12/2013 -4.259.558,58 -22.802,81 -24.209,69 -1.530.033,48 0,00 -5.836.604,56 

       
Αναπ. Αξία 31/12/2013 3.888.423,05 5.056,04 259,01 823.991,53 0,00 4.717.729,63 

       31/12/2012 
      

Κόστος 
      

 
Κτίρια Μηχανήματα Μετ. Μέσα Έπιπλα 

Έργα υπό 
εκτέλεση Σύνολο 

Υπόλοιπο 1/1/2012 7.689.476,93 24.858,85 24.468,70 1.813.422,66 0,00 9.552.227,14 

Προσθήκες περιόδου 376.853,28 3.000,00 0,00 447.781,21 37.920,00 865.554,49 

Υπόλοιπο 31/12/2012 8.066.330,21 27.858,85 24.468,70 2.261.203,87 37.920,00 10.417.781,63 

       
Σωρευμένες αποσβέσεις 

      

 
Κτίρια Μηχανήματα Μετ. Μέσα Έπιπλα 

Έργα υπό 
εκτέλεση Σύνολο 

Υπόλοιπο 1/1/2012 -3.503.295,72 -18.244,62 -19.470,47 -1.118.797,34 0,00 -4.659.808,15 

Αποσβέσεις περιόδου -468.374,66 -2.296,08 -3.343,79 -250.308,10 0,00 -724.322,63 

Υπόλοιπο 31/12/2012 -3.971.670,38 -20.540,70 -22.814,26 -1.369.105,44 0,00 -5.384.130,78 

       
Αναπ. Αξία 31/12/2012 4.094.659,83 7.318,15 1.654,44 892.098,43 37.920,00 5.033.650,85 

 

 

6.2  Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

 

Στο σύνολο του ο λογαριασμός αφορά σε διάφορα λογισμικά προγράμματα  

 
Ο Όμιλος Η Εταιρεία 

Κόστος 31/12/2013 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2012 

Υπόλοιπο 1/1 348.415,69 317.649,51 328.725,40 296.078,48 

Προσθήκες περιόδου 1.434,00 32.646,90 1.434,00 32.646,92 

Συναλ. Διαφ. Μετατροπής (167,37) (1.880,72)  -   -  

Υπόλοιπο 31/12 349.682,32 348.415,69 330.159,40 328.725,40 

     Σωρευμένες αποσβέσεις 
    Υπόλοιπο 1/1 (296.274,56) (278.162,06) (278.448,53) (260.394,51) 

Αποσβέσεις περιόδου (18.523,50) (19.698,43) (17.503,44) (18.054,02) 

Συναλ. Διαφ. Μετατροπής 160,57 1.585,93  -   -  

Υπόλοιπο 31/12 (314.637,49) (296.274,56) (295.951,97) (278.448,53) 

     Αναπ. Αξία 31/12 35.044,82 52.141,13 34.207,43 50.276,87 
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6.3  Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις 

 

Αφορά στην με ποσοστό 80% συμμετοχή στη θυγατρική εταιρεία LETOSHOP D.O.O. BEOGRAD με 

έδρα το Βελιγράδι της Σερβίας. Ιδρύθηκε το β’ τρίμηνο του 2007 και από τα τέλη του έτους ξεκίνησε η 

λειτουργία της. Στις οικονομικές καταστάσεις της μητρικής εταιρείας αποτιμάται στο κόστος κτήσεως 

μείον τις ζημίες απομείωσης. Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις ενοποιείται με τη μέθοδο της 

ολικής ενοποίησης. 

 

6.4   Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος 

 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις συμψηφίζονται με τις αναβαλλόμενες φορολογικές 

υποχρεώσεις . 

Η συνολική μεταβολή στον αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος είναι η παρακάτω : 

 
Ο Όμιλος Η Εταιρεία 

 
31/12/2013 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2012 

Υπόλοιπο έναρξης 103.518,45 137.583,30 67.078,40 95.190,70 

Φόρος αποτελεσμάτων 
περιόδου 183.721,81 (30.680,93) 193.243,61 (28.112,30) 

Διαφορές συναλλ/κής 
μετατροπής (293,65) (3.383,92)  -   -  

Υπόλοιπο τέλους περιόδου 286.946,61 103.518,45 260.322,01 67.078,40 

 

Για τις υφιστάμενες κατά την 31/12/2013 και 31/12/2012  προσωρινές διαφορές μεταξύ φορολογικής και 

λογιστικής βάσης  υπολογίσθηκε αναβαλλόμενος φόρος  για με την μητρική εταιρεία με συντελεστή  26% 

και 20%  αντίστοιχα , για δε την θυγατρική εταιρεία με συντελεστή10%.     
 

 

6.5   Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 

 
Ο Όμιλος Η Εταιρεία 

 
31/12/2013 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2012 

Εγγυήσεις σε εκμισθωτές για μισθωμένα 
ακίνητα 314.369,85 361.244,13 297.369,11 344.245,99 

Εγγυήσεις κατανάλωσης ηλεκτρικής 
ενέργειας ΔΕΗ  16.010,00 14.290,00 16.010,00 14.290,00 

Εγγύηση αυτοκινήτου 10.290,70 5.014,00 10.290,70 5.014,00 

Προκαταβολές ενοικίων 108.155,68 118.622,32 108.155,68 118.622,32 

Λοιπές εγγυήσεις 2.067,52 1.072,48 70,00 70,00 

 
450.893,75 500.242,93 431.895,49 482.242,31 

 

6.6  Αποθέματα 
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Το σύνολο των αποθεμάτων του ομίλου  αφορούν σε Εμπορεύματα. Κατά την 31/12/2013 όπως και κατά 

την 31/12/2012 δεν συνέτρεξε λόγος απομείωση τους. 

Η εταιρεία λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα (ασφάλιση , φύλαξη , κτλ ) για να ελαχιστοποιήσεις τους 

κινδύνους και τις ενδεχόμενες ζημίες λόγω φυσικών καταστροφών η κλοπών των αποθεμάτων της. 

 

6.7  Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 

 

Το υπόλοιπο του λογαριασμού πελάτες κατά το μεγαλύτερο μέρος αφορά σε απαιτήσεις από πελάτες 

λιανικής μέσω πιστωτικών καρτών και κατά το υπόλοιπο μέρος σε απαιτήσεις από πελάτες χονδρικής οι 

οποίοι σημειωτέον στο σύνολο τους είναι εντός των συμφωνηθέντων ορίων πίστωσης και ως εκ τούτου 

δεν έχει σχηματισθεί καμμία πρόβλεψη απομείωσης τους.  

Επιπρόσθετα για εξασφάλιση των κινδύνων που απορρέουν από τις εμπορικές της πιστώσεις η εταιρεία 

έχει λάβει σχετικές εγγυητικές επιστολές από τους πελάτες χονδρικής οι οποίες κατά την 31/12/2013 

ανέρχονατι στο ποσό ευρώ 550.000. 

Τα υπόλοιπα των πελατών και των λοιπών  απαιτήσεων του ομίλου και της εταιρείας αναλύονται ως 

εξής: 

 
Ο Όμιλος Η Εταιρεία 

 
31/12/2013 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2012 

Πελάτες 963.279,23 1.141.175,78 1.178.804,69 1.488.303,47 

Επιταγές εισπρακτέες  -   -   -   -  

Απαιτήσεις από  Δημόσιο 55.721,93 244.161,10 54.788,59 217.182,15 

Προκαταβολές σε προμηθευτές 63.269,60 87.022,34 63.269,60 87.022,34 

Έξοδα επόμενων χρήσεων 23.357,39 54.912,33 23.357,39 54.912,33 

Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα  -  32,52  -  32,52 

Λοιπές απαιτήσεις 60.186,98 158.316,94 41.851,65 135.963,46 

 
1.165.815,13 1.685.621,01 1.362.071,92 1.983.416,27 

 

6.8  Ταμειακά Διαθέσιμα 

 
Ο Όμιλος Η Εταιρεία 

 
31/12/2013 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2012 

Διαθέσιμα στο ταμείο 71.817,05 247.658,58 71.817,05 247.658,58 

Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές 
καταθέσεις 626.361,64 710.144,07 576.057,26 637.517,24 

Σύνολο 698.178,69 957.802,65 647.874,31 885.175,82 

 

 

6.9  Μετοχικό Κεφάλαιο – Υπέρ το άρτιο 
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Αριθμός 
μετοχών 

Μετοχικό 
Κεφάλαιο Υπέρ το άρτιο Σύνολο 

31 Δεκεμβρίου 2012 2.150.334 2.257.850,70 0,00 2.257.850,70 

31 Δεκεμβρίου 2013 2.150.334 2.257.850,70 0,00 2.257.850,70 
 

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά την 31/12/2013 ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 2.257.850,70 , 

διαιρούμενο σε 2.150.334 μετοχές ονομαστικής αξίας 1,05 ευρώ η κάθε μία και είναι ολοσχερώς 

καταβεβλημένο. 

 

6.10   Λοιπά αποθεματικά  

 
Ο Όμιλος Η Εταιρεία 

 
31/12/2013 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2012 

Τακτικό αποθεματικό 577.389,42 577.389,42 577.389,42 577.389,42 
Αφορολόγητα 
Αποθεματικά 68.283,67 68.283,67 68.283,67 68.283,67 

Σύνολο 645.673,09 645.673,09 645.673,09 645.673,09 

 

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. 

 

6.11  Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόμενους 

 

Η υποχρέωση της Εταιρείας  προς το προσωπικό τους, για την μελλοντική καταβολή παροχών ανάλογα με το 

χρόνο της προϋπηρεσίας του καθενός, προσμετράται και απεικονίζεται με βάση το αναμενόμενο να 

καταβληθεί δεδουλευμένο δικαίωμα του κάθε εργαζόμενου, κατά την ημερομηνία του ισολογισμού, 

προεξοφλούμενο στην παρούσα του αξία, σε σχέση με τον προβλεπόμενο χρόνο καταβολής του. 

 Με βάση το νέο IAS 19 το οποίο εφαρμόζεται από 1.1.2013, το σύνολο της αναλογιστικής ζημίας/ κέρδους 

(UAL/G), θα πρέπει να αναγνωρίζεται κατά την περίοδο στην οποία προκύπτει άμεσα σε ξεχωριστό 

λογαριασμό στη κατάσταση συνολικών εσόδων με άμεσο επηρεασμό της καθαρής θέσης.   

Οι παροχές αυτές  προσδιορίζονται , από την εταιρεία , με βάση αναλογιστικό μοντέλο το οποίο έχει σαν βάση 

το πρόγραμμα παροχών (συμβατική υποχρέωση  Ν. 2112/20)  και αναλογιστικές υποθέσεις- παραδοχές 

(τεχνικό επιτόκιο 3% , αύξηση μισθών 2,5% , όριο συνταξιοδότησης τα 65 έτη για άνδρες και γυναίκες) και οι 
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σχετικές επιβαρύνσεις , συμπεριλαμβανομένων των αναλογιστικών κερδών/ζημιών, αναγνωρίζονται στο 

σύνολο τους στα αποτελέσματα χρήσεως (Έξοδα Διαθέσεως -Διοικήσεως) . 
 

 

6.12  Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

 

Δεν  υφίσταντο κατά την 31.12.2013 ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις σε Προμηθευτές , Δημόσιο , 

Ασφαλιστικούς Οργανισμούς και Πιστωτές του ομίλου. 

Η ανάλυση των υποχρεώσεων σε Προμηθευτές και λοιπούς Πιστωτές του ομίλου και της εταιρείας έχει ως 

εξής: 

 
Ο Όμιλος Η Εταιρεία 

 
31/12/2013 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2012 

Προμηθευτές 5.246.778,28 5.595.363,45 4.805.450,80 5.161.385,53 

Επιταγές πληρωτέες 742.453,18 1.092.210,99 742.453,18 1.092.210,99 

Προκαταβολές πελατών 158.860,80 123.949,49 158.860,80 123.949,49 

Φόροι - τέλη 199.313,35 150.164,96 199.313,35 150.164,96 

Ασφαλιστικοί οργανισμοί 174.826,83 176.375,77 174.826,83 176.375,77 

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 75.902,60 20.455,68 75.902,60 20.455,68 

Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες 89.616,81 90.458,91 89.616,81 90.458,91 

Έσοδα επόμενων χρήσεων 202.600,00 234.800,00 202.600,00 234.800,00 

Λοιπές υποχρεώσεις 11.836,84 20.397,95  -  16.502,36 

 
6.902.188,69 7.504.177,20 6.449.024,37 7.066.303,69 

 

 

6.13    Άλλα έσοδα 

 
Ο Όμιλος Η Εταιρεία 

 
31/12/2013 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2012 

Έσοδα από παροχή υπηρεσιών σε 
τρίτους 158.638,33 254.863,28 158.638,33 254.863,28 

Λοιπά έσοδα 104.594,25 85.337,61 64.161,82 40.542,71 

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 11.574,49 24.146,22 10.294,49 21.613,65 

Έκτακτα κέρδη-έσοδα 221,36 541,09 221,36 541,09 

Έσοδα προηγούμενων χρήσεων  -  3.210,62  -  3.210,62 
Έσοδα από προβλέψεις προηγ. 
Χρήσεων 43.762,83 52.844,18 43.762,83 52.844,18 

Σύνολο 318.791,26 420.943,00 277.078,83 373.615,53 
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6.14   Άλλα έξοδα 

 
Ο Όμιλος Η Εταιρεία 

 
31/12/2013 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2012 

Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 25.750,32 11.326,92 4.632,42 11.326,92 

Δαπάνες προηγούμενων χρήσεων 7.334,92 2.812,98 7.334,92 2.812,98 

Διάφορα έξοδα  -  4.106,64  -   -  

Σύνολο 33.085,24 18.246,54 11.967,34 14.139,90 

 

 

6.15  Φόρος εισοδήματος 

Ο φόρος εισοδήματος  που αναλογεί στη χρήση 2013 και στην προηγούμενη χρήση 2012  έχει 

υπολογισθεί για την μητρική εταιρεία με συντελεστή  26% και 20% αντίστοιχα  . Ο φόρος εισοδήματος για 

την  θυγατρική εταιρεία τόσο στην κλειόμενη όσο και στην προηγούμενη  χρήση υπολογίσθηκε με 

συντελεστή 10%. 

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 31/12/2013 και 31/12/2012 προσωρινές διαφορές μεταξύ φορολογικής και 

λογιστικής βάσης  υπολογίσθηκε αναβαλλόμενος φόρος  για με την μητρική εταιρεία με συντελεστή  26% 

και  20%  αντίστοιχα , για δε την θυγατρική εταιρεία με συντελεστή 10%.    

Το συνολικό ποσό του φόρου εισοδήματος αναλύεται ως εξής :    

 
Ο Όμιλος Η Εταιρεία 

 
31/12/2013 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2012 

Τρέχων φόρος εισοδήματος  -  6.222,80  -  6.222,80 

Πρόβλεψη φόρου ανέλεγκτων χρήσεων  -  20.000,00  -  20.000,00 

Αναβαλλόμενος φόρος  (183.721,81) 30.680,93 (193.243,61) 28.112,30 

Σύνολο (183.721,81) 56.903,73 (193.243,61) 54.335,10 
 

 

Ο υπολογισμός του φόρου εισοδήματος έχει ως εξής : 

 

 
Ο Όμιλος Η Εταιρεία 

 
31/12/2013 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2012 

Κέρδη προ φόρων (689.061,48) 145.160,74 (784.279,55) 119.474,47 

Εισόδημα που δεν υπόκειται σε φόρο (4.000,00) (9.550,00) (4.000,00) (9.550,00) 

Έξοδα  που δεν εκπίπτουν για 
φορολογικούς σκοπούς 122.433,05 61.751,06 122.433,05 61.751,06 

Σύνολο Φορολογητέου Εισοδήματος (570.628,43) 197.361,80 (665.846,50) 171.675,53 

Φόρος Εισοδήματος (163.598,29) 36.903,73 (173.120,09) 34.335,10 

Πρόβλεψη φόρου ανέλεγκτων χρήσεων  -  20.000,00  -  20.000,00 
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Επίδραση από μεταβολή συντελεστών 
αναβαλλόμενου φόρου (20.123,52)  -  (20.123,52)  -  

Σύνολο Φόρου Εισοδήματος (183.721,81) 56.903,73 (193.243,61) 54.335,10 

     
Πραγματικός φορολογικός συντελεστής 26,66 39,20 24,64 45,48 

 

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. 

 
Ο Όμιλος Η Εταιρεία 

 
31/12/2013 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2012 

Καθαρά κέρδη (522.478,92) 83.633,48 (591.035,94) 65.139,37 

     

Σταθμισμένος μέσος αριθμός μετοχών 2.150.334,00 2.150.334,00 2.150.334,00 2.150.334,00 

Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά 
(σε €) (0,24) 0,04 (0,27) 0,03 

 

7.  Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες  

 

7.1   Ενδεχόμενες υποχρεώσεις και απαιτήσεις 

 

Νομικά θέματα: 

-  Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών 

οργάνων που να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας. 

 

Κεφαλαιακές δεσμεύσεις: 

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

 

Δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία: 

- Δεν υπάρχουν  δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας. 

 

Δεσμεύσεις από λειτουργικές μισθώσεις: 

Οι μισθώσεις της Εταιρείας αφορούν   σε κτιριακές εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται τόσο για την 

στέγαση  καταστημάτων  λιανικής πώλησης όσο και για την στέγαση των διοικητικών  υπηρεσιών της   ο  

χρόνος μίσθωσης των οποίων κυμαίνεται από  12 έως 20 χρόνια . 

Τα ποσά των ελάχιστων προς καταβολή μισθωμάτων που απορρέουν από τις παραπάνω  λειτουργικές 

μισθώσεις  έχουν ως εξής: 

 
31/12/2013 31/12/2012 
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Έως ένα (1) έτος 1.252.000,00 1.328.000,00 

Από ένα (1) έτος έως πέντε (5) έτη 5.008.000,00 5.310.000,00 

Πέραν των πέντε (5) ετών 4.950.000,00 5.008.000,00 

Σύνολο 11.210.000,00 11.646.000,00 

 

Τα  ιδιωτικά συμφωνητικά μίσθωσης εμπεριέχουν διάφορες ρήτρες , διατάξεις και δικαιώματα ανανέωσης 

Λοιπά : 

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

που προκύπτουν στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας. 

Δεν αναμένεται να προκύψουν ουσιώδεις επιβαρύνσεις από τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις. 

Οι χορηγηθείσες τραπεζικές εγγυητικές επιστολές  της Εταιρείας  κατά την 31/12/2013 και 31/12/2012   

ανερχόταν στο ποσό ευρώ 61.000,00  και ευρώ 91.000,00 αντίστοιχα . 

-   Η  μητρική εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2007  έως και 2010 και η θυγατρική 

ετιαρεία  για τις χρήσεις 2007 έως και  2013. Οι σχηματισθείσες από την μητρική εταιρεία προβλέψεις για 

τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις ανέρχεται σε ευρώ 20.000. 

- Για τη χρήση 2013 η μητρική εταιρία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών 

Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 παραγρ. 5 Ν. 2238/1994. Ο έλεγχος αυτός 

βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη 

δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως  2013. (Αν μέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού 

ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις εκτιμούμε ότι αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη 

επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις). 

     

7.2 Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 

 

- Οι κατωτέρω συναλλαγές αφορούν συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη , όπως αυτά ορίζονται από το 

ΔΛΠ 24 , σωρευτικά από την έναρξη της οικονομικής χρήσης μέχρι τη λήξη της τρέχουσας περιόδου , 

που έχουν προκύψει από τις συγκεκριμένες συναλλαγές των συνδεδεμένων μερών. 

 
31/12/2013 31/12/2012 

 
Ο Όμιλος Η Εταιρεία Ο Όμιλος Η Εταιρεία 

Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών  σε συνδεδεμένα 
μέρη   -  50.852,57  -  60.861,74 

Αγορές αγαθών  και  υπηρεσιών   από  συνδεδεμένα 
μέρη    -   -   -   -  

Χορηγηθείσες ταμιακές διευκολύνσεις σε 
συνδεδεμένα μέρη   -   -   -   -  

Εισπραχθείσες ταμιακές διευκολύνσεις από 
συνδεδεμένα μέρη  -   -   -   -  

Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη     -  257.421,06  -  387.068,49 

Υποχρεώσεις σε συνδεδεμένα μέρη    -   -   -   -  
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Το σύνολο των συναλλαγών και των υπολοίπων τόσο της 31.12.2013 όσο και της 31.12.2012 αφορούν 

την θυγατρική εταιρεία LETOSHOP BEOGRAD D.O.O. 

Καμμιά εγγύηση δεν έχει δοθεί  σε συνδεδεμένα  μέρη η έχει ληφθεί από αυτά. 

- Αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου 

 Οι αμοιβές των μελών των Διοικητικού Συμβουλίου της μητρικής εταιρείας στην περίοδο 1/1-31/12/2013 

και 1/1-31/12/2012 ανήλθαν στο ποσό ευρώ 301.800,00 και ευρώ 251.500,00 αντίστοιχα .              

Δεν υπάρχουν άλλες συναλλαγές μεταξύ της εταιρείας  και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της.   

 

7.3   Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού 

 Ο αριθμός του απασχολουμένου προσωπικού  κατά την  31/12/2013 και 31/12/2012 ανερχόταν για τον 

όμιλο σε  206  και  185  άτομα αντίστοιχα και για την εταιρεία σε  216   και   194  αντίστοιχα. 

 

7.4    Μερίσματα  

Τα μερίσματα των μετόχων προτείνονται από τη Διοίκηση στο τέλος κάθε χρήσεως και τελούν υπό την 

έγκριση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.  Η Διοίκηση της  εταιρείας , λόγω των 

ζημιογόνων αποτελεσμάτων της χρήσης 2013 δεν προτείνει στην ερχόμενη Ετήσια Τακτική Γενική 

Συνέλευση ,  την  διανομή μερίσματος.  

 

7.5 Γεγονότα μετά την ημερομηνία σύνταξης του Ισολογισμού 

 

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

επιχειρηματική πορεία του Ομίλου  από τις 31 Δεκεμβρίου 2013 έως την ημερομηνία σύνταξης του 

παρόντος. 


