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ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 

1η Ιανουαρίου έως 31η ∆εκεµβρίου 2007 

 
Προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας 

Κύριοι Μέτοχοι, 

 
Από µέρους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρίας µας, σας υποβάλλουµε για έγκριση τις 

οικονοµικές καταστάσεις του οµίλου και της εταιρείας  της οικονοµικής χρήσης  1η Ιανουαρίου 

έως 31ης ∆εκεµβρίου 2007.  Η χρήση που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2007 είναι η ενδέκατη 

για την εταιρία και η πρώτη κατά την οποία καταρτίζονται ενοποιηµένες οικονοµικές 

καταστάσεις. 

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

συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (∆ΛΠ και ∆ΠΧΠ), 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.  και η θυγατρική της εταιρεία LETOSHOP 

D.O.O. BEOGRAD 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 Ενδυµάτων Α.Ε.  

 
Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

 
Στη χρήση 2007 η εταιρία  παρουσίασε αύξηση   κερδών µετά από φόρους κατά  ποσό ευρώ 
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767.404,31  η ποσοστό  97,33% .  Η αύξηση της κερδοφορίας της εταιρείας οφείλεται κατά 

κύριο λόγο τόσο στην αύξηση του κύκλου εργασιών της όσο και στο γεγονός ότι η προηγούµενη 

χρήση είχε επιβαρυνθεί µε τις έκτακτες ζηµίες από το κλείσιµο των δύο καταστηµάτων της σε 

Πειραιά και Καλλιθέα .  

Σε επίπεδο οµίλου δεν υφίστανται γενικά συγκριτικά στοιχεία για τον λόγο ότι η θυγατρική 

εταιρεία  ιδρύθηκε  στο Βελιγράδι το  2007  και ως εκ τούτου, όπως προαναφέραµε, η 

εταιρεία συνέταξε ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις µε 31/12/2007  για πρώτη φορά. 

Επίσης στη διάρκεια του 2007 άνοιξε νέο κατάστηµα στη Λεωφόρο Μεσογείων στο ύψος της 

Αγίας Παρασκευής Αττικής και επεκτάθηκε το δίκτυο των franchisee στη Σάµο. 

 
ΙΙ. ΦΥΣΗ ΤΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

 
Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στον  τοµέα της εµπορίας βρεφικών ρούχων και πάσης φύσεως 

ειδών µπε-µπε, προέλευσης εσωτερικού και εξωτερικού.     

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

 
Η Εταιρεία διατηρεί 5 σηµεία λιανικής πώλησης των προϊόντων της στην Ελλάδα. 

 
 
ΙΙΙ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ 

 
Ο κύκλος εργασιών του οµίλου το 2007 ανήλθε σε 21.032 χιλ. ευρώ  και της  εταιρίας  σε 

21.088 χιλ. ευρώ έναντι 18.276 χιλ. ευρώ το 2006 , παρουσιάζοντας αύξηση σε ποσοστό 

15,39%.  

 
Τα µικτά κέρδη του οµίλου το 2007 ανήλθαν στο ποσό των 9.288 χιλ. ευρώ και της  εταιρείας  

στο ποσό των 9.262 χιλ. ευρώ έναντι 8.259 χιλ. ευρώ το 2006, παρουσιάζοντας αύξηση 

ποσοστού 12,14%, ενώ το περιθώριο µικτού κέρδους παρέµεινε στα ίδια περίπου επίπεδα 

(43,92% στη χρήση 2007 και 45,19% στη χρήση 2006).  

 
Το σύνολο των εξόδων διοίκησης και διάθεσης του οµίλου στη χρήση 2007 ανήλθε στο ποσό 

των 7.856 χιλ. ευρώ και της εταιρείας στο ποσό των 7.531 χιλ. ευρώ έναντι 6.816 χιλ. ευρώ 

στη χρήση 2006 παρουσιάζοντας αύξηση σε ποσοστό 10,49%.    

 
Αποτέλεσµα όλων των ανωτέρω είναι ότι τα κέρδη προ φόρων  του οµίλου για τη χρήση 2007 

διαµορφώθηκαν σε 1.802 χιλ. ευρώ ενώ σηµειώθηκε  αύξηση   των κερδών προ φόρων της  

εταιρίας κατά 82,29%  στη χρήση 2007 έναντι της χρήσης 2006, τα οποία διαµορφώθηκαν σε 
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2.100  χιλ. ευρώ το 2007 έναντι  1.152   χιλ. ευρώ το 2006 .  

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

να δηµιουργεί πρόβληµα στην αναπτυξιακή της πολιτική και στα επενδυτικά του σχέδια. Από 

τα καθαρά κέρδη της µητρικής εταιρείας της παρούσης χρήσης προτείνεται προς την Γενική 

Συνέλευση η διανοµή συνολικού καθαρού µερίσµατος ευρώ  1.000.000,00  ήτοι 0,355 ευρώ 

ανά µετοχή. 

 
Στη συνέχεια για πληρέστερη πληροφόρηση επί των πεπραγµένων της χρήσης 2007, 

παρουσιάζονται δείκτες που αφορούν την εξέλιξη των οικονοµικών µεγεθών του οµίλου και 

της εταιρείας . 

 
Α. ∆είκτες εξέλιξης 

 Ο Όµιλος Η Εταιρεία 

1. Κύκλου εργασιών - 15,39% 

2. Κερδών προ φόρων - 82,29% 

Οι συγκεκριµένοι δείκτες παρουσιάζουν τη µεταβολή (αύξηση) των πωλήσεων και (αύξηση)  

των κερδών προ φόρων,  της εταιρίας στην κλειόµενη χρήση 2007, έναντι της προηγούµενης 

χρήσης 2006 

 
Β. ∆είκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας 

3. Καθαρά κέρδη προ φόρων / Πωλήσεις 8,57% 9,96% 

4. Καθαρά κέρδη µετά από φόρους / Πωλήσεις 6,12% 7,38% 

Οι δείκτες αυτοί απεικονίζουν το τελικό καθαρό αποτέλεσµα της χρήσεως 2007 προ και µετά 

από φόρους του οµίλου και της εταιρείας σαν ποσοστό επί του κύκλου εργασιών. 

 
5. Καθαρά κέρδη προ φόρων / Ίδια κεφάλαια 29,59%   33,64% 

Ο δείκτης αυτός απεικονίζει τα καθαρά αποτελέσµατα χρήσης 2007 προ φόρων του οµίλου 

και  της εταιρείας σαν ποσοστό επί των ιδίων της κεφαλαίων. 

 
6. Μικτά κέρδη / Πωλήσεις 44,16% 43,92% 

Ο συγκεκριµένος δείκτης απεικονίζει τα µικτά κέρδη της χρήσης 2007 του οµίλου και  της 

εταιρείας σαν ποσοστό επί του κύκλου εργασιών τους. 

 
Γ. ∆είκτες ∆ανειακής επιβάρυνσης 
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7. Τραπεζικές υποχρεώσεις  / Ίδια κεφάλαια 0,00 0,00% 

Ο δείκτης αυτός απεικονίζει  τις τραπεζικές υποχρεώσεις της 31/12/2007 του οµίλου και   

της εταιρείας σαν ποσοστό επί των ιδίων τους κεφαλαίων 

 
∆. ∆είκτες Οικονοµικής ∆ιάρθρωσης 

 
8. Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία / Σύνολο περιουσιακών 

στοιχείων 

 

54,88% 

 

54,58% 

Ο συγκεκριµένος δείκτης παρουσιάζει για τον όµιλο και  την εταιρεία την ποσοστιαία αναλογία 

των περιουσιακών στοιχείων άµεσης ρευστότητας επί του συνόλου των περιουσιακών τους  

στοιχείων κατά την 31/12/2007. 

   
9. Σύνολο υποχρεώσεων / Ίδια κεφάλαια 118,05% 110,76% 

Ο συγκεκριµένος δείκτης απεικονίζει την οικονοµική αυτάρκεια  του οµίλου και της  εταιρείας 

κατά την 31/12/2007.  

   
10. Ενσώµατα πάγια & άϋλα περιουσιακά στοιχεία  / Ίδια 

κεφάλαια  

 

90,57% 

 

82,19% 

Ο συγκεκριµένος δείκτης απεικονίζει το ποσοστό παγιοποίησης των ιδίων κεφαλαίων του 

οµίλου και  της εταιρείας κατά την 31/12/2007. 

     
11. Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία  / Βραχυπρόθεσµες 

υποχρεώσεις 

 

105,44% 

 

108,18% 

Ο ανωτέρω δείκτης απεικονίζει  την γενική ρευστότητα  του οµίλου και της εταιρείας κατά 

την 31/12/2007.  

 
 

ΙV. ∆ΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡ∆ΩΝ ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 

 
Το σύνολο των καθαρών µετά από φόρους, κερδών της εταιρείας χρήσης 2007 ανέρχεται στο 

ποσό των Ευρώ  1555.850,67.   

 
Το ∆ιοικητικό συµβούλιο της εταιρίας προτείνει να γίνει η διάθεση των παραπάνω κερδών ως 

εξής:   

1. Τακτικό Αποθεµατικό Ευρώ 78.762,61 

2. Μέρισµα « 1.000.000,00 

8. Υπόλοιπο Κερδών εις νέο « 477.088,06 
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 Ευρώ 1.555.850,67 

     

V.  ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ  

Η µητρική εταιρεία πέραν του κεντρικού της καταστήµατος έχει τέσσερα (4) υποκαταστήµατα  

(Πειραιώς , Κηφισιά, Αγία Παρασκευή και Θεσσαλονίκη) µε αντικείµενο δραστηριότητας , 

καταστήµατα λιανικής πώλησης παιδικών ειδών και ειδών µπε-µπέ 

 

VI. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΣΤΟΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΚΙΝ∆ΥΝΟ , ΣΤΟΝ ΚΙΝ∆ΥΝΟ 

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΙΝ∆ΥΝΟ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

α) Πιστωτικός κίνδυνος 

- Οι πωλήσεις του οµίλου γίνονται κυρίως λιανικά είτε τοις µετρητοίς είτε µέσω πιστωτικών 

καρτών .Οι χονδρικές πωλήσεις γίνονται επί πιστώσει ( ανοικτός λογαριασµός – 

µεταχρονολογηµένες επιταγές) σε πελάτες µε µειωµένο βαθµό απωλειών . ∆εν υπάρχουν 

γενικώς σηµαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου . 

 

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 κίνδυνος ρευστότητας βρίσκεται σε χαµηλά επίπεδα ,  λόγω της ύπαρξης κυρίως  

σηµαντικών ταµειακών διαθεσίµων . Ο όµιλος δεν έχει  δάνεια από τράπεζες και ως εκ τούτου 

οι χρηµατοοικονοµικές του υποχρεώσεις  αφορούν σε  προµηθευτές και πιστωτές του. 

 

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. 
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VΙI. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

 
Η ∆ιοίκηση του Οµίλου αναµένει για τη χρονιά του 2008 αύξηση τόσο του κύκλου εργασιών  

όσο και των αποτελεσµάτων  του (κερδών ). 

Σηµειώνεται ότι στα σχέδια του οµίλου για το 2008 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 της εταιρίας. 

Με τιµή 

Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

Ο Πρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος 

 

Απόσπασµα από το βιβλίο πρακτικών του ∆.Σ 

Περιστέρι  29 Φεβρουαρίου 2008 

           Ο Πρόεδρος του ∆.Σ  

 

 

                                    ΡΟΝΑΛΝΤ ΜΠΑΡΚΣΑΙΡ 

 

Βεβαιώνεται ότι η ανωτέρω Έκθεση του ∆.Σ., που αποτελείται από 6 σελίδες, είναι αυτή που 

αναφέρεται στην Έκθεση Ελέγχου που χορήγησα µε ηµεροµηνία  3 Μαρτίου 2008. 

Αθήνα, 3  Μαρτίου 2008 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής 

                              

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΤΖΙΜΠΡΑΓΟΣ 

Α.Μ. ΣΟΕΛ 14981 

Σ.Ο.Λ. Α.Ε.  -  ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ 

Φωκ. Νέγρη 3 Αθήνα 


