
68%

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

(Ποσά σε Ευρώ)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/06
Πάγια στοιχεία Ενεργητικού 1.841.143,83
Αποθέµατα 1.345.320,96
Απαιτήσεις από πελάτες 15.690,07
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 1.241.601,86
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 4.443.756,71

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 6.093,94
Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές Υποχρεώσεις 100.000,00
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 3.292.831,21
Σύνολο υποχρεώσεων (α) 3.398.925,15
Μετοχικό Κεφάλαιο 1.700.000,00
Λοιπά στοιχεία  Καθαρής Θέσης µετόχων Εταιρίας -655.168,44
Σύνολο Καθαρής Θέσης µετόχων Εταιρίας (β) 1.044.831,56
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας (γ) 0,00
Σύνολο Καθαρής Θέσης (δ) = (β)+(γ) 1.044.831,56
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (ε) = (α) + (δ) 4.443.756,71

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 57940/02/Β/05/02
∆ιεύθυνση της έδρας της Εταιρίας : ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΟΥ 159, ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ
Αρµόδια Νοµαρχία : ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ
Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου : ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ & ∆/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ
ΜΕΛΗ: ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΤΣΕΠΕΡΗΣ,   
ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΝΝΑ

Στοιχεία Ορκωτού Λογιστή: : ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕΤΡΑΚΗΣ, ΑΜ ΣΟΕΛ 18731 
Ελεγκτική Εταιρία : ΒDO ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ
Τύπος έκθεσης ελέγχου ορκωτών ελεγκτών : ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ - ΘΕΜΑΤΑ ΕΜΦΑΣΗΣ
Ηµεροµηνία Έγκρισης των Ετήσιων Οικονοµικών 
καταστάσεων από τις οποίες αντλήθηκαν 
τα συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία : 9 Mαρτίου 2007

ΣΤΟΙΧΕΙΑ KATAΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

(Ποσά σε  Ευρώ) 05/01/05-31/12/06
Καθαρή θέση έναρξης χρήσης(05.01.2005) 0,00
Κέρδη / (ζηµιές) της περιόδου/χρήσης µετά από φόρους -655.168,44
ΣΥΝΟΛΟ -655.168,44
Αύξηση / (µείωση) µετοχικού κεφαλαίου 1.700.000,00
Καθαρή θέση λήξης χρήσης (31.12.2006) 1.044.831,56

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1. Η εταιρεία Organizer Stores AEE δεν έχει ελεγχθεί από τις Φορολογικές Αρχές διότι η πρώτη υπερδωδεκάµηνη εταιρική της χρήση έληξε την 31/12/2006. 
2. Τα ποσά των αγορών και πωλήσεων της εταιρείας από και προς τις συνδεδεµένες εταιρείες, σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής χρήσης, ανέρχονται στο ποσό των 

1.406.888 ευρώ και 10.667,47 ευρώ αντίστοιχα.Oι υποχρεώσεις της εταιρείας σε συνδεδεµένες εταιρείες ανέρχονται στο ποσό των 2.414.958 ευρώ . 
3. ∆εν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη. 
4. ∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της εταιρείας. 
5. Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού την 31/12/2006 ήταν 25 άτοµα.
6. Η Εταιρεία ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2005 και είναι θυγατρική της Βογιατζόγλου Systems AE η οποία από ιδρύσεως συµµετείχε στο κεφάλαιο της µε ποσό 1.000.000 ευρώ, 

µε ποσοστό 99%. Tην 16 Νοεµβρίου 2006 η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Organizer Stores ΑΕΕ αποφάσισε την αύξηση του µετοχικού της κεφαλαίου µε µετρητά 
κατά το ποσό των 700.000 ευρώ. Την κάλυψη και καταβολή ολόκληρου του κεφαλαίου της αυξήσεως ανέλαβε να καταβάλει εντός προθεσµίας τεσσάρων (4) µηνών η εταιρεία 
Βογιατζόγλου Systems AE µε παραίτηση των λοιπών µετόχων από την άσκηση του δικαιώµατος προτιµήσεως. Εως την 31/12/2006 καταβλήθηκε ολόκληρο το ποσό των 
700.000Ευρώ((Εγκρισή Νοµαρχίας Πειραιά :29/12/2006). Με την ολοκλήρωση της αύξησης, το µετοχικό κεφάλαιο της  Organizer Stores AEE ανέρχεται  σε 1.700.000,00 Ευρώ 
και η συµµετοχή της εταιρείας Βογιατζόγλου Systems AE στο µετοχικό κεφάλαιο της θυγατρικής ανέρχεται σε ποσοστό 99,41%. Σηµειώνεται ότι το ποσό της αύξησης διατέθηκε
για την λειτουργία του νέου καταστήµατος  επί της Λεωφ. Λαυρίου στα Γλυκά Νερά Αττικής που  λειτουργεί από τις αρχές ∆εκεµβρίου του 2006.   

7. Οι  οικονοµικές καταστάσεις της υπερδωδεκάµενης χρήσης (5/1/05-31/12/06) της εταιρείας εγκρίθηκαν από το ∆Σ της εταιρείας την 9η Μαρτίου 2007.

OORRGGAANNIIZZEERR SSTTOORREESS
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ∆ΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ 1ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005 ΜΕΧΡΙ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006

(δηµοσιευόµενα βάσει του ν. 2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και µη, κατά τα ∆ΠΧΠ)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µία γενική  ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της Εταιρίας Organizer Stores
AΕΕ. O αναγνώστης που επιζητά να αντλήσει ολοκληρωµένη εικόνα της οικονοµικής θέσης και των αποτελέσµάτων της, πρέπει να εξασφαλίσει πρόσβαση στις
ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις που προβλέπουν τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή Λογιστή.Ενδεικτικά µπορεί
να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της µητρικής: http://www.voyatzoglou.gr όπου αναρτώνται τα εν λόγω στοιχεία.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 

(Ποσά σε Ευρώ) 05/01/05-31/12/06
Σύνολο Κύκλου Εργασιών 2.424.211,40
Μικτά κέρδη / (ζηµιές) 814.429,61
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, 
επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων -492.593,21
Κέρδη / (ζηµιές)  προ φόρων, χρηµατοδοτικών και 
επενδυτικών αποτελεσµάτων -705.741,54
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων σύνολο -740.586,39
Φόροι 85.417,95
Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους -655.168,44
Κατανέµονται σε:
Μετόχους Εταιρίας -655.168,44
Μετόχους Μειοψηφίας 0,00
Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή – βασικά (σε ευρώ) 0,77
Προτεινόµενο µέρισµα ανα µετοχή (σε ευρώ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (έµµεση µέθοδος)

(Ποσά σε Ευρώ) 05/01/05-31/12/06
Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων -740.586,39
Πλέον / µείον προσαρµογές για:
Αποσβέσεις 213.148,33
Προβλέψεις 6.093,94
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) 
επενδυτικής δραστηριότητας -4.796,71
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 37.578,99
Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών 
κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε 
τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων -1.345.320,96
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων -1.226.483,97
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 3.277.638,25
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα -37.578,99
Καταβεβληµένοι φόροι 15.192,96
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 194.885,45
Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων -1.922.723,06
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων 10.443,83
Τόκοι εισπραχθέντες 2.734,14
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) -1.909.545,09
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 1.700.000,00
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 3.370.000,00
Εξοφλήσεις δανείων -3.270.000,00
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) 1.800.000,00
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και 
ισοδύναµα περιόδου (α) + (β) + (γ) 85.340,36
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου -
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 85.340,36

Αγιος Ιωάννης Ρέντης 8 Μαρτίου 2007

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. & ∆/νων Σύµβουλος
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ∆ΑΜ. ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ

Α∆Τ ΑΒ 557000

Το Μέλος του ∆.Σ. 
ΑΝΝΑ ΝΙΚ. ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ 

Α∆Τ ΑΒ 224134

Ο Οικονοµικός ∆ιευθυντής & Μέλος του ∆.Σ.
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΓΕΩΡ. ΤΣΕΠΕΡΗΣ

Α∆Τ Ξ 199068 ΑΡ.Μ.ΟΕΕ:9996003961


