ΛΗΤΩ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
(δημοσιευμένα βάσει του κ.ν.2190/1920, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά ΔΛΠ)
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της εταιρείας ΛΗΤΩ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Συνιστούμε
επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρεία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η
έκθεση ελέγχου του νόμιμου ελεγκτή, όποτε αυτή απαιτείται.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Έδρα:

Μουσών 7-13, 11524 Αθήνα

Αρ. Μητρώου Ανωνύμων εταιρειών

46548/01/Β/00/433

Αρμόδια εποπτική αρχή:

Γ.Ε.Μ.Η. (Αρ: 38573011000)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
(ποσά εκφρασμένα σε €)

Πρόεδρος:

Κωνσταντίνος Μαυρέλος

Εκτελεστική Αντιπρόεδρος:

Αρετή Σουβατζόγλου

Διευθύνων Σύμβουλος

Λεωνίδας Παπαδόπουλος

Μέλος:

Γεώργιος Πολίτης

31/12/2014
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης (01.01.2014 και
01.01.2013 αντίστοιχα)
3.933.973,24
Κέρδη (ζημίες) της χρήσης μετά από φόρους
(78.683,12)
Διανεμηθέντα μερίσματα
0,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (31.12.2014 και
31.12.2013 αντίστοιχα)
3.855.290,12
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

Μέλος:

Βασίλειος Φιακάς

Έμμεση μέθοδος (ποσά εκφρασμένα σε €)

Μέλος:

Ανδρέας Σταθόπουλος

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:

Ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων
Οικονομικών Καταστάσεων:

23/3/2015

Νόμιμος Ελεγκτής:

Δημήτριος Δουβρής (Α.Μ.ΣΟΕΛ 33921)

Ελεγκτική Εταιρεία:

Grant Thornton A.E. (Α.Μ.ΣΟΕΛ 127)

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών:

Με σύμφωνη γνώμη

Διεύθυνση διαδικτύου εταιρείας:

www.letoholding.gr

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη Περιόδου πρό φόρων
Έσοδα από χρησιμοποίηση προβλ. Προηγ.Χρήσεων
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
Σύνολο προσαρμογών

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
(Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Απαιτήσεις από πελάτες
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΙΔΙΑ ΚΕΦ ΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο
Λοιπά Στοιχεία ιδίων Κεφαλαίων
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων μετόχων εταιρείας (α)
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις

Λοιπές Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων (β)
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦ ΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α)+(β)

31/12/2014

31/12/2013

3.535.827,27
378.295,04
3.334,32
3.917.456,63

3.534.155,23
473.523,14
2.672,11
4.010.350,48

4.267.401,77
(412.111,65)
3.855.290,12
2.400,00
46.321,87
13.444,64
62.166,51
3.917.456,63

4.267.401,77
(333.428,53)
3.933.973,24
2.400,00
57.978,02
15.999,22
76.377,24
4.010.350,48

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ
(ποσά εκφρασμένα σε €)

Κύκλος εργασιών
Μεικτά κέρδη (ζημίες)
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων χρηματοδοτικών και
επενδυτικών αποτελεσμάτων
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους
Κατανέμονται σε:
Μετόχους Εταιρείας:
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)
Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών επενδυτικών
αποτελεσμάτων και αποσβέσεων

01/01-31/12/2014
0,00
0,00

01/01-31/12/2013
0,00
0,00

(78.683,12)
(78.683,12)
(78.683,12)

(123.743,51)
(123.738,86)
(123.738,86)

(78.683,12)
(0,0356)
0,0000

(123.738,86)
(0,0560)
0,0000

(78.683,12)

(123.743,51)

Ταμειακές Ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
πρίν τις μεταβολές του κεφαλαίου κίνησης
Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης
(Αύξηση) / μείωση απαιτήσεων
(Αύξηση) / μείωση λοιπών λογαριασμών κυκλοφορούντος
ενεργητικού
Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων (πλήν τραπεζών)
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Καταβληθείς φόρος εισοδήματος
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές
δραστηριότητες (α)
Μερίσματα εισπραχθέντα
Τόκοι που εισπράχθηκαν
Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές
δραστηριότητες (β)

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΜΑΥΡΕΛΟΣ
ΑΔΤ Χ606341

4.057.712,10
(123.738,86)
0,00
3.933.973,24

01/01-31/12/14

01/01-31/12/13

(78.683,12)
0,00
0,00
0,00

(123.738,86)
(1.169,00)
(4,65)
(1.173,65)

(78.683,12)

(124.912,51)

(1.672,04)

0,00

88,10

39.973,44

5.286,31
3.702,37
(74.980,75)
0,00

12.864,87
52.838,31
(72.074,20)
0,00

(74.980,75)

(72.074,20)

95.140,06
0,00

7.500,00
4,65

95.140,06

7.504,65

(19.497,04)

(5.779,90)

(19.497,04)

(5.779,90)

662,27

(70.349,45)

2.559,62
3.221,89

72.909,07
2.559,62

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Μερίσματα πληρωθέντα σε μη ελέγχουσες συμμετοχές
Καθαρές Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές
δραστηριότητες (γ)
Καθαρή (μείωση)/ αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και
ισοδύναμα (α)+(β)+(γ)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην έναρξη χρήσης
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στη λήξη χρήσης

ΠΡΟΣΘΕΤΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1) Τα ποσά των εσόδων, εξόδων,
απαιτήσεων
και υποχρεώσεων
της εταιρείας με συνδεδεμένα μέρη, όπως
ορίζονται από το Δ.Λ.Π. 24 είναι τα ακόλουθα: α) Έξοδα: € 1.896,84 β) Υποχρεώσεις: € 14.920,31 γ) Έσοδα:
€ 0,00 δ) Απαιτήσεις: € 88,04. 2) Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας περιλαμβάνονται στις
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας «ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε.» που έχει έδρα την Αθήνα,
ενσωματώνεται με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης και το ποσοστό συμμετοχής της ανερχόταν σε 88,62%.
3) Οι ζημιές ανά μετοχή υπολογίστηκαν βάσει των κερδών μετά από φόρους επί του σταθμισμένου μέσου
όρου του αριθμού των μετοχών της εταιρείας. 4) Οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2014 εγκρίθηκαν
από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας στις 23.3.2015. 5) Έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές Αρχές των
οικονομικών καταστάσεων της 31/12/2013. Δεν υπάρχουν μεταβολές στις λογιστικές μεθόδους και εκτιμήσεις
σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. 6) Η εταιρεία βάσει του νόμου 3888/2009 έχει περαιώσει φορολογικά
μέχρι και την οικονομική χρήση 2010 (σημ 9.18 της ετήσιας οικονομικής έκθεσης). 7) Για τις ανέλεγκτες
φορολογικά χρήσεις η εταιρεία έχει σχηματίσει σωρευτική πρόβλεψη € 2.400. 8) Η εταιρεία κατά την
τρέχουσα και προηγούμενη χρήση δεν απασχολούσε προσωπικό 9) Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία
διαφορές της εταιρείας, καθώς και αποφάσεις δικαστικών και διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν
σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της.

Αθήνα, 23 Μαρτίου 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

31/12/2013

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ Δ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ.:ΑΙ 019698

ΑΝΝΑ Κ. ΠΑΔΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
Α.Δ.Τ.: Ν 009865
Αρ. Αδ. ΟΕΕ: Α' 3910

