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Προς τους Μετόχους της εταιρείας «ORGANIZER STORES AEE» 

 

Έκθεση επί των οικονοµικών καταστάσεων  

 
Ελέγξαµε τις συνηµµένες oικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας ORGANIZER STORES AEE, 

οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισµό της 31 ∆εκεµβρίου 2007 και τις καταστάσεις 

αποτελεσµάτων, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών για τη χρήση που έληξε 

αυτή την ηµεροµηνία, καθώς και περίληψη των σηµαντικών λογιστικών πολιτικών και άλλες 

επεξηγηµατικές σηµειώσεις.  

Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις οικονοµικές καταστάσεις  

Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας έχει την ευθύνη της σύνταξης και εύλογης παρουσίασης αυτών των 

οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 

Πληροφόρησης, όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ευθύνη αυτή 

περιλαµβάνει το σχεδιασµό, την εφαρµογή και την διατήρηση συστήµατος εσωτερικού 

ελέγχου που αφορά στη σύνταξη και την εύλογη παρουσίαση οικονοµικών καταστάσεων 

απαλλαγµένων από ουσιώδεις ανακρίβειες, οι οποίες οφείλονται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 

Η ευθύνη αυτή περιλαµβάνει επίσης την επιλογή και εφαρµογή κατάλληλων λογιστικών 

πολιτικών και τη διενέργεια λογιστικών εκτιµήσεων, οι οποίες είναι λογικές σε σχέση µε τις 

υπάρχουσες συνθήκες.  

Ευθύνη Ελεγκτή  

Η δική µας ευθύνη συνίσταται στο να εκφέρουµε γνώµη επί αυτών των οικονοµικών 

καταστάσεων µε βάση το διενεργηθέντα έλεγχο. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχο σύµφωνα µε τα 

Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα που είναι εναρµονισµένα µε τα ∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα 

πρότυπα αυτά απαιτούν τη συµµόρφωσή µας µε τους κανόνες δεοντολογίας και το σχεδιασµό 

και τη διενέργεια του ελεγκτικού έργου, µε σκοπό την αποκόµιση εύλογης διασφάλισης ότι οι 

οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδεις ανακρίβειες.  

Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για τη συγκέντρωση ελεγκτικών τεκµηρίων 

σχετικά µε τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις. 

Οι διαδικασίες επιλέγονται κατά την κρίση του ελεγκτή, και περιλαµβάνουν την εκτίµηση των 

κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονοµικών καταστάσεων που οφείλεται είτε σε απάτη 

είτε σε λάθος. Για την εκτίµηση αυτών των κινδύνων, ο ελεγκτής λαµβάνει υπόψη το σύστηµα 

εσωτερικού ελέγχου που αφορά στη σύνταξη και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών 

καταστάσεων της Εταιρείας, έτσι ώστε να σχεδιάσει κατάλληλες ελεγκτικές διαδικασίες για τις 

υπάρχουσες συνθήκες, αλλά όχι µε σκοπό να εκφέρει γνώµη για την αποτελεσµατικότητα του 

συστήµατος εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την 

αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που εφαρµόστηκαν και του 

εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη ∆ιοίκηση, καθώς επίσης και την αξιολόγηση της 

συνολικής παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων.  

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

για να στηρίξουν την ελεγκτική µας γνώµη.  
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Γνώµη  

Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη πλευρά, 

την χρηµατοοικονοµική θέση της Εταιρείας κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2007, καθώς και τη χρηµατοοικονοµική της 

επίδοση και τις ταµειακές της ροές για τη χρήση που έληξε αυτή την ηµεροµηνία, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 

Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

Θέµα Έµφασης 

Χωρίς να διατυπώνουµε επιφύλαξη ως προς τα συµπεράσµατα του ελέγχου µας, εφιστούµε την προσοχή σας 

στη Σηµείωση 6 επί των Οικονοµικών Καταστάσεων, όπου αναφέρεται ότι οι φορολογικές υποχρεώσεις της 

Εταιρείας δεν έχουν εξετασθεί από τις φορολογικές αρχές για ορισµένες χρήσεις, µε συνέπεια να µην έχουν 

καταστεί οριστικές για τις χρήσεις αυτές. Η έκβαση του φορολογικού ελέγχου δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί 

στο παρόν στάδιο. 

Έκθεση επί Λοιπών Νοµικών και Κανονιστικών Ρυθµίσεων  

Το περιεχόµενο της Έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, είναι συνεπές µε τις προαναφερόµενες οικονοµικές 

καταστάσεις. 

 

 

Αθήνα, 27 Μαρτίου 2008 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

 

 

 

Εµµανουήλ Πετράκης 
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 18731 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

BDO Πρότυπος Ελληνική Ελεγκτική ΑΕ 

Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές 
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ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ  «ORGANIZER STORES AEE” ΠΡΟΣ 

ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ   ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 

∆ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΕΩΣ  

ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 1-1-2007 ΕΩΣ 31-12-2007 

 

Κύριοι Μέτοχοι,  

Σύµφωνα µε το Νόµο και το  Καταστατικό της Εταιρείας σας παρουσιάζουµε τη δραστηριότητα της 

Εταιρείας µας κατά την 2η  διαχειριστική χρήση (01/01/2007-31/12/2007) καθώς και την 

προβλεπόµενη πορεία της Εταιρείας για έτος 2008. 

Με την παρούσα σας παρουσιάζουµε και  υποβάλλουµε προς έγκριση τις οικονοµικές καταστάσεις 

της εταιρείας για την δεύτερη χρήση 1/1-31/12/2007, αποτελούµενες από τον Ισολογισµό, τον 

Λογαριασµό Αποτελεσµάτων Χρήσεως από 1.1.2007 έως 31.12.2007, την Κατάσταση Ταµειακών 

Ροών ,την Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης,  καθώς και τις αναλύσεις αυτών των 

Οικονοµικών Καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης 

(∆.Π.Χ.Π.) που έχουν εκπονηθεί µε την σύµφωνη γνώµη του Ορκωτού Ελεγκτή. 

Οι ως άνω οικονοµικές καταστάσεις απεικονίζουν την πραγµατική οικονοµική θέση και κατάσταση της 

εταιρίας και της Εταιρείας και για την σύνταξη τους ετηρήθη η ισχύουσα νοµοθεσία  και οι κείµενες 

διατάξεις  του  ΚΝ 2190/20, ως ισχύει, και διαµορφώθηκε µε τα άρθρα 134-143 για την εφαρµογή των 

∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (∆.Λ.Π.) 

 Α) ΓΕΝΙΚΑ  

Κατά την παρουσιαζόµενη δεύτερη διαχειριστική χρήση 1/1-31/12/2007 η εταιρεία µας λειτούργησε µε 

τα δυο καταστήµατα της , το ένα  σε µισθωµένο ακίνητο στην περιοχή του Αγ. Ιωάννη Ρέντη στην 

Αττική σε περιοχή και λεωφόρο πρώτης προβολής, σε δύο ορόφους συνολικής επιφάνειας 4000τ.µ. 

και το δεύτερο  σε µισθωµένο κτίριο επιφάνειας 3.200 τµ. στην περιοχή Γλυκών Νερών Αττικής επί 

της Λεωφόρου Λαυρίου. Η εταιρία δραστηριοποιείται στον τοµέα της   πώλησης σε επαγγελµατίες 

παγίων και αναλώσιµων  εξοπλισµών.  Οι επενδύσεις της εταιρίας σε νέα αντικείµενα πιστεύουµε ότι 

θα αποδώσουν σε εύλογο βάθος χρόνου µε τα δύο  καταστήµατα που ήδη λειτουργούν και µε την 

ανάπτυξη δικτύου καταστηµάτων στην Ελλάδα και Ρουµανία. Ήδη στελέχη της εταιρείας είναι προς 

τον εντοπισµό και άλλου κατάλληλου  καταστήµατος  για µίσθωση ή αγορά σε άλλη µεγάλη 

επαρχιακή πόλη , ενώ έχει ήδη προχωρήσει µε προσύµφωνο αγοράς αγροτεµαχίου στη Λάρισα για 

την ανέγερση ενός νέου καταστήµατος 5000 µ περίπου  . 

Κατά την εξεταζόµενη 2η  χρήση τα αποτελέσµατα της εταιρίας παρουσιάζουν ζηµίες αφενός λόγω 

του ύψους των επενδύσεων τόσο σε πάγιο εξοπλισµό άλλα και σε ανθρώπινο δυναµικό που 

απαιτήθηκε για την λειτουργία των δύο καταστηµάτων και αφετέρου λόγω της ιδιαίτερα αυξηµένης 

διαφηµιστικής καµπάνιας που πραγµατοποίησε στην εν λόγω χρήση για να επικοινωνήσει στο target 

group των δυνητικών πελατών της      ( επαγγελµατίες µε κάθε είδους δραστηριότητα) το αντικείµενο 

εργασιών και υπηρεσιών που προσφέρει .  
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Β) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

Ακολουθούµενες Βασικές Λογιστικές Αρχές  

 

Τα βασικά στοιχεία των οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας καθώς και οι λογιστικές αρχές που 

εφαρµόζει η εταιρεία  περιγράφονται αναλυτικά στις σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων 

που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών και δεν διαφέρουν από  αυτές της προηγούµενης 

εταιρικής χρήσης . Επισηµαίνεται ότι η επειδή η εταιρεία είναι θυγατρική κατά 99,41% της εισηγµένης 

στο ΧΑΑ εταιρείας  ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS AE συνέταξε τις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα 

µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆.Π.Χ.Π.). 

 

Τα αποθέµατα αποτιµήθηκαν µε την µέθοδο του τριµηνιαίου µέσου σταθµικού κόστους Οι λοιπές 

υποχρεώσεις και απαιτήσεις σε Ξένο νόµισµα της εταιρείας  αποτιµήθηκαν µε βάση την επίσηµη τιµή 

του Ξ.Ν. της 31/12/2007 ως σχετική εγκύκλιο της Τράπεζας Ελλάδος. 

 

H Eταιρεία παρουσιάζεται ως ακολούθως: 

1)Η εταιρεία στις 31/12/2007 απασχολούσε  προσωπικό 38 ατόµων. 

2) Τα αποθέµατα που ευρίσκονται στα καταστήµατα κατά την 31/12/2007 ανήλθαν στο πόσον των 

€1.202.120.  

3) Οι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ της εταιρίας µας ανήλθαν στο ποσό των  €1.124.675 οι οποίες ποσό  ποσό 

€683.233  αφορά υπόλοιπο πελατών, ποσό € 1.805  αφορά σε Επιταγές Εισπρακτέες 

µεταχρονολογηµένες , ποσό €323.448  αφορά διάφορους χρεώστες και  προκαταβολές & πιστώσεις , 

€ 76.768  αφορούν  σε ΦΠΑ Εισπρακτέο ,ποσό €397 αφορά υπόλοιπο επισφαλών/επιδίκων 

απαιτήσεων και τέλος €39.024 αφορούν έξοδα επόµενων χρήσεων 

 

4) Τα ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ ανέρχονται στο ποσό των € 122.510 εκ των οποίων € 25.294 βρίσκονται στο 

Ταµείο και € 97.216 στις Τράπεζες σε λογ/σµούς Όψεως και Προθεσµίας. 

 

5) Οι λοιπές µακροπρόθεσµες Απαιτήσεις που αφορούν σε εγγυήσεις λειτουργικών µισθώσεων 

ανέρχονται στο ποσό των 59.665 € . 

 

6) Στο ΠΑΘΗΤΙΚΟ τα Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ της εταιρίας (µετοχικό κεφάλαιο, Αποθεµατικά Κεφάλαια και 

Υπόλοιπο Κερδών/Ζηµίας ) ανέρχονται στο ποσό των € 1.351.080 εκ των οποίων α) Μετοχικό 

Κεφάλαιο 2.482.920 €  β) από υπόλοιπο Ζηµιών  χρήσεων εις νέον € - 1.131.840 (που αναλύεται από 

ζηµιές τρέχουσας χρήσης €476.672 και προηγούµενης χρήσης €655.168.)  

 

7) Οι ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ αναφέρονται στις νόµιµες υποχρεώσεις που ανταποκρίνονται στις οικονοµικές 

και συναλ/κές δραστηριότητες της Εταιρίας ανέρχονται στο συνολικό ποσό των € 2.914.970. Το ποσό 



ORGANIZER STORES AEE 
Οικονοµικές Καταστάσεις  

Της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2007 έως 31 ∆εκεµβρίου 2007 

 

7/39 

αυτό αναλύεται περαιτέρω σε υποχρεώσεις µας έναντι των προµηθευτών της εταιρίας (Εσωτερικού 

αλλά και Εξωτερικού) €1.176.514, σε  υποχρεώσεις προς την µητρική εταιρεία για αγορές 

εµπορευσίµων και παγίων € 1.197.757,  τραπεζικά δάνεια €270.000,  επιταγές πληρωτέες προς 

διάφορους προµηθευτές εσωτερικού €155.868, από προκαταβολές πελατών € 18.347, απέναντι στο 

∆ηµόσιο για Φόρους  € 12.305, προς διάφορους πιστωτές € 17.192, σε κοινωνικές ασφαλίσεις € 

47.960 και το ποσό των € 19.026 για δεδουλευµένα έξοδα χρήσης . 

8) Οι µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις ποσού €15.737 αφορούν προβλέψεις για αποζηµίωση 

προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία.  

 

9) Το ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ανήλθε στο ποσό των € 4.281.787 

 

8) Τα ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ∆Α  ανήλθαν σε 5.203.197 € από τα οποία 5.154.480 € αναφέρονται σε 
πωλήσεις Εµπορευµάτων και 48.718 € σε έσοδα από παροχή Υπηρεσίας .   
 

 

Γ) ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 

 

Ο Λογαριασµός Αποτελεσµάτων Χρήσεως εµφανίζει πίστωση € 1.839.215 και απαρτίζεται από µικτό 

κέρδος € 1.837.824 που προέρχεται  από των κύκλο εργασιών  και από λοιπά λειτουργικά έσοδα 

1.391€ . 

Στη χρέωση οι εκπιπτόµενες δαπάνες χρήσης ανέρχονται στις € 2.312.396 και αφορούν € 17.720 

έξοδα διοικητικής λειτουργίας , €2.265.257 έξοδα λειτουργίας διάθεσης και € 29.419 έξοδα 

χρηµατοοικονοµικής λειτουργίας. 

Οι Ζηµίες προ φόρων ,  ανέρχονται στο ποσόν € 473.181  ,ενώ  οι Ζηµίες χρήσης µετά  φόρων  

ανέρχονται σε € 476.672. 

 

 ∆) ∆ΙΑΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ∆ΩΝ : 

 

∆εν διανέµονται κέρδη λόγω των ζηµιών της εν λόγω χρήσης. 

  

Μετά από τα παραπάνω κ.κ. Μέτοχοι σας παρακαλούµε  

1.Να εγκρίνετε τις Οικονοµικές Καταστάσεις της 2ης  εταιρικής χρήσης 1/1/07-31/12/07. 

2.Να απαλλάξετε εµάς και τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη για τα πεπραγµένα της χρήσης 01/01/07-

31/12/07,συµφωνα µε τον Νόµο και το Καταστατικό. 

3.Να διορίσετε  τακτικό και  αναπληρωµατικό ορκωτό ελεγκτή για την χρήση 2008.    

 

 
E) ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2008 

 

Το τρέχον διαχειριστικό έτος 2008 , η εταιρία ήδη λειτουργεί δύο   καταστήµατα  στην Αττική ένα στην 

περιοχή Άγιου Ιωάννη Ρέντη και ένα στην περιοχή Γλυκών Νερών Αττικής ,τα οποία καθηµερινά 
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κερδίζουν µερίδιο αγοράς στο αντικείµενο εµπορίας που  δραστηριοποιούνται .Ήδη το κατάστηµα του 

Ρέντη παρουσιάζει αυξηµένες πωλήσεις από τις αντίστοιχες του προηγούµενου έτους κατά 50% 

περίπου και το κατάστηµα των Γλυκών Νερών παρουσιάζει αυξηµένες πωλήσεις από τις αντίστοιχες 

του προηγούµενου έτους κατά 70% περίπου. Το τρέχον έτος η οργάνωση της εταιρείας θα 

επικεντρώσει τις προσπάθειες της αφενός στην επικοινωνιακή πολιτική ούτως ώστε να προσελκύσει 

το επαγγελµατικό καταναλωτικό κοινό και αφετέρου στην συνέχιση της βελτιστοποίησης  της γκάµας 

εµπορευµάτων που προσφέρει στους καταναλωτές. Τα µηνύµατα από τους ήδη υπάρχοντες πελάτες 

είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά για την ποικιλία ,την ποιότητα , τις τιµές και την ικανοποίηση στις 

απαιτήσεις τους που απολαµβάνουν. Επίσης συνεχίζει να έρχεται καθηµερινά ένα µεγάλο ποσοστό 

των πωλήσεων  από νέο πελατολόγιο , που µας καθιστά ακόµη περισσότερο αισιόδοξους στην 

αποτελεσµατικότητα που θα έχει µια ακόµη ευρύτερη και στοχευµένη σε επαγγελµατίες  , 

διαφηµιστική καµπάνια. Οργανωτικά , έχουν ολοκληρωθεί οι επενδύσεις σε ανθρώπινο δυναµικό   και 

τεχνολογικό εξοπλισµό και  στα δυο καταστήµατα . 

Κατά την διάρκεια του τρέχοντος έτους η διοίκηση έχει ήδη εντοπίσει και υπογράψει προσύµφωνο 

αγοράς για ένα αγροτεµάχιο 13 στρεµµάτων περίπου πρώτης προβολής και σε ιδιαίτερα 

αναπτυσσόµενη εµπορικά περιοχή στην είσοδο της Λάρισας όπου θα ανεγείρει και θα λειτουργήσει 

µέσα στο 2009 κατάστηµα 5.000 τ.µ. περίπου . Επίσης η διοίκηση της εταιρείας ευρίσκεται σε 

αναζήτηση  για την εύρεση αλλού ενός νέου καταστήµατος σε άλλη µεγάλη επαρχιακή πόλη το οποίο 

θα εξοπλισθεί και θα λειτουργήσει το 2009 ,ούτως ώστε να εκµεταλλευθούµε  τις οικονοµίες κλίµακας 

που θα προκύψουν από τον επιµερισµό των σταθερών και διαφηµιστικών δαπανών σε περισσότερα 

σηµεία εσόδων  και από τις µαζικότερες προµήθειες εµπορευσίµων ειδών. 

Συµπερασµατικά , παρότι τα µηνύµατα είναι ιδιαίτερα αισιόδοξα  για το µέλλον , η διοίκηση της 

εταιρείας εκτιµά ότι κατά το τρέχον έτος θα καταγράφουν για πρώτη φορά οριακά κέρδη . 

 

 

 

 

 

Άγιος Ιωάννης Ρέντης, 10/03/2008 
 
To ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ο Πρόεδρος του ∆Σ 
Νικόλαος ∆. Βογιατζόγλου               
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 
(Ποσά σε  ΕΥΡΩ)  

1/1/2007 5/1/2005 

 Σηµείωση 31/12/2007 31/12/2006 

    

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ    

Πωλήσεις  3 5.203.197 2.424.211

Μείον: Κόστος Παροχής Υπηρεσιών  (3.365.373) (1.609.782)

Μικτό κέρδος  1.837.824 814.430

Λοιπά έσοδα εκµεταλλεύσεως 3 1.391 2.072

  

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 4 (17.720) (53.994)

Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 4 (2.265.257) (1.468.249)

Κέρδη/(ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων  (443.761) (705.742)

Καθαρά έσοδα/έξοδα χρηµατοοικονοµικής λειτουργίας 5 (29.419) (34.845)

Αποτελέσµατα συνήθων εργασιών  (473.181) (740.586)

Αποτελέσµατα προ φόρων  (473.181) (740.586)

Φόρος εισοδήµατος 6 (3.491) 85.418

Αποτελέσµατα µετά φόρων  (476.672) (655.168)

Κατανεµόµενα σε:   

Μετόχους της εταιρείας  (476.672) (655.168)

∆ικαιώµατα µειοψηφίας  - -

   

Κέρδη/(ζηµιές) ανά µετοχή (€ ανά µετοχή) 7 (0,38) (0,77)

Προτεινόµενο µέρισµα ανα µετοχή (σε €)   -

 
 

Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων 
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ (Ποσά σε ΕΥΡΩ) 

  01/01/2007     01.01.2006 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  31.12.2007 31.12.2006 

 Σηµειώσεις   

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία    

Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις 8 1.684.871 1.700.932 

Αναβαλλόµενοι φόροι Ενεργητικού  6 81.950 85.418 

Ασώµατες Ακινητοποιήσεις  9 5.496 261 

Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 11 60.165 54.532 

  1.832.482 1.841.144 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία    

Αποθέµατα  1.202.120 1.345.321 

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 12 1.124.675 1.171.952 

Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 13 122.510 85.340 

  2.449.305 2.602.613 

Σύνολο Ενεργητικού  4.281.787 4.443.757 

    

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ    

Μετόχων της µητρικής:    

Μετοχικό κεφάλαιο 14 2.482.921 1.700.000 

Αποθεµατικά    - 

Κέρδη (ζηµίες) εις νέον 15 (1.131.840) (655.168) 

    

Μειοψηφίας:  - - 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  1.351.080 1.044.832 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ   

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις   

Aναβαλλόµενοι Φόροι Παθητικού  23 - 

Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόµενους 
µετά την έξοδο από την υπηρεσία 17 15.714 6.094 

  15.737 6.094 

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις    

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 18 2.632.665 3.277.638 

Φόρος εισοδήµατος και λοιποί φόροι πληρωτέοι 6 12.305 15.193 

∆άνεια 16 270.000 100.000 

  2.914.970 3.392.831 

Σύνολα Υποχρεώσεων   2.930.707 3.398.925 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων  4.281.787 4.443.757 

 
 

Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ 
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  

(Ποσά σε ΕΥΡΩ) 

Εταιρεία  

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
Μετοχικό 
Κεφάλαιο 

Κεφάλαιο 
υπέρ το 
άρτιο Αποθεµατικά 

Αποτελέσµατα 
εις νέον 

∆ικαιώµατα 
µειοψηφίας 

Σύνολο 
Ιδίων 

Κεφαλαίων 

 
Υπόλοιπα την 1/1/2006  

1.000.000 - - (415.600) - 584.400 

Έκδοση Μετοχικού Κεφαλαίου  700.000 - - - - 700.000 

Καθαρά κέρδη /Ζηµίες  - - - (239.569) - (239.569) 

Υπόλοιπο την 31/12/2006 1.700.000 - - (655.168) - 1.044.832 
 

 
Υπόλοιπα την 1/1/2007  

1.700.000 - - (655.168) - 1.044.832 

Έκδοση Μετοχικού Κεφαλαίου  800.000 - - - - 800.000 

Έξοδα Αύξησης Κεφαλαίου (17.079) - - - - (17.079) 

Καθαρά κέρδη /Ζηµίες  - - - (476.672) - (476.672) 

Υπόλοιπο την 31/12/2007 2.482.921 - - 1.131.840 - 1.351.080 
 

(*) 
Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων 
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(*)
 Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων 
 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 

Έµµεση µέθοδος 

Ποσά σε  Ευρώ                                                                                                             

 
1/1/2007-
31/12/2007 

 
 

05/01/2005-
31/12/2006 

 

Λειτουργικές δραστηριότητες   

Κέρδη προ φόρων (473.181) (740.586) 

Πλέον / µείον προσαρµογές για:   

Αποσβέσεις 290.616 213.148 

Προβλέψεις 9.620 6.094 

Συναλλαγµατικές διαφορές - - 

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

(1.268) (4.797) 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 29.428 37.579 

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

  

Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων 143.201 (1.345.321) 

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 41.644 (1.226.484) 

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) (647.699) 3.277.638 

Μείον:   

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (26.703) (37.579) 

Καταβεβληµένοι φόροι (2.888) 15.193 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) (637.229) 194.885 

Επενδυτικές δραστηριότητες   

Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών 
επενδύσεων 

- - 

Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (281.019) (1.922.723) 

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων 2.488 10.444 

Τόκοι Εισπραχθέντες 9 2.734 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (278.522) (1.909.545) 

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες   

Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 782.921 1.700.000 

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 600.000 3.370.000 

Εξοφλήσεις δανείων (430.000) (3.270.000) 

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις 
(χρεολύσια) 

- - 

Μερίσµατα πληρωθέντα - - 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες 
(γ) 

952.921 1.800.000 

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 
περιόδου (α) + (β) + (γ) 

37.169 85.340 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης 85.340 - 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης 122.510 85.340 
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Α. Γενικές πληροφορίες για την Εταιρεία  
 

Η Organizer Stores AEΕ είναι µια επιχείρηση που ιδρύθηκε βάσει των νόµων της Ελληνικής 

∆ηµοκρατίας και είναι θυγατρική  της Βογιατζόγλου Systems AE της οποίας οι µετοχές είναι 

εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. 

 

Η «Organizer Stores Εµπορική Εταιρεία Εξοπλισµού & ∆ιακόσµησης Επαγγελµατικών 

Χώρων» ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2005 (ΦΕΚ 136/11.01.2005) και είναι εγγεγραµµένη 

στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών της Νοµαρχίας Πειραιά (ΑΡ.Μ.ΑΕ 57940/02/Β/05/02). 

Έδρα της είναι ο ∆ήµος Αγ. Ιωάννη Ρέντη, Λ. Κηφισού 159. 

 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποτελείται από τους: 

Νικόλαος Βογιατζόγλου, Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος 

Ανδρέας Τσεπέρης, Μέλος 

Άννα Βογιατζόγλου, Μέλος 

 

Οι κυριότερες επιχειρηµατικές της δραστηριότητες είναι: 

1. οι παντός είδους και τύπου εξοπλισµοί και διακοσµήσεις επαγγελµατικών και 

οικιακών χώρων καθώς και  

2. η εµπορία ειδών εξοπλισµού, διακοσµήσεως, εµφανίσεως, προβολής, 

αυτοµατισµού, χωροθετικής εκµετάλλευσης και οργανώσεως επαγγελµατικών και 

οικιακών χώρων καθώς επίσης ειδών γραφειακής και γραµµατειακής 

υποστήριξης , 

 

Η εταιρεία την 31/12/2007 απασχολούσε  38  άτοµα προσωπικό ενώ την αντίστοιχη περσινή 

περίοδο απασχολούσε  (31/12/2006) 25 άτοµα . 

 

Οι οικονοµικές καταστάσεις της Organizer Stores AEΕ περιλαµβάνονται µε την µέθοδο της 

ολικής ενσωµάτωσης στις ενοποιηµένες ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις 2007 της 

Βογιατζόγλου Systems AE η οποία συµµετέχει κατά 99,41% στο Μετοχικό Κεφάλαιο της 

εταιρείας. 
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Β. Σύνοψη σηµαντικών λογιστικών αρχών 

Οι βασικές λογιστικές πολιτικές που έχει εφαρµόσει η εταιρεία Organizer Stores AEE µέλος 
του Οµίλου Βογιατζόγλου Systems AE κατά τη σύνταξη  των ετήσιων οικονοµικών 
καταστάσεων περιγράφονται παρακάτω. Οι πολιτικές αυτές έχουν εφαρµοσθεί µε συνέπεια 
σε όλες τις χρήσεις που παρουσιάζονται.  
 

Β.1 Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων 

Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, εκτός 
από την αποτίµηση συγκεκριµένων στοιχείων του ενεργητικού, όπως τα µη κυκλοφορούντα 
περιουσιακά στοιχεία κατεχόµενα προς πώληση και τα ακίνητα, που έγινε σε εύλογες αξίες 
και τις διαθέσιµες προς πώληση επενδύσεις και τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 
σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων τα οποία αποτιµώνται σε εύλογη αξία και µε βάση της 
αρχής της συνέχισης της λειτουργίας της εταιρείας . 

Η σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Π. απαιτεί τη χρήση 
ορισµένων σηµαντικών λογιστικών εκτιµήσεων και την άσκηση κρίσης από τη ∆ιοίκηση στη 
διαδικασία εφαρµογής των λογιστικών αρχών. Επίσης απαιτείται η χρήση υπολογισµών και 
υποθέσεων που επηρεάζουν τα αναφερθέντα ποσά των περιουσιακών στοιχείων και 
υποχρεώσεων, τη γνωστοποίηση ενδεχόµενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την 
ηµεροµηνία των οικονοµικών καταστάσεων και τα αναφερθέντα ποσά εισοδηµάτων και 
εξόδων κατά τη διάρκεια της υπό αναφορά χρήσης. Παρά το γεγονός ότι αυτοί οι 
υπολογισµοί βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της ∆ιοίκησης σε σχέση µε τις 
τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες, τα πραγµατικά αποτελέσµατα µπορεί τελικά να 
διαφέρουν από αυτούς τους υπολογισµούς.  

Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί από τη διοίκηση µε βάση τα ∆ιεθνή Πρότυπα 
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆.Π.Χ.Π.), που έχουν εκδοθεί από το Συµβούλιο 
∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (Σ.∆.Λ.Π.), συµπεριλαµβανοµένων και των ∆ιεθνών 
Λογιστικών Προτύπων (∆.Λ.Π.) και ερµηνειών που έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή 
∆ιερµηνειών των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, όπως έχουν 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

Όλα τα ∆.Π.Χ.Π. που έχουν εκδοθεί από το Σ.∆.Λ.Π. και ισχύουν κατά την σύνταξη αυτών 
των οικονοµικών καταστάσεων έχουν υιοθετηθεί από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο µέσω της 
διαδικασίας επικύρωσης τους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Ε.Ε.), εκτός από 
συγκεκριµένες διατάξεις του ∆ιεθνές Λογιστικού Προτύπου (∆.Λ.Π.) 39 «Χρηµατοοικονοµικά 
Εργαλεία: Αναγνώριση και Επιµέτρηση», που αφορούν σε αντιστάθµιση χαρτοφυλακίου 
καταθέσεων.  

Επειδή η εταιρεία  δεν επηρεάζεται από τις διατάξεις που αφορούν στην αντιστάθµιση 
χαρτοφυλακίου καταθέσεων, και οι οποίες δεν απαιτούνται από την έκδοση του ∆ΛΠ 39 
όπως έχει επικυρωθεί από την Ε.Ε., οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί 
σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Π. όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ε.Ε. και τα ∆.Π.Χ.Π. που έχουν 
εκδοθεί από το Σ.∆.Λ.Π.  
 

Β.2 Νέα Πρότυπα και ∆ιερµηνείες 
Μέχρι την ηµεροµηνία έγκρισης των οικονοµικών καταστάσεων, έχουν εκδοθεί νέα ∆ΠΧΠ, 
διερµηνείες και τροποποιήσεις υφιστάµενων προτύπων και, τα οποία είναι υποχρεωτικά για 
λογιστικές χρήσεις που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2007 ή µεταγενέστερα. Η εκτίµηση της 
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∆ιοίκησης της εταιρείας σχετικά µε την επίδραση από την εφαρµογή αυτών των νέων 
προτύπων και διερµηνειών παρατίθεται παρακάτω: 

∆ΠΧΠ 7 – Χρηµατοοικονοµικά εργαλεία: Γνωστοποιήσεις και συµπληρωµατική 
τροποποίηση στο ∆ΛΠ 1 – Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων: 
Γνωστοποιήσεις Κεφαλαίου. Το πρότυπο και η τροποποίηση εισάγουν επιπλέον 
γνωστοποιήσεις µε σκοπό τη βελτίωση της παρεχόµενης πληροφόρησης σχετικά µε τα 
χρηµατοοικονοµικά µέσα και δεν έχουν επίπτωση στην ταξινόµηση και αποτίµηση των 
χρηµατοοικονοµικών µέσων της εταιρείας, ούτε στις γνωστοποιήσεις που αφορούν τη 
φορολογία και τους προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις. 

∆ΕΕΧΠ 7: Εφαρµογή της µεθόδου µετατροπής ∆ΛΠ 29 – Οικονοµικές Καταστάσεις σε 
Υπερπληθωριστικές Οικονοµίες. Η διερµηνεία παρέχει καθοδήγηση σχετικά µε την 
εφαρµογή του ∆ΛΠ 29 σε µία περίοδο παρουσίασης στην οποία µια επιχείρηση αναγνωρίζει 
την ύπαρξη υπερπληθωρισµού στην οικονοµία του λειτουργικού νοµίσµατός της, εφόσον η 
οικονοµία δεν ήταν υπερπληθωριστική στην προγενέστερη περίοδο. ∆εν έχει εφαρµογή 
στην εταιρεία  και δεν θα επηρεάσει τις οικονοµικές της  καταστάσεις. 

∆ΕΕΧΠ 8: Πεδίο εφαρµογής ∆.Π.Χ.Π. 2.  Η διερµηνεία εξετάζει συναλλαγές που 
περιλαµβάνουν την έκδοση συµµετοχικών τίτλων όπου  το αναγνωρίσιµο λαµβανόµενο 
τίµηµα είναι µικρότερο από την εύλογη αξία των συµµετοχικών τίτλων που εκδόθηκαν 
προκειµένου να καθοριστεί εάν εµπίπτουν ή όχι στο πεδίο εφαρµογής του ∆.Π.Χ.Π. 2. ∆εν 
έχει εφαρµογή στην εταιρεία  και δεν θα επηρεάσει τις οικονοµικές του καταστάσεις. 

∆ΕΕΧΠ 9 Επανεκτίµηση ενσώµατων παραγώγων. Η διερµηνεία απαιτεί µια οικονοµική 
οντότητα να αξιολογήσει εάν ένα ενσωµατωµένο παράγωγο πρέπει να διαχωριστεί από τη 
σύµβαση µε την οποία αποκτήθηκε και να αξιολογηθεί ως µεµονωµένο παράγωγο όταν η 
οικονοµική οντότητα γίνεται αρχικά συµβαλλόµενο µέρος στη σύµβαση. ∆εν έχει εφαρµογή 
στην εταιρεία  και δεν θα επηρεάσει τις οικονοµικές της καταστάσεις. 
∆ΕΕΧΠ 10 – Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις και Αποµείωση. Η διερµηνεία 
απαγορεύει τις ζηµίες αποµείωσης που αναγνωρίζονται σε µια ενδιάµεση περίοδο, όσον 
αφορά την υπεραξία, τις επενδύσεις σε συµµετοχικούς τίτλους και τις επενδύσεις σε 
χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που αναγνωρίζονται σε κόστος, να αντιστραφούν 
σε ισολογισµούς µεταγενέστερων ηµεροµηνιών. Η διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στις 
οικονοµικές καταστάσεις της  εταιρείας.   

∆ΕΕΧΠ 11 – ∆.Π.Χ.Π. 12 Συναλλαγές Ιδίων Μετοχών Οµίλου. Ισχύει από 1η Μαρτίου 
2007. Η διερµηνεία διασαφηνίζει τον χειρισµό όπου οι υπάλληλοι µίας θυγατρικής εταιρείας 
λαµβάνουν µετοχές της µητρικής εταιρείας. Επίσης διασαφηνίζει εάν ορισµένοι τύποι 
συναλλαγών πρέπει να λογίζονται ως συναλλαγές µε διακανονισµό µε συµµετοχικούς 
τίτλους ή συναλλαγές µε διακανονισµό τοις µετρητοίς. Η διερµηνεία δεν θα επηρεάσει τις 
οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου. 

∆ΕΕΧΠ 12 Συµφωνίες παραχώρησης υπηρεσιών. Ισχύει από 1η Ιανουαρίου 2008. Η 
διερµηνεία αναφέρεται σε εταιρείες που συµµετέχουν σε συµφωνίες παραχώρησης. ∆εν έχει 
εφαρµογή στην εταιρεία  και δεν θα επηρεάσει τις οικονοµικές της καταστάσεις. 

∆ΕΕΧΠ 13 Πρόγραµµα Ποιότητας Πελατών. Η διερµηνεία έχει εφαρµογή από την 1η 
Ιουλίου 2008 και διασαφηνίζει τον χειρισµό των εταιρειών που χορηγούν κάποιας µορφής 
επιβράβευσης πιστότητας όπως ‘πόντους’ ή ‘ ταξιδιωτικά µίλια’ σε πελάτες που αγοράζουν 
αγαθά ή υπηρεσίες. ∆εν έχει εφαρµογή στην εταιρεία  και δεν θα επηρεάσει τις οικονοµικές 
της  καταστάσεις. 
∆ΠΧΠ 8 - Τοµείς ∆ραστηριοτήτων. Το πρότυπο έχει εφαρµογή από την 1η Ιανουαρίου 
2009 και αντικαθιστά το ∆ΛΠ 14, σύµφωνα µε το οποίο οι τοµείς αναγνωρίζονταν και 
παρουσιάζονταν µε βάση µια ανάλυση απόδοσης και κινδύνου. Σύµφωνα µε το ∆ΠΧΠ 8 οι 
τοµείς αποτελούν συστατικά µιας οικονοµικής οντότητας που εξετάζονται τακτικά από τον 
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∆ιευθύνοντα Σύµβουλο / ∆ιοικητικό Συµβούλιο της οικονοµικής οντότητας και 
παρουσιάζονται στις οικονοµικές καταστάσεις µε βάση αυτήν την εσωτερική 
κατηγοριοποίηση. Η εταιρεία  θα εφαρµόσει το ∆ΠΧΠ 8 από την 1η Ιανουαρίου 2009. 

∆ΛΠ 23 – Κόστος ∆ανεισµού. Η αναθεωρηµένη έκδοση του παραπάνω προτύπου έχει 
εφαρµογή από την 1η Ιανουαρίου 2009. Η βασική διαφορά σε σχέση µε την προηγούµενη 
έκδοση αφορά στην κατάργηση της επιλογής αναγνώρισης ως έξοδο του κόστους 
δανεισµού που σχετίζεται µε περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού, τα οποία απαιτείται ένα 
σηµαντικό χρονικό διάστηµα προκειµένου να µπορέσουν να λειτουργήσουν ή να πωληθούν. 
Η εταιρεία  θα εφαρµόσει το ∆ΛΠ 23 από την 1 Ιανουαρίου 2009. 

∆ΕΕΧΠ 14 – Όρια περιουσιακών στοιχείων καθορισµένων παροχών, ελάχιστο 
απαιτούµενο σχηµατισµένο κεφάλαιο και η αλληλεπίδρασή τους .Η διερµηνεία έχει 
εφαρµογή από την 1η Ιανουαρίου 2008 και αναφέρεται σε παροχές µετά την έξοδο από την 
υπηρεσία και άλλα µακροχρόνια προγράµµατα καθορισµένων παροχών προς τους 
εργαζοµένους. Η διερµηνεία διασαφηνίζει πότε οικονοµικά οφέλη µε τη µορφή επιστροφών 
από το πρόγραµµα ή µειώσεων µελλοντικών εισφορών στο πρόγραµµα πρέπει να 
θεωρηθούν ως διαθέσιµα, πως η ύπαρξη ελάχιστου απαιτούµενου σχηµατισµένου 
κεφαλαίου ενδεχοµένως θα επηρέαζε τα διαθέσιµα οικονοµικά οφέλη µε τη µορφή µειώσεων 
µελλοντικών εισφορών και πότε η ύπαρξη ελαχίστου σχηµατισµένου κεφαλαίου θα 
δηµιουργούσε υποχρέωση. ∆εν έχει εφαρµογή στην εταιρεία  και δεν θα επηρεάσει τις 
οικονοµικές της  καταστάσεις. 
 

 

(α) Καταστατικές Οικονοµικές Καταστάσεις 

Η Organizer Stores AEΕ, από την ίδρυσή της (05/01/2005)  και εφεξής όπως και η µητρική 

Βογιατζόγλου Systems AE, υποχρεούνται βάσει των διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας, να 

συντάσσουν τις καταστατικές οικονοµικές τους καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ που 

έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως όµως έχουν το δικαίωµα, 

εξακολουθούν να τηρούν τα λογιστικά τους βιβλία µε βάση τις διατάξεις της ελληνικής 

φορολογικής νοµοθεσίας, κατά συνέπεια οι οικονοµικές καταστάσεις και οι φορολογικές 

οικονοµικές καταστάσεις της Organizer Stores ΑΕΕ προσαρµόστηκαν και αναµορφώθηκαν  

µέσω εξωλογιστικών εγγραφών προκειµένου να συµφωνούν µε τα ∆ΠΧΠ. 

 
 
(β) Έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Organizer Stores AEΕ ενέκρινε τις συνηµµένες οικονοµικές 

καταστάσεις για την χρήση που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2007, στις 10 Μαρτίου 2008. 

 

 

Γ.  Βασικές Λογιστικές Αρχές  

Γ.1 Επιχειρηµατικοί Τοµείς  

Ως επιχειρηµατικός τοµέας ορίζεται µία οµάδα περιουσιακών στοιχείων και δραστηριοτήτων 
που παρέχουν προϊόντα και υπηρεσίες, τα οποία υπόκεινται σε διαφορετικούς κινδύνους και 
αποδόσεις από εκείνα άλλων επιχειρηµατικών τοµέων. Ως γεωγραφικός τοµέας, ορίζεται µία 
γεωγραφική περιοχή, στην οποία παρέχονται προϊόντα και υπηρεσίες και η οποία υπόκειται 
σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από άλλες περιοχές.  
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Γ.3 Λειτουργικό Νόµισµα και Νόµισµα Παρουσίασης 

Τα στοιχεία των οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας  καταχωρούνται στο νόµισµα του 
πρωτεύοντος οικονοµικού περιβάλλοντος, στο οποίο  λειτουργεί («λειτουργικό νόµισµα») 
που είναι το ευρώ .  

Γ.4 Συναλλαγές και Υπόλοιπα 

Οι συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα µετατρέπονται στο λειτουργικό νόµισµα µε ισοτιµίες που 
ισχύουν κατά την ηµεροµηνία των συναλλαγών. Κέρδη και ζηµιές από συναλλαγµατικές 
διαφορές οι οποίες προκύπτουν από την τακτοποίηση τέτοιων συναλλαγών κατά τη διάρκεια 
της περιόδου και από τη µετατροπή των νοµισµατικών στοιχείων που εκφράζονται σε ξένο 
νόµισµα µε τις ισχύουσες ισοτιµίες κατά την ηµεροµηνία ισολογισµού, καταχωρούνται στα 
αποτελέσµατα.    

Γ.4 Ενσώµατα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία 

Τα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας  αποτιµώνται ανά κατηγορία ως 
ακολούθως: 

- Τα ακίνητα (οικόπεδα και κτίρια) αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους, µειωµένη κατά 
τις µεταγενέστερες αποσβέσεις και ζηµίες αποµείωσης. 

- Οι άλλες κατηγορίες παγίων στο κόστος κτήσης µείον τις σωρευµένες αποσβέσεις 
και τις τυχόν ζηµίες αποµείωσης. Στο κόστος κτήσης περιλαµβάνονται όλες οι 
άµεσες επιριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων. 

Σηµαντικές µεταγενέστερες προσθήκες και βελτιώσεις κεφαλαιοποιούνται στο κόστος 
κτήσης των σχετικών περιουσιακών στοιχείων εφόσον προσαυξάνουν την ωφέλιµη ζωή ή 
και την παραγωγική δυναµικότητα. Οι δαπάνες επισκευής και συντήρησης καταχωρούνται 
στα αποτελέσµατα της περιόδου στην οποία πραγµατοποιούνται. 

Η εκτίµηση της εύλογης αξίας των οικοπέδων και κτιρίων προσδιορίζεται από ανεξάρτητους 
εκτιµητές. Τα ακίνητα αναπροσαρµόζονται σε τακτά χρονικά διαστήµατα ούτως ώστε οι 
αναπόσβεστες αξίες να µη διαφέρουν από τις εύλογες αξίες κατά τις ηµεροµηνίες 
κλεισίµατος του ισολογισµού. 

Αυξήσεις στην λογιστική αξία των παραγωγικών ακινήτων που προκύπτουν από 
αναπροσαρµογές στην εύλογη αξία καταχωρούνται σε αποθεµατικό των ιδίων κεφαλαίων, 
εκτός εάν αφορά σε αναστροφή µειωτικής αναπροσαρµογής (υποτίµησης) συγκεκριµένου 
ακινήτου που είχε καταχωρηθεί στα έξοδα. Σε αυτήν την περίπτωση ισόποσο µέρος της 
αναπροσαρµογής καταχωρείται στα έσοδα. 

Μειώσεις στη λογιστική αξία, που προκύπτουν από την αναπροσαρµογή, καταχωρούνται 
στα έξοδα αφού πρώτα διαγραφεί το τυχόν σχηµατισµένο αποθεµατικό αναπροσαρµογής 
για το συγκεκριµένο στοιχείο. 

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. Για τα παραγωγικά ακίνητα που αποτιµώνται στις εύλογες αξίες τους, το 
τυχόν αποθεµατικό αναπροσαρµογής που υπάρχει στα ίδια κεφάλαια κατά την πώληση, 
µεταφέρεται στα κέρδη εις νέον. 

Η εταιρεία  ακολουθεί στην σταθερή µέθοδο αποσβέσεων για τα πάγια καθ’ όλη τη διάρκεια 
της ωφέλιµης ζωής τους, δηλαδή οι ετήσιες αποσβέσεις κάθε παγίου προσδιορίζονται από 
την εφαρµογή ενός συντελεστή απόσβεσης επί της αξίας κτήσης του και επιβαρύνουν τα 
αποτελέσµατα της χρήσης. Η ωφέλιµη ζωή επανεξετάζεται σε ετήσια βάση. 
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Η ωφέλιµη ζωή των παγίων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας , εκτός των οικοπέδων τα 
οποία δεν αποσβένονται, έχει καθορισθεί ως εξής: 

 

Κτίρια 40 

Εγκαταστάσεις σε ακίνητα τρίτων 
Ανάλογα µε τα έτη  
µίσθωσης ακινήτων 

Μηχανολογικός εξοπλισµός 8-12 

Αυτοκίνητα 5-7 

Λοιπός εξοπλισµός 3-5 

 

Γ.5 Αϋλα Περιουσιακά Στοιχεία - Λογισµικό 

Οι άδειες λογισµικού αποτιµώνται στο κόστος κτήσεως µείον συσσωρευµένες αποσβέσεις, 
µείον οποιαδήποτε συσσωρευµένη αποµείωση. Οι αποσβέσεις διενεργούνται µε βάση τη 
σταθερή µέθοδο στο διάστηµα της ωφέλιµης ζωής τους, η οποία είναι 3 έως 5 χρόνια.  
 
Η τεχνογνωσία αναφέρεται σε συµβάσεις πρόσβασης στην τεχνογνωσία πωλήσεων, 
διεύρυνση της βάσεως προµηθειών και προµηθευτών µε συµφέρουσα τιµές και  
µεθοδολογία οργάνωσης και λειτουργίας καταστηµάτων καταναλωτικών και διαρκών 
αγαθών .Η απόσβεση διενεργείται ανάλογα µε τα χρόνια των συµβάσεων.  

 

Γ.6 Αποµείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων 

Τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν απροσδιόριστη ωφέλιµη ζωή δεν αποσβένονται αλλά 
υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης ετησίως και όταν κάποια γεγονότα καταδεικνύουν ότι η 
λογιστική αξία µπορεί να µην είναι ανακτήσιµη. Τα περιουσιακά στοιχεία που αποσβένονται 
υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης της αξίας τους όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική 
αξία τους δε θα ανακτηθεί. Η ανακτήσιµη αξία είναι η µεγαλύτερη µεταξύ της εύλογης αξίας 
µείον έξοδα πώλησης και της αξίας χρήσης. Οι ζηµιές αποµείωσης καταχωρούνται σαν 
έξοδα στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων στη χρήση που προκύπτουν.  
 
(α) Μη χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 

Οι ενσώµατες ακινητοποιήσεις και άλλα µη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού 
(συµπεριλαµβανοµένης της υπεραξίας και των ασώµατων ακινητοποιήσεων) εξετάζονται για 
πιθανή ζηµία αποµειώσεως,όταν γεγονότα ή αλλαγές στις συνθήκες υποδηλώνουν ότι η 
λογιστική αξία µπορεί να µην είναι ανακτήσιµη 

Όταν η λογιστική αξία κάποιου περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει το ανακτήσιµο ποσό του, 
η αντίστοιχη ζηµία αποµείωσής του καταχωρείται στην κατάσταση αποτελεσµάτων. Η 
ανακτήσιµη αξία προσδιορίζεται ως η µεγαλύτερη αξία µεταξύ της καθαρής τιµής πώλησης 
και της αξίας χρήσεως.  

Καθαρή τιµή πώλησης είναι το ποσό που µπορεί να ληφθεί από τη πώληση ενός 
περιουσιακού στοιχείου στα πλαίσια µιας αµφοτεροβαρούς συναλλαγής στην οποία τα µέρη 
έχουν πλήρη γνώση και προσχωρούν οικειοθελώς, µετά την αφαίρεση κάθε πρόσθετου 
άµεσου κόστους διάθεσης του περιουσιακού στοιχείου, ενώ, αξία χρήσης είναι η καθαρή 
παρούσα αξία των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµειακών ροών που αναµένεται να 
πραγµατοποιηθούν από τη συνεχή χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου και από την 
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πρόσοδο που αναµένεται να προκύψει από τη διάθεσή του στο τέλος της εκτιµώµενης 
ωφέλιµης ζωής του. 

(β) Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία: 

Σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού η εταιρεία  εκτιµά αν υπάρχουν αντικειµενικές ενδείξεις 
που να οδηγούν στο συµπέρασµα ότι τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία έχουν 
υποστεί αποµείωση. Για µετοχές εταιρειών που έχουν ταξινοµηθεί ως χρηµατοοικονοµικά 
στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση, τέτοια ένδειξη συνιστά η σηµαντική ή παρατεταµένη 
µείωση της εύλογης αξίας σε σχέση µε το κόστος κτήσεως. Αν στοιχειοθετείται αποµείωση, 
η σωρευµένη στα ίδια κεφάλαια ζηµιά που είναι η διαφορά µεταξύ κόστους κτήσεως και 
εύλογης αξίας, µεταφέρεται στα αποτελέσµατα. Οι ζηµιές αποµείωσης σε µετοχές που 
καταχωρούνται στα αποτελέσµατα δεν αναστρέφονται µέσω των αποτελεσµάτων. 

  

Γ. 7 Επενδύσεις 

Οι επενδύσεις ταξινοµούνται ανάλογα µε την φύση και τα χαρακτηριστικά τους και µε βάση 
το σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκε η επένδυση. Τα εν λόγω χρηµατοοικονοµικά 
περιουσιακά στοιχεία, αρχικά αναγνωρίζονται στο κόστος κτήσεως που αντιπροσωπεύει την 
εύλογη αξία, πλέον σε ορισµένες περιπτώσεις, των άµεσων δαπανών 
απόκτησης/συναλλαγής. Η ∆ιοίκηση προσδιορίζει την ταξινόµηση κατά την αρχική 
αναγνώριση και επανεξετάζει την ταξινόµηση σε κάθε ηµεροµηνία δηµοσίευσης.  

 

Οι επενδύσεις ταξινοµούνται στις παρακάτω κατηγορίες. 
 

(α) Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αποτιµώµενα στην εύλογη αξία τους µε 
µεταβολές στα αποτελέσµατα. 

Η κατηγορία αυτή περιλαµβάνει χρηµατοοικονοµικά στοιχεία που αποκτήθηκαν µε σκοπό 
την πώληση σε σύντοµο χρονικό διάστηµα. Πρόκειται για το εµπορικό χαρτοφυλάκιο της 
εταιρείας που περιλαµβάνει επενδύσεις που αποκτήθηκαν µε σκοπό την ρευστοποίηση τους 
στο άµεσο µέλλον. Κέρδη ή ζηµίες από την αποτίµηση σε εύλογες αξίες των συγκεκριµένων 
στοιχείων καταχωρούνται στα αποτελέσµατα χρήσης. Τα παράγωγα ταξινοµούνται ως 
κατεχόµενα για εµπορία εκτός εάν προσδιορίζονται ως αντισταθµίσεις.  Στοιχεία ενεργητικού 
αυτής της κατηγορίας ταξινοµούνται στο κυκλοφορούν ενεργητικό εάν κατέχονται για 
εµπορία ή η ∆ιοίκηση σκοπεύει να τα ρευστοποιήσει εντός 12 µηνών από την ηµεροµηνία 
ισολογισµού. Οι εύλογες αξίες των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων που είναι 
διαπραγµατεύσιµα σε ενεργές αγορές προσδιορίζονται από τις τρέχουσες τιµές ζήτησης.  
Για τα µη διαπραγµατεύσιµα στοιχεία οι εύλογες αξίες προσδιορίζονται µε τη χρήση 
τεχνικών αποτίµησης και προεξόφληση ταµειακών ροών. 
 

(β) ∆άνεια και απαιτήσεις 

Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µε πάγιες ή 
προσδιορισµένες πληρωµές, τα οποία δεν διαπραγµατεύονται σε ενεργές αγορές και δεν 
υπάρχει πρόθεση πώλησης τους.  Περιλαµβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό, εκτός 
από εκείνα µε λήξεις µεγαλύτερες των 12 µηνών από την ηµεροµηνία ισολογισµού. Τα 
τελευταία συµπεριλαµβάνονται στα µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία.   

Τα δάνεια και απαιτήσεις αναγνωρίζονται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της µεθόδου του 
πραγµατικού επιτοκίου. Η ∆ιοίκηση της εταιρείας  πιστεύει ότι τα επιτόκια που 
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καταβάλλονται σε σχέση µε τα συναφθέντα δάνεια ισοδυναµούν µε τα τρέχοντα εύλογα 
επιτόκια της αγοράς και, συνεπώς, δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις οποιασδήποτε 
προσαρµογής της αξίας στην οποία απεικονίζονται οι υποχρεώσεις αυτές. 
 

(γ) Επενδύσεις διακρατούµενες ως τη λήξη 

Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µε πάγιες η 
προσδιορισµένες πληρωµές και συγκεκριµένη λήξη και τα οποία η εταιρεία  έχει την 
πρόθεση και τη δυνατότητα να τα διακρατήσει ως τη λήξη τους.   

Οι διακρατούµενες ως την λήξη επενδύσεις αποτιµώνται, µετά την αρχική καταχώρηση, στο 
αναπόσβεστο κόστος µε βάση την µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου. Κέρδη και ζηµίες 
καταχωρούνται στα αποτελέσµατα χρήσεως όταν τα σχετικά κονδύλια διαγράφονται ή 
αποµειώνονται, καθώς επίσης και µέσω της διαδικασίας απόσβεσης. 
 

(δ) ∆ιαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 

Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία είτε 
προσδιορίζονται σε αυτήν την κατηγορία, είτε δε µπορούν να ενταχθούν σε κάποια από τις 
ανωτέρω κατηγορίες. Περιλαµβάνονται στα µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 
εφόσον η ∆ιοίκηση δεν έχει την πρόθεση να τα ρευστοποιήσει µέσα σε 12 µήνες από την 
ηµεροµηνία Ισολογισµού.  

Τα διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αρχικά 
αναγνωρίζονται στο κόστος κτήσης τους που είναι η εύλογη αξία του τιµήµατος που δίδεται  
και στη συνέχεια αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους µε τα σχετικά κέρδη ή ζηµιές να 
καταχωρούνται σε αποθεµατικό των ιδίων κεφαλαίων µέχρι τα στοιχεία αυτά να πωληθούν ή 
να υποστούν αποµείωση.  Κατά την πώληση ή αποµείωση, τα κέρδη ή οι ζηµιές 
µεταφέρονται στα αποτελέσµατα.  Ζηµιές αποµείωσης που έχουν αναγνωρισθεί στα 
αποτελέσµατα δεν αντιστρέφονται µέσω των αποτελεσµάτων. 

Οι αγορές και οι πωλήσεις των επενδύσεων αναγνωρίζονται κατά την ηµεροµηνία της 
συναλλαγής που είναι και η ηµεροµηνία που η εταιρεία  δεσµεύεται να αγοράσει ή να 
πωλήσει το στοιχείο.   

 

Γ.8 Αποθέµατα 

Τα αποθέµατα αποτιµώνται στην χαµηλότερη αξία µεταξύ κόστους κτήσης και της καθαρής 
ρευστοποιήσιµης αξίας. Το κόστος προσδιορίζεται µε τη µέθοδο του µέσου τριµηνιαίου  
σταθµικού κόστους. Χρηµατοοικονοµικά έξοδα δεν περιλαµβάνονται 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.  
Τα αποθέµατα της εταιρείας αποτιµώνται µε την µέθοδο του τριµηνιαίου µέσου σταθµικού 
κόστους. 

 

Γ.9 Εµπορικές Απαιτήσεις 

Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και µεταγενέστερα 
αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος µε τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου, 
αφαιρουµένων και των ζηµιών αποµείωσης. Οι ζηµιές αποµείωσης αναγνωρίζονται όταν 
υπάρχει αντικειµενική ένδειξη ότι η εταιρεία δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που 
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οφείλονται µε βάση τους συµβατικούς όρους. Το ποσό της πρόβλεψης είναι η διαφορά 
µεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και της παρούσας αξίας των εκτιµώµενων 
µελλοντικών ταµειακών ροών, προεξοφλουµένων µε τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου. 
Το ποσό της πρόβλεψης καταχωρείται ως έξοδο στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων.  

 

Γ.10 Ταµειακά ∆ιαθέσιµα & Ισοδύναµα Στοιχεία 

Τα ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα περιλαµβάνουν τα µετρητά, και τις 
καταθέσεις όψεως.  

 

Γ.11 Μετοχικό Κεφάλαιο 

Το µετοχικό κεφάλαιο περιλαµβάνει τις κοινές µετοχές της Εταιρείας και περιλαµβάνεται στα 
ίδια κεφάλαια. 

Άµεσα έξοδα για την έκδοση µετοχών, εµφανίζονται µετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου 
εισοδήµατος, σε µείωση του προϊόντος της έκδοσης. Άµεσα έξοδα που σχετίζονται µε την 
έκδοση µετοχών για την απόκτηση επιχειρήσεων περιλαµβάνονται στο κόστος κτήσεως της 
επιχειρήσεως που αποκτάται. 

Το κόστος κτήσεως ιδίων µετοχών εµφανίζεται αφαιρετικά των ιδίων κεφαλαίων της 
Εταιρείας, έως ότου οι ίδιες µετοχές πωληθούν ή ακυρωθούν.  

 

Γ.12 ∆ανεισµός 

Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους, µειωµένα µε τα τυχόν άµεσα έξοδα 
για την πραγµατοποίηση της συναλλαγής.  Στη συνέχεια αποτιµώνται στο αναπόσβεστο 
κόστος βάσει της µεθόδου του πραγµατικού επιτοκίου. Τυχόν διαφορά µεταξύ του 
εισπραχθέντος ποσού (καθαρό από σχετικά έξοδα) και της αξίας εξόφλησης αναγνωρίζεται 
στα αποτελέσµατα κατά τη διάρκεια του δανεισµού βάσει της µεθόδου του πραγµατικού 
επιτοκίου. 

Τα δάνεια ταξινοµούνται ως βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις εκτός εάν η εταιρεία  έχει το 
δικαίωµα να αναβάλλει την εξόφληση της υποχρέωσης για τουλάχιστον 12 µήνες από την 
ηµεροµηνία του ισολογισµού. Σε αυτή την περίπτωση ταξινοµούνται ως µακροπρόθεσµες 
υποχρεώσεις.  

Η ∆ιοίκηση της εταιρείας εκτιµά ότι τα επιτόκια που καταβάλλονται σε σχέση µε τα 
συναφθέντα δάνεια ισοδυναµούν µε τα τρέχοντα εύλογα επιτόκια της αγοράς και, συνεπώς, 
δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις οποιασδήποτε προσαρµογής της αξίας στην οποία 
απεικονίζονται οι υποχρεώσεις αυτές. 

 

Γ.13 Αναβαλλόµενος Φόρος Εισοδήµατος  

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. Αναβαλλόµενος φόρος 
εισοδήµατος δεν λογίζεται εάν προκύπτει από την αρχική αναγνώριση στοιχείου ενεργητικού 
ή παθητικού σε συναλλαγή, εκτός επιχειρηµατικής συνένωσης, η οποία όταν έγινε η 
συναλλαγή δεν επηρέασε ούτε το λογιστικό ούτε το φορολογικό κέρδος ή ζηµία. Ο 
αναβαλλόµενος φόρος προσδιορίζεται µε τους φορολογικούς συντελεστές που υπάρχει 
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γνώση κατά την ηµεροµηνία ισολογισµού, ότι θα ισχύουν κατά τη στιγµή που θα 
αναστραφούν οι προσωρινές διαφορές.  

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται στην έκταση στην οποία θα 
υπάρξει µελλοντικό φορολογητέο κέρδος για την χρησιµοποίηση της προσωρινής διαφοράς 
που δηµιουργεί την αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση.  

Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος αναγνωρίζεται για τις προσωρινές διαφορές που 
προκύπτουν από επενδύσεις σε θυγατρικές και συνδεδεµένες επιχειρήσεις, µε εξαίρεση την 
περίπτωση που η αναστροφή των προσωρινών διαφορών ελέγχεται από την εταιρεία  και 
είναι πιθανό ότι οι προσωρινές διαφορές δεν θα αναστραφούν στο προβλεπτό µέλλον.  

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις και οι απαιτήσεις δύναται να συµψηφίζονται 
µόνο σε περίπτωση που αφορούν σε κοινή φορολογική αρχή και υπάρχει το δικαίωµα 
συµψηφισµού αυτών.  

 

Γ.14 Φορολογία  

Η φορολογία εισοδήµατος υπολογίζεται µε βάση τη φορολογική νοµοθεσία και τους 
φορολογικούς συντελεστές που ισχύουν στην χώρα  όπου διεξάγονται οι εργασίες της 
εταιρείας  και καταχωρείται ως έξοδο στην περίοδο κατά την οποία προκύπτουν τα 
εισοδήµατα.  

 

Γ.15 Πρόβλεψη για Αποζηµίωση Προσωπικού 

Οι υποχρεώσεις για αποζηµίωση του προσωπικού υπολογίζονται στη παρούσα αξία των 
µελλοντικών παροχών που θεωρούνται δεδουλευµένες κατά το τέλος της χρήσης µε βάση 
την αναγνώριση δικαιώµατος παροχών των εργαζοµένων κατά την διάρκεια της 
αναµενόµενης εργασιακής ζωής. Οι ανωτέρω υποχρεώσεις υπολογίζονται µε βάση τις 
οικονοµικές και αναλογιστικές παραδοχές που αναλύονται στην Σηµείωση 17. 

Οι υποχρεώσεις της εταιρείας  για αποζηµίωση προσωπικού προσδιορίστηκαν µέσω 
αναλογιστικών µελετών από ανεξάρτητη εταιρεία διεθνώς αναγνωρισµένων αναλογιστών µε 
τη χρήση της µεθόδου της προβεβληµένης πιστωτικής µονάδος (projected unit credit 
method).  

Οι σχετικές προβλέψεις της χρήσης συµπεριλαµβάνονται στο κόστος µισθοδοσίας στις 
συνηµµένες καταστάσεις αποτελεσµάτων και αποτελούνται από την παρούσα αξία των 
παροχών που έγιναν δεδουλευµένες κατά τη διάρκεια του έτους, τους τόκους επί της 
υποχρέωσης παροχών, τυχόν κόστος προγενέστερης υπηρεσίας, τα αναλογιστικά κέρδη ή 
ζηµίες τα οποία αναγνωρίζονται στη χρήση και όποια άλλα πρόσθετα συνταξιοδοτικά κόστη.  

Τα κόστη προγενέστερης υπηρεσίας αναγνωρίζονται σε σταθερή βάση πάνω στην µέση 
περίοδο έως ότου τα οφέλη του προγράµµατος κατοχυρωθούν. Τα µη αναγνωρισµένα 
αναλογιστικά κέρδη και ζηµίες, που υπερβαίνουν το 10% της µελλοντικής εκτιµώµενης 
υποχρέωσης για παροχές κατά την έναρξη της εκάστοτε περιόδου, αναγνωρίζονται ισόποσα 
στην µέση εκτιµώµενη υπολειπόµενη περίοδο παροχής υπηρεσιών των ενεργών 
υπαλλήλων και συµπεριλαµβάνονται σαν µέρος του καθαρού κόστους συνταξιοδότησης. Οι 
υποχρεώσεις για τις ανωτέρω παροχές δεν χρηµατοδοτούνται. 

 

Γ.16 Κρατικά Ασφαλιστικά Προγράµµατα 

Το προσωπικό της εταιρείας  καλύπτεται κυρίως από τον κύριο Κρατικό Ασφαλιστικό Φορέα 
που αφορά στον ιδιωτικό τοµέα (ΙΚΑ) που χορηγεί συνταξιοδοτικές και ιατροφαρµακευτικές 
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παροχές. Κάθε εργαζόµενος είναι υποχρεωµένος να συνεισφέρει µέρος το µηνιαίου µισθού 
του στο ταµείο, ενώ τµήµα της συνολικής εισφοράς καλύπτεται από την εταιρεία . Κατά την 
συνταξιοδότηση το συνταξιοδοτικό ταµείο είναι υπεύθυνο για την καταβολή των 
συνταξιοδοτικών παροχών στους εργαζοµένους. Κατά συνέπεια η εταιρεία  δεν έχει καµία 
νοµική ή τεκµαρτή υποχρέωση για την πληρωµή µελλοντικών παροχών µε βάση αυτό το 
πρόγραµµα. 

 

Γ.17 Προβλέψεις και Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις 

Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν: 

(α) Υπάρχει µία παρούσα νοµική ή τεκµαιρόµενη δέσµευση ως αποτέλεσµα 
παρελθουσών γεγονότων. 

(β) Είναι πιθανόν ότι θα απαιτηθεί εκροή πόρων για τον διακανονισµό της δέσµευσης. 

(γ) Τα απαιτούµενα ποσά µπορεί να εκτιµηθούν αξιόπιστα. 

∆εν καταχωρούνται προβλέψεις για µελλοντικά έξοδα που σχετίζονται µε τις συνεχιζόµενες 
δραστηριότητες της εταιρείας . 

 

 Γ.18 Αναγνώριση Εσόδων 

Τα έσοδα περιλαµβάνουν την εύλογη αξία των πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών, 
καθαρά από Φόρο Προστιθέµενης Αξίας, εκπτώσεις και επιστροφές. 

 Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής:  

- Οι πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν η εταιρεία  παραδίδει τα αγαθά στους 
πελάτες, τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι 
εύλογα εξασφαλισµένη. 

- Τα λοιπά έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται την περίοδο που παρέχονται οι 
υπηρεσίες, µε βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της παρεχόµενης υπηρεσίας σε σχέση µε 
το σύνολο των παρεχόµενων υπηρεσιών. 

- Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και µε τη χρήση του 
πραγµατικού επιτοκίου.  

- Όταν υπάρχει αποµείωση των απαιτήσεων, η λογιστική αξία αυτών µειώνεται στο 
ανακτήσιµο ποσό τους το οποίο είναι η παρούσα αξία των αναµενόµενων µελλοντικών 
ταµειακών ροών προεξοφλουµένων µε το αρχικό πραγµατικό επιτόκιο. Στη συνέχεια 
λογίζονται τόκοι µε το ίδιο επιτόκιο επί της αποµειωµένης (νέας λογιστικής) αξίας. 

- Τα µερίσµατα, λογίζονται ως έσοδα, όταν θεµελιώνεται το δικαίωµα είσπραξής τους. 

  

Γ.19 Μισθώσεις 

Οι µισθώσεις παγίων όπου η εταιρεία  διατηρεί ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και τα 
οφέλη της ιδιοκτησίας ταξινοµούνται ως χρηµατοδοτικές µισθώσεις. Οι χρηµατοδοτικές 
µισθώσεις κεφαλαιοποιούνται µε την έναρξη της µίσθωσης στη χαµηλότερη µεταξύ της 
εύλογης αξίας του παγίου στοιχείου ή της παρούσας αξίας των ελάχιστων µισθωµάτων. Οι 
αντίστοιχες υποχρεώσεις από µισθώµατα, καθαρές από χρηµατοοικονοµικά έξοδα, 
απεικονίζονται στις υποχρεώσεις. Το µέρος του χρηµατοοικονοµικού εξόδου που αφορά σε 
χρηµατοδοτικές µισθώσεις αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα χρήσης κατά τη διάρκεια της 
µίσθωσης.  



ORGANIZER STORES AEE 
Οικονοµικές Καταστάσεις  

Της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2007 έως 31 ∆εκεµβρίου 2007 

 

24/39 

Μισθώσεις όπου ουσιωδώς οι κίνδυνοι και τα οφέλη της ιδιοκτησίας διατηρούνται από τον 
εκµισθωτή ταξινοµούνται ως λειτουργικές µισθώσεις. Οι πληρωµές που γίνονται για 
λειτουργικές µισθώσεις αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα χρήσης σε σταθερή βάση κατά 
τη διάρκεια της µίσθωσης.  

 

Γ.20 ∆ιάθεση Κερδών και ∆ιανοµή Μερισµάτων 

Η διάθεση των κερδών χρήσεως καθώς και η αναγνώριση της υποχρέωσης διανοµής 
µερίσµατος αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις εφόσον ληφθεί η τελική έγκριση 
από τη Γενική Συνέλευση των µετόχων.  

 

Γ.21 Κέρδη Ανά Μετοχή 

Τα βασικά κέρδη ανά µετοχή (ΚΑΜ) υπολογίζονται διαιρώντας τα καθαρά κέρδη µε το µέσο 
σταθµισµένο αριθµό κοινών µετοχών που είναι σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια κάθε έτους, 
εξαιρώντας τον µέσο όρο των κοινών µετοχών που αποκτήθηκαν ως ίδιες µετοχές. 

Τα αποµειούµενα κέρδη ανά µετοχή υπολογίζονται διαιρώντας το καθαρό κέρδος που 
αποδίδεται στους µετόχους της µητρικής (αφού αφαιρεθεί ο τόκος επί των µετατρέψιµων 
µετοχών, µετά φόρων) µε τον µέσο σταθµισµένο αριθµό των µετοχών σε κυκλοφορία κατά 
τη διάρκεια του έτους (προσαρµοσµένο για την επίδραση των αποµειούµενων µετατρέψιµων 
µετοχών). 
 

Γ.22 Στρογγυλοποιήσεις  

Τα ποσά που εµπεριέχονται σε αυτές τις οικονοµικές καταστάσεις έχουν στρογγυλοποιηθεί 
σε Eυρω. Λόγω του γεγονότος αυτού, διαφορές που ενδέχεται να υπάρχουν οφείλονται σε 
αυτές τις στρογγυλοποιήσεις.  
 
 
∆.  ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου  

∆.1 Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου  

Η εταιρεία  εκτίθεται σε χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους, όπως κινδύνους αγοράς, πιστωτικό 
κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας. Το γενικό πρόγραµµα διαχείρισης κινδύνων της εταιρείας  
εστιάζεται στη µη προβλεψιµότητα των χρηµατοπιστωτικών αγορών και επιδιώκει να 
ελαχιστοποιήσει την ενδεχόµενη αρνητική τους επίδραση στη χρηµατοοικονοµική απόδοση 
της εταιρείας .  

Η διαχείριση κινδύνων διεκπεραιώνεται από την κεντρική οικονοµική υπηρεσία της εταιρείας, 
η οποία λειτουργεί µε συγκεκριµένους κανόνες που έχουν εγκριθεί από το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις για την γενική 
διαχείριση του κινδύνου καθώς και ειδικές οδηγίες για την διαχείριση συγκεκριµένων 
κινδύνων όπως ο συναλλαγµατικός κίνδυνος, ο κίνδυνος επιτοκίου και ο πιστωτικός 
κίνδυνος.  

(α) Κίνδυνος αγοράς συναλλαγµατικών ισοτιµιών  

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα  και συνεπώς όλες  οι  συναλλαγές της εταιρείας 
διεξάγονται  σε Ευρώ κατά συνέπεια δεν διατρέχει µειωµένο συναλλαγµατικό κίνδυνο.  

(β) Πιστωτικός κίνδυνος  

Η εταιρεία  έχει θεσπίσει και εφαρµόζει διαδικασίες πιστωτικού ελέγχου µε στόχο την 
ελαχιστοποίηση των επισφαλειών και την άµεση κάλυψη των απαιτήσεων µε αξιόγραφα. 
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Κανένας πελάτης δεν ξεπερνά το 10% των πωλήσεων και εποµένως ο εµπορικός κίνδυνος 
είναι κατανεµηµένος σε µεγάλο αριθµό πελατών. Οι πωλήσεις χονδρικής γίνονται κυρίως σε 
πελάτες µε αξιολογηµένο ιστορικό πιστώσεων. Από τη ∆ιεύθυνση Πιστωτικού Ελέγχου 
ορίζονται πιστωτικά όρια ανά πελάτη και εφαρµόζονται συγκεκριµένοι όροι πωλήσεων και 
εισπράξεων. Κατά πάγια τακτική της εταιρείας  οι απαιτήσεις από πελάτες ασφαλίζονται.   

(γ) Κίνδυνος ρευστότητας  

Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαµηλά επίπεδα διότι το µεγαλύτερο ποσοστό των 
πωλήσεων αφορά την  λιανική πώληση και επιπρόσθετα έχει ικανά ταµειακά διαθέσιµα 
καθώς και διαθέτει  επαρκή πιστωτικά όρια µε τις συνεργαζόµενες τράπεζες.  

(δ) Κίνδυνος επιτοκίων  

Η εταιρεία  εκτίθεται σε κινδύνους ταµειακών ροών που λόγω µιας ενδεχόµενης µελλοντικής 
µεταβολής των κυµαινόµενων επιτοκίων να διαφοροποιήσουν θετικά ή αρνητικά τις 
ταµειακές εκροές ή / και εκροές που συνδέονται µε περιουσιακά στοιχεία ή / και 
υποχρεώσεις της εταιρείας . 

 
Ε. Σηµαντικές Λογιστικές Εκτιµήσεις και Κρίσεις της ∆ιοίκησης   

Η εταιρεία  προβαίνει σε εκτιµήσεις, παραδοχές και αξιολογικές κρίσεις προκειµένου, είτε να 
επιλέξει τις καταλληλότερες λογιστικές αρχές είτε σε σχέση µε την µελλοντική εξέλιξη 
γεγονότων και συναλλαγών. Οι εν λόγω εκτιµήσεις, παραδοχές και κρίσεις επανεξετάζονται 
περιοδικά προκειµένου να ανταποκρίνονται στα τρέχοντα δεδοµένα και να αντανακλούν 
τους εκάστοτε τρέχοντες κινδύνους και βασίζονται στην προγενέστερη εµπειρία της 
∆ιοίκησης της εταιρείας σε σχέση µε το επίπεδο/όγκο των συναφών συναλλαγών ή 
γεγονότων. 

Οι βασικές εκτιµήσεις και αξιολογικές κρίσεις οι οποίες αναφέρονται σε δεδοµένα η εξέλιξη 
των οποίων θα µπορούσε να επηρεάσει τα κονδύλια των οικονοµικών καταστάσεων, τους 
επόµενους 12 µήνες έχουν ως κάτωθι: 
 
Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και σχετική αβεβαιότητα: 
 
(α) Πρόβλεψη για φόρο εισοδήµατος 

Η πρόβλεψη για φόρο εισοδήµατος µε βάση το ∆ΠΧΠ 12 υπολογίζεται µε εκτίµηση των 
φόρων που θα καταβληθούν στις φορολογικές αρχές και περιλαµβάνει τον τρέχοντα φόρο 
εισοδήµατος για κάθε χρήση και πρόβλεψη για τους πρόσθετους φόρους που πιθανόν να  
επιβληθούν σε φορολογικούς ελέγχους. Η τελική εκκαθάριση των φόρων εισοδήµατος 
πιθανόν να αποκλίνει από τα σχετικά ποσά τα οποία έχουν καταχωρηθεί στις οικονοµικές 
καταστάσεις.  

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στη Σηµείωση 6.   
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

1.Πληροφόρηση κατά τοµέα 

 
Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2007  η Εταιρεία δραστηριοποιείται µόνο στην Ελλάδα µε το ίδιο 
αντικείµενο εργασιών . Τα αποτελέσµατα του  τοµέα  έχουν ως εξής: 

 
01/01/2007 

 
ΕΛΛΑ∆Α 

 
 

05/01/2005 

(Ποσά σε €) 31/12/2007  31/12/2006 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ    

Πωλήσεις 5.203.197  2.424.211 

Μείον: Κόστος Παροχής Υπηρεσιών (3.365.373)  (1.609.782) 

Μικτά Αποτελέσµατα Εκµετάλλευσης 1.837.824  814.430 

Λοιπά έσοδα εκµεταλλεύσεως 1.391  2.072 

    

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας (17.720)  (53.994) 

Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως (2.265.257)  (1.468.249) 

Μερικά Αποτελέσµατα Εκµετάλλευσης (443.761)  (705.742) 

Καθαρά έσοδα/έξοδα χρηµατοοικονοµικής 
λειτουργίας 

(29.419)  (34.845) 

Αποτελέσµατα συνήθων εργασιών (473.181)  (740.586) 

Αποτελέσµατα προ φόρων (473.181)  (740.586) 

    

Φόρος εισοδήµατος (3.491)  85.418 

Καθαρά Κέρδη (ζηµιές) µετά φόρων (476.672)  (655.168) 

   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 (Ποσά σε Ευρώ) 

 
31.12.2007 

 

 
31.12.2006 

 
Πάγια στοιχεία Ενεργητικού  1.832.482 1.841.144 
Λοιπά στοιχεία Ενεργητικού 2.449.305 2.602.613 
Συµµετοχές - - 
Σύνολο υποχρεώσεων (2.930.707) (3.398.925) 

 
Καθαρό σύνολο ενεργητικού (Ι.Κ.) 

 
1.351.080 1.044.832 
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Η Εταιρεία δραστηριοποιείται εντός της Ελληνικής επικράτειας µε το ίδιο αντικείµενο 
εργασιών και δεν παρουσιάζει πληροφόρηση ανά τοµέα.  

2.Κόστος Μισθοδοσίας 

 
Το κόστος µισθοδοσίας που συµπεριλαµβάνεται στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις 

αναλύεται ως εξής: 

 

(Ποσά σε  ΕΥΡΩ) 
01/01/2007-
31/12/2007 

5/1/2005-
31/12/2006 

Μισθοί και ηµεροµίσθια 571.680 246.196 

Εργοδοτικές εισφορές 156.565 66.503 

Πρόβλεψη αποζηµίωσης 
προσωπικού  

9.620 6.094 

Λοιπές Παροχές 29 982 

Μισθοί στην Παροχή - - 

Σύνολο 737.895 319.775 

 

 

Το µόνιµο απασχολούµενο προσωπικό την 31/12/2007 ήταν για την Εταιρεία 38 άτοµα. 

3.Πωλήσεις – Λοιπά Έσοδα 
   
 
Οι πωλήσεις αναλύονται ως κάτωθι: 

 

(Ποσά σε ΕΥΡΩ) 
01/01/2007-
31/12/2007 

5/1/2005-
31/12/2006 

Έσοδα από πωλήσεις εµπορευµάτων 
 

5.154.480 
 

2.406.485 

Έσοδα από παροχή υπηρεσίες 
 

48.717 
 

17.727 

 
Σύνολο 

 
5.203.197 

 
2.424.211 

 
 
Τα λοιπά έσοδα αναλύονται ως κάτωθι: 

 
 

 

01/01/2007-
31/12/2007 

5/1/2005-
31/12/2006 

Λοιπά Έσοδα 132     10 

Κέρδη από πώληση παγίων 1.259 2.063 

Σύνολα 1.391         2.072 
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4. Έξοδα ∆ιοικητικής Λειτουργίας & Άλλα Γενικά Έξοδα 

Tα έξοδα διοικητικής λειτουργίας και λειτουργίας διαθέσεως αναλύονται ως ακολούθως: 

 

(Ποσά σε  ΕΥΡΩ) 
01/01/2007-
31/12/2007 

 
 

5/01/05- 31/12/06 
 

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 728.274 313.680 

Αµοιβές Τρίτων 26.251 31.581 

Λοιπές Παροχές Τρίτων 148.521 81.236 

Λειτουργικές µισθώσεις 536.660 533.201 

Ασφάλιστρα 8.349 8.942 

Επισκευές & Συντηρήσεις 13.860 9.260 

Φόροι - Τέλη 52.478 53.392 

Έξοδα προβολής & διαφήµισης 401.860 193.710 

Έξοδα ταξιδίων 401 11 

Συνδροµές 496 621 

∆ωρεές – επιχορηγήσεις - - 

Γραφική ύλη 14.568 10.018 

∆ιάφορα έξοδα 6.799 46.452 

Έξοδα µεταφορών 40.335 17.091 

Έξοδα δηµοσιεύσεων 3.891 3.808 

Αποσβέσεις 290.616 213.148 

Προβλέψεις 9.620 6.094 

Σύνολο 2.282.977 1.522.243 

   

 
 

5. Καθαρά Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα (Έξοδα) 

Τα χρηµατοοικονοµικά έσοδα (έξοδα) αναλύονται ως ακολούθως: 

 

(Ποσά σε  ΕΥΡΩ) 
 

01/01/2007-
31/12/2007 

5/01/05-
31/12/06 

Τόκοι τραπεζικών µακροπροθέσµων 
υποχρεώσεων 

- - 

Τόκοι τραπεζικών βραχυπροθέσµων 
υποχρεώσεων 

16.768 25.726 

Προµήθειες Εγγυητικών επιστολών - 2.041 

Λοιπά χρηµατοοικονοµικά έξοδα 12.660 9.812 

Σύνολο χρηµατοοικονοµικών εξόδων 29.428 37.579 

Τόκοι καταθέσεων τραπεζών 9 2.734 

Κέρδη στην εύλογη αξία ∆.Π.Χ.Π 40 - - 

Κέρδη από συναλλαγµατικές διαφορές - - 

Τόκοι Πελατών - - 

Σύνολο χρηµατοοικονοµικών εσόδων 9 2.734 

Καθαρά χρηµατοοικονοµικά έσοδα (έξοδα)         (29.419)        (34.845)  
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6. Φόροι 

 

Σύµφωνα µε την φορολογική νοµοθεσία ο  ισχύον φορολογικός συντελεστής για τις εταιρείες 

που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα για τη περίοδο 01.01 – 31.12.2007 είναι 25% (01.01.-

31.12.2006: 29%) 

Η εταιρεία Organizer Stores AEE δεν έχει ελεγχθεί από τις Φορολογικές Αρχές για τις 

χρήσεις 2006 -2007 (η πρώτη υπεδωδεκάµηνη εταιρική της χρήση έληξε την 31/12/2006).  

Σε έναν µελλοντικό φορολογικό έλεγχο των σχετικών ανέλεγκτων χρήσεων είναι πιθανόν να 

επιβληθούν πρόσθετοι φόροι και πρόστιµα στην εταιρεία. Η διοίκηση εκτιµά ότι τα ποσά αυτά 

θα είναι επουσιώδης σηµασίας και για τον λόγο αυτό δεν έχει διενεργήσει πρόβλεψη για τους 

πρόσθετους φόρους . 

Τα ποσά του φόρου εισοδήµατος  που απεικονίζονται  στις συνηµµένες οικονοµικές 

καταστάσεις αναλύονται ως κάτωθι: 
 

 

(Ποσά σε ΕΥΡΩ) 31.12.2007 31.12.2006 

Τρέχοντες φόροι εισοδήµατος:   

- Φόρος εισοδήµατος χρήσεως - - 

- Αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος (3.491) 85.418 

Σύνολο φόρου εισοδήµατος που απεικονίζεται στην 
κατάσταση αποτελεσµάτων 

(3.491) 85.418 

 
 
ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΤΕΟΙ 31.12.2007 31.12.2006 
   
 
Φόροι- Τέλη Αµοιβών 

6.051 699 

 
Φόροι- Τέλη Αµοιβών Τρίτων 

4.631 5.890 

 
Λοιποί Φόροι - Τέλη 

1.623 
 

8.603 
 

   
Σύνολο φόρου εισοδήµατος και 
λοιπών φόρων πληρωτέων  που 
απεικονίζονται στον Ισολογισµό 

12.305 15.193 

 

Οι αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος προκύπτουν από τις προσωρινές διαφορές µεταξύ 

της λογιστικής αξίας και των φορολογικών βάσεων των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού 

και υπολογίζονται βάσει του ισχύοντος συντελεστή φορολογίας εισοδήµατος. 
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(Ποσά σε ΕΥΡΩ) 

Αναβαλλόµενοι φόροι ενεργητικού 
και παθητικού 

31.12.2007   31.12.2006 

Αναβαλλόµενες φορολογικές 
απαιτήσεις 

81.927  85.418 

Αναβαλλόµενες φορολογικές 
υποχρεώσεις 

-  - 

Σύνολο αναβαλλόµενων φόρων 
στον Ισολογισµό 

81.927  85.418 

    

Κίνηση περιόδου    

Υπόλοιπο έναρξης 85.418  5.683 

Φόρος αποτελεσµάτων                                                      (3.491)  79.735 

Υπόλοιπο τέλους 81.927  85.418 

 

6. Φόροι (συνέχεια) 

 
Η κίνηση των αναβαλλόµενων φόρων για την περίοδο 01/01/07-31/12/07 και ανά κατηγορία 
προσωρινής διαφοράς έχει ως εξής: 

(Ποσά σε  ΕΥΡΩ) 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 
Έξοδα 
Ίδρυσης 

Αποζηµιώσεις 
προσωπικού 

Πρόβλεψη 
Εγγυήσεων 
Μισθωµάτων 

Συµψηφιστέος 
Φ.Ε. 

ΣΥΝΟΛΟ 

      

Υπόλοιπα 01.01.2006 4.414 1.268 - - 5.683 

Χρεώσεις / (πιστώσεις) στα Α.Χ. (1.097) 682 860 79.290 79.735 

Υπόλοιπα 31.12.2006 3.318 1.950 860 79.290 85.418 

     

(Ποσά σε  ΕΥΡΩ) 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 
Έξοδα 
Ίδρυσης 

Αποζηµιώσεις 
προσωπικού 

Πρόβλεψη 
Εγγυήσεων 
Μισθωµάτων 

Συµψηφιστέος 
Φ.Ε. 

ΣΥΝΟΛΟ 

      

Υπόλοιπα 01.01.2007 3.318 1.950 860 79.290 85.418 

Χρεώσεις / (πιστώσεις) στα Α.Χ. (1.582) (1.950) 64 - (3.468) 

Υπόλοιπα 31.12.2007 1.735 - 925 79.290 81.950 
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ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 
Πρόσθετες 
Αποσβέσεις 

  

Υπόλοιπα 01.01.2007 - 

Χρεώσεις / (πιστώσεις) στα Α.Χ. (23) 

Υπόλοιπα 31.12.2007 (23) 

 
 
 

7.  Κέρδη ανά Μετοχή 

Τα κέρδη ανά µετοχή υπολογίζονται µε τη διαίρεση του αναλογούντος στους µετόχους της 
Εταιρείας κέρδους µε τον σταθµισµένο µέσο όρο των σε κυκλοφορία µετοχών κατά την 
διάρκεια της χρήσης. Ο σταθµισµένος όρος µετοχών την 31 ∆εκεµβρίου 2007 είναι 850.000  
µετοχές. 
 

(Ποσά σε  ΕΥΡΩ) 
01/01/2007-
31/12/2007 

05/01/05-
31/12/06 

 
Καθαρά κέρδη 

(476.672) (655.168) 

   

Μέσος σταθµισµένος αριθµός 
µετοχών σε κυκλοφορία 

1.250.000 850.000 

Μείον: Μέσος σταθµισµένος 
αριθµός ιδίων µετοχών 

- - 

Συνολικός µέσος σταθµισµένος 
αριθµός µετοχών σε 
κυκλοφορία 

1.250.000 850.000 

   

Βασικά κέρδη ανά µετοχή 
(σε €) 
 

(0,38) (0,77) 
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8. Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις 

Τα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας για την χρήση 2007 αναλύονται ως ακολούθως: 

(Ποσά σε  ΕΥΡΩ) 

  
 

Γήπεδα / 
Οικόπεδα Κτίρια Μηχανήµατα 

Μεταφορικά 
Μέσα 

Λοιπός 
Εξοπλισµός 

Αγορές 
σε 

Εξέλιξη Σύνολο 

Υπόλοιπο την 01.01.2007 - 1.136.990 20.340 1.823 751.986 258 1.911.397 

Προσθήκες χρήσης 2007 - 204.897 15.924 215 50.945 19.615 291.597 

Εκποιήσεις χρήσης 2007 - - - - (2.660) - (2.660) 

Μεταφορές από πάγια υπό κατασκευή  - - - - - (18.853) (18.853) 

Σύνολο Χρεώσεων Χρήσεως  - 204.897 15.924 215 48.285 762 270.084 

 
Υπόλοιπο την 31/12/2007 

- 1.341.887 36.264 2.038 800.271 1.020 2.181.480 

        

Αποσβέσεις         

Ιστορικό Κόστος - (100.127) (1.845) (1.323) (107.169) - (210.464) 

Υπόλοιπο την 01/01/2007 - (100.127) (1.845) (1.323) (107.169) - (210.464) 

Προσθήκες χρήσης 2007 - (116.238) (2.221) (715) (168.781) - (287.955) 

Εκποιήσεις χρήσης 2007 - - - - 1.811 - 1.811 

Σύνολο Χρεώσεων Χρήσεως  - (116.238) (2.221) (715) (166.971) - (286.145) 

Υπόλοιπο την 31/12/2007 - (216.364) (4.067) (2.038) (274.140) - (496.609) 

Καθαρή Αναπόσβεστη Αξία 
31/12/2007 

- 1.125.523 32.198 - 526.130 1.020 1.684.871 
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9.Ασώµατες Ακινητοποιήσεις 

Τα ασώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία περιλαµβάνουν αγορές  λογισµικού και  

τεχνογνωσίας  όπως αυτές αναλύονται παρακάτω: 

(Ποσά σε  ΕΥΡΩ) Υπεραξία/ Λογισµικά Σήµατα & Σύνολο 

 Κόστος  Goodwill Προγράµµατα Τεχνογνωσία  

Ιστορικό Κόστος  - 882 - 882 

Υπόλοιπο την 01.01.2007  882 - 882 

Προσθήκες χρήσης 2007 - 8.275 - 8.275 

Εκποιήσεις χρήσης 2007 - (542) - (542) 

Σύνολο Χρεώσεων Χρήσεως  - 7.733 - 7.733 

Υπόλοιπο την 31.12.2007 - 8.615 - 8.615 

     

Αποσβέσεις     

Υπόλοιπο την 01.01.2007 - (621) - (621) 

Προσθήκες χρήσης 2007 - (2.661)  (2.661) 

Εκποιήσεις χρήσης 2007 - 163 - 163 

Σύνολο Χρεώσεων Χρήσεως - (2.498) - (2.498) 

Υπόλοιπο την 31.12.2007 - (3.119) - (3.119) 

Αναπόσβεστη αξία κατά την 
31/12/2007 

-        5.496 - 5.496 

  
   

 
10.Συναλλαγές Συνδεδεµένων Μερών  
(Ποσά σε  ΕΥΡΩ) 
                                        ΠΩΛΗΣΕΙΣ   
ORGANIZER STORES AEE σε Βογιατζόγλου Systems ΑΕ 

   
              4.315 

            
                                          ΑΓΟΡΕΣ 
 ORGANIZER STORES 

AEE 
από Βογιατζόγλου Systems ΑΕ 

 
                                                                                   2.245.296 
                                        ΕΝΟΙΚΙΑ 
ORGANIZER STORES AEE σε Logisystems ΑΕ 

 
                                                                                       6.180 
                                       ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
 
ORGANIZER STORES AEE σε Βογιατζόγλου Systems ΑΕ 

                                                                                   1.197.757 
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11.Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις 

Οι λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις της εταιρείας αναφέρονται κυρίως σε δοσµένες 

εγγυήσεις για λειτουργικές µισθώσεις ακινήτων  και αναλύονται ως ακολούθως:  

 

 
(Ποσά σε  ΕΥΡΩ) 31/12/07 31/12/06 

Εγγυήσεις Λειτουργικών 
Μισθώσεων 

58.030 52.397 

Λοιπές Εγγυήσεις 2.135 2.135 
Σύνολο 60.165 54.532 

 

12.Πελάτες και Λοιπές Απαιτήσεις 

Οι συνολικές απαιτήσεις της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 

(Ποσά σε ΕΥΡΩ) 

Απαιτήσεις & Έξοδα Εποµένων Χρήσεων 2007 2006 

Πελάτες 683.233 15.690 

Επιταγές Εισπρακτέες Μεταχρονολογηµένες  1.805 622.487 

Χρεώστες ∆ιάφοροι 323.220 70.530 

ΦΠΑ Εισπρακτέο 76.768 419.514 

Eπισφαλείς επίδικοι πελάτες και χρεώστες 397 - 

Προκαταβολές και Πιστώσεις  227 227 

Έξοδα Επόµενων Χρήσεων 39.024 43.503 

Σύνολο 1.124.675 1.171.952 

 

Όλες οι απαιτήσεις είναι βραχυπρόθεσµες και δεν απαιτείται προεξόφληση κατά την ηµεροµηνία 

του Ισολογισµού. 
 
∆εν υπάρχει συγκέντρωση του πιστωτικού κινδύνου σε σχέση µε τις απαιτήσεις από 
πελάτες, καθώς η Εταιρεία έχει µεγάλο αριθµό πελατών και ο πιστωτικός κίνδυνος 
διασπείρεται.  

 

13.Χρηµατικά ∆ιαθέσιµα & Ισοδύναµα 

Τα διαθέσιµα αντιπροσωπεύουν µετρητά στο ταµείο της Εταιρείας και τραπεζικές καταθέσεις 

διαθέσιµες σε πρώτη ζήτηση. Οι καταθέσεις τραπεζών είναι εκφρασµένες σε ευρώ και 

τοκίζονται µε κυµαινόµενα επιτόκια που βασίζονται στα µηνιαία επιτόκια καταθέσεων. 
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Τα χρηµατικά διαθέσιµα αναλύονται ως κάτωθι: 

 

(Ποσά σε ΕΥΡΩ) 

 

31/12/07 31/12/06 

Ταµείο 25.294 34.527 

Καταθέσεις σε τράπεζες 97.215 50.813 

Σύνολο 122.510 85.340 

 

 

14.Μετοχικό Κεφάλαιο  
 
Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχονταν σε 1.700.000 ευρώ στις 31/12/2006. Με 

έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της εταιρείας την  23 Νοεµβρίου 2007 

αποφάσιστηκε η αύξηση του µετοχικού της κεφαλαίου µε µετρητά κατά το ποσό των 

800.000 ευρώ. Την κάλυψη και καταβολή ολόκληρου του κεφαλαίου της αυξήσεως 

ανέλαβαν να καταβάλουν εντός προθεσµίας τεσσάρων (4) µηνών ασκώντας νοµίµως τα 

δικαιώµατα προτιµήσεως τους οι µέτοχοι της εταιρείας ήτοι η εταιρεία Βογιατζόγλου 

Systems AE θα καταβάλει το ποσό των 795.294 Ευρώ και θα λάβει 397.647 νέες µετοχές 

και ο Νικόλαος Βογιατζόγλου θα καταβάλει το ποσό των 4.706 Ευρώ και θα λάβει 2.353 

νέες µετοχές. Εώς την 31/12/2007 καταβλήθηκε ολόκληρο το ποσό των 

800.000Ευρώ(Εγκρισή Νοµαρχίας Πειραιά : 06/12/2007) . Με την ολοκλήρωση της αύξησης, 

το µετοχικό κεφάλαιο της  Organizer Stores AEE ανέρχεται  σε 2.500.000 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 θα διατεθεί για 

κεφάλαιο κίνησης, για να εκπληρώσει κατά τον καλύτερο τρόπο τα επιχειρηµατικά της 

σχέδια  µεταξύ των οποίων είναι και η συνέχιση των επενδύσεων της  για την λειτουργία 1-2 

νέων καταστηµάτων µέσα στο 2008 Με την ολοκλήρωση της αύξησης το µετοχικό κεφάλαιο 

της εταιρείας ανέρχεται σε 2.500.000€  και διαιρείται σε 1250.000 µετοχές ονοµαστικής αξίας 

2 ευρώ   εκάστη.  

 

Η τρέχουσα εταιρική σύνθεση της Εταιρίας έχει ως εξής: 

 

 
ΜΕΤΟΧΟΙ 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΕΤΟΧΩΝ 

 
AΞΙΑ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 

 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ 

 
ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS Α.Ε. 

 
1.242.647 

2.485.294€ 
 

99,41% 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ∆ΑΜ. ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ 

 

7.353 

 

14.706€ 
0,59% 

ΣΥΝΟΛΟ 1250.000 2.500.000€ 100% 
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15.Κέρδη/Ζηµιές εις νέο                                            

(Ποσά σε  ΕΥΡΩ)  

 

 2007 2006 

Κέρδη/Ζηµιές  εις νέο                  (1.131.840) (655.168) 

 

 
16.∆άνεια 

 
Τα δάνεια της Εταιρείας έχουν χορηγηθεί από Ελληνικές τράπεζες και είναι εκπεφρασµένα 

σε ευρώ. Τα ποσά που είναι πληρωτέα εντός ενός έτους από την ηµεροµηνία του 

ισολογισµού, χαρακτηρίζονται ως βραχυπρόθεσµα ενώ τα ποσά, που είναι πληρωτέα σε 

µεταγενέστερο στάδιο, χαρακτηρίζονται ως µακροπρόθεσµα. 

Η Εταιρεία σχηµατίζει προβλέψεις για τους δουλευµένους τόκους εξυπηρέτησης των 

δανείων της και επιβαρύνει τα αποτελέσµατα χρήσεως της εκάστοτε χρήσης.  

Οι δανειακές υποχρεώσεις αναλύονται ως ακολούθως:  

 

(Ποσά σε  ΕΥΡΩ)                  

 31.12.2007 31.12.2006 

Βραχυπρόθεσµα ∆άνεια   

Τραπεζικά ∆άνεια 270.000 100.000 

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 
µακροπρόθεσµου δανείου 

- - 

Σύνολο 270.000 100.000 

Μέσο Σταθµικό Επιτόκιο των: 31.12.2007 31.12.2006 

Τραπεζικά Βραχυπρόθεσµα ∆άνεια 6,25% 4,32% 

 
 

17. Αποζηµιώσεις Προσωπικού λόγω Εξόδου από την Υπηρεσία 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας, οι εργαζόµενοι δικαιούνται αποζηµίωση 

στην περίπτωση απόλυσης ή συνταξιοδότησής τους. Το ύψος των αποζηµιώσεων 

υπολογίζεται µε βάση τον µισθό, τα έτη υπηρεσίας και τον τρόπο της αποχώρησης 

(απόλυση ή συνταξιοδότηση) του εργαζοµένου. Υπάλληλοι που παραιτούνται ή απολύονται 

αιτιολογηµένα δεν δικαιούνται αποζηµίωση. Η πληρωτέα αποζηµίωση σε περίπτωση 

συνταξιοδότησης ισούται µε το 40% της αποζηµίωσης που θα ήταν πληρωτέα σε 

περίπτωση αναίτιας απόλυσης µε την προϋπόθεση ότι ο εργαζόµενος καλύπτεται από 
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κάποιο επικουρικό ταµείο. Στην περίπτωση που ο εργαζόµενος δεν καλύπτεται από κάποιο 

επικουρικό ταµείο η   πληρωτέα αποζηµίωση ισούται µε το 50% της αποζηµίωσης που θα 

ήταν πληρωτέα σε περίπτωση αναίτιας απόλυσης. Στην Ελλάδα, σύµφωνα µε την τοπική 

πρακτική, αυτά τα προγράµµατα δεν χρηµατοδοτούνται και συνιστούν προγράµµατα 

καθορισµένων παροχών (defined benefit plans) σύµφωνα µε το ∆.Π.Χ.Π. 19. Η Εταιρεία 

χρεώνει τα αποτελέσµατα για δεδουλευµένες παροχές σε κάθε χρήση µε αντίστοιχη αύξηση 

της σχετικής αναλογιστικής υποχρέωσης. Οι πληρωµές παροχών που διενεργούνται στους 

συνταξιοδοτούµενους κάθε περίοδο χρεώνονται έναντι αυτής της υποχρέωσης. 

Η κίνηση της καθαρής υποχρέωσης στον ισολογισµό της εταιρείας έχει ως ακολούθως: 

(Ποσά σε  ΕΥΡΩ)                                    31/12/2007     31/12/2006      

 
Πρόβλεψη για αποζηµίωση 

Προσωπικού 
15.714 6.094 

Λοιπές προβλέψεις - - 

Σύνολο 15.714 6.094 

   
 31.12.2007 31.12.2006 

Υπόλοιπο την 01/01/2007  6.094 3.964 

Παροχές που καταβλήθηκαν κατά 
την διάρκεια της χρήσης 

9.620 2.130 

Υπόλοιπο Την 31.12.2007 15.714 6.094 

Οι υποχρεώσεις της Εταιρείας για αποζηµίωση προσωπικού προσδιορίστηκαν µέσω 

αναλογιστικών µελετών από ανεξάρτητη εταιρεία διεθνώς αναγνωρισµένων αναλογιστών. Οι 

λεπτοµέρειες και οι βασικές υποθέσεις της αναλογιστικής µελέτης την 31/12/2006 έχουν ως 

εξής : 

(Ποσά σε  ΕΥΡΩ)                                     31.122006
Παρούσα αξία δέσµευσης καθορισµένων 
παροχών 15.714 6.094 
Μη αναγνωρισµένες αναλογιστικές (κέρδη) 
/ζηµίες - - 

Υποχρέωση καταχωρηµένη στον 
ισολογισµό 15.714 6.094 

Ποσά αναγνωρισµένα στην κατάσταση 
αποτελεσµάτων   
Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 9.620 2.130 
Χρηµατοοικονοµικό κόστος - - 

Συνολική χρέωση στα αποτελέσµατα 9.620 2.130 

Συµφωνία υποχρεώσεων παροχών:   
Καθαρή υποχρέωση έναρξης περιόδου 6.094 3.964 
Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 9.620 2.130 
Κόστος τόκων - - 
Πληρωθείσες παροχές - - 

Αναλογιστικές ζηµίες - - 
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Καθαρή υποχρέωση στο τέλος της χρήσης  15.714 6.094 

Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιµοποιήθηκαν για τον υπολογισµό των 

σχετικών προβλέψεων αποζηµίωσης προσωπικού είναι: Προεξοφλητικό επιτόκιο 2007 :4,90 

% (2006: 3,70%), Αναµενόµενη αύξηση αποδοχών 2007: 6,00% (2006: 6,00%), Ρυθµός 

αύξησης Πληθωρισµού 2007 :2% (2006: 2%). 

 

18.Προµηθευτές  και Λοιπές Υποχρεώσεις 

Οι συνολικές υποχρεώσεις της Εταιρείας προς προµηθευτές, φορολογικές αρχές και 

λοιπούς τρίτους αναλύονται ως ακολούθως: 
(Ποσά σε  ΕΥΡΩ)                
 

 31/12/2007 31/12/06 

Προµηθευτές εξωτερικού 664.349 355.555 

Υποχρεώσεις ενδοεταιρικά υπόλοιπα 1.197.757 1.814.367 

Προµηθευτές Εσωτερικού 512.165 352.823 

Κοινωνικές Ασφαλίσεις 47.950 21.174 

Βραχυπρόθεσµες Υποχρ. Προς τον Όµιλο  - 600.000 

Πιστωτές ∆ιάφοροι 17.193 13.209 

Προκαταβολές πελατών 18.347 13.680 

Επιταγές πληρωτέες 155.868 95.744 

∆εδουλευµένα έξοδα 19.026 11.084 

Σύνολο 2.632.655 3.277.638 

 
19.Συµβατικές ∆εσµεύσεις και Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις 
 
Η Εταιρεία έχει συνάψει συµβάσεις λειτουργικών µισθώσεων και έχουν καταβληθεί τα 
παρακάτω ποσά : 
 
(Ποσά σε  ΕΥΡΩ)               

 
 

2007 2006 

Λειτουργικές 
Μισθώσεις  

536.660 347.201 

Σύνολο                          536.660     347.201      
         

Τα µελλοντικά πληρωτέα συνολικά µισθώµατα για τις λειτουργικές µισθώσεις θα έχουν ως 

κάτωθι: 
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20.Προβλέψεις και Λοιπές Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις  

Η διοίκηση της εταιρείας εκτιµά ότι δεν συντρέχει ουδεµία πιθανότητα εκροής πόρων που 

ενσωµατώνουν οικονοµικά οφέλη και για το λόγο αυτό δεν αναγνωρίστηκαν στις οικονοµικές 

καταστάσεις αλλά ούτε και γνωστοποιούνται ενδεχόµενες υποχρεώσεις. 

 
21.Μεταγενέστερα του Ισολογισµού Γεγονότα 

Πέραν των ήδη µνηµονευθέντων γεγονότων, δεν υπάρχουν µεταγενέστερα του ισολογισµού 

της 31 ∆εκεµβρίου 2007 γεγονότα, που να αφορούν την Εταιρεία, στα οποία επιβάλλεται 

αναφορά από τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης. 

 

22.Προσαρµογή στα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης 

Τα παρόντα συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία και πληροφορίες είναι τα δεύτερα συνοπτικά  

οικονοµικά στοιχεία και πληροφορίες  που συντάσσει και δηµοσιεύει η Εταιρεία σύµφωνα µε 

τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆.Π.Χ.Π.). Σύµφωνα µε το νόµο, η 

εφαρµογή των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων είναι υποχρεωτική από 1 Ιανουαρίου 2005 

για όλες τις Εταιρείες των οποίων οι µετοχές τους είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο 

Αθηνών ή θυγατρικές εισηγµένων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Ποσά σε  ΕΥΡΩ) 

 ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Έως 1 έτος 600.722 

Από 1 έτος έως 5 έτη 3.434.265 

Περισσότερα από 5 έτη 3.329.366 

ΣΥΝΟΛΑ 6.584.017 


