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ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας  

«ORGANIZER STORES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ∆ΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ»  

Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων 

Ελέγξαµε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας «ORGANIZER STORES ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ∆ΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ» που 

αποτελούνται από την κατάσταση οικονοµικής θέσης της 31 ∆εκεµβρίου 2009, τις καταστάσεις συνολικού 

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

καθώς και την περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών και µεθόδων και τις λοιπές επεξηγηµατικές 

πληροφορίες. 

 

Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις 

Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονοµικών καταστάσεων 

σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες 

ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, 

που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 

 

Ευθύνη του Ελεγκτή 

Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των οικονοµικών καταστάσεων µε βάση τον έλεγχό 

µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να 

συµµορφωνόµαστε µε κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο µε 

σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από 

ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών 

τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι επιλεγόµενες 

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

ανακρίβειας των οικονοµικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια 

αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες που σχετίζονται µε την 

κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας, µε σκοπό το σχεδιασµό 

ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της 

αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλείδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την 

αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και του εύλογου 

των εκτιµήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των 

οικονοµικών καταστάσεων. Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και 

κατάλληλα για τη θεµελίωση της ελεγκτικής µας γνώµης. 
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Γνώµη 

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

άποψη, την οικονοµική θέση της Εταιρείας, κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2009, τη χρηµατοοικονοµική της επίδοση 

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

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

 

 
Αναφορά επί άλλων Νοµικών και Κανονιστικών θεµάτων 

Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου µε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόµενων από τα άρθρα 43α και 

37 του Κ.Ν. 2190/1920. 

 

Αθήνα, 30 Μαρτίου 2010 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

 

 

Τσαµπάζης Νικόλαος  
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 17111 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 BDO Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε 
Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ 111  
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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 01 - 01 - 2009 ΕΩΣ 31 - 12 - 2009 

 

Κύριοι Μέτοχοι,  

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

µας κατά την 4η διαχειριστική χρήση (01.01.2009 – 31.12.2009) καθώς και την προβλεπόµενη πορεία της 

Εταιρείας για έτος 2010. 

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

εταιρείας για την τέταρτη χρήση 01.01 – 31.12.2009, αποτελούµενες από την κατάσταση οικονοµικής θέσης , 

την κατάσταση συνολικού εισοδήµατος , την κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και την κατάσταση 

ταµειακών ροών της χρήσεως καθώς και τις αναλύσεις αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων σύµφωνα µε 

τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς  (∆.Π.Χ.Α.) που έχουν εκπονηθεί µε την σύµφωνη γνώµη 

του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή . 

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  Κ.Ν 2190/20, ως ισχύει, και διαµορφώθηκε µε τα άρθρα 134-143 για την εφαρµογή των ∆ιεθνών 

Λογιστικών Προτύπων (∆.Λ.Π.) 

 Α) ΓΕΝΙΚΑ  

Η αγορά του Λιανικού Εµπορίου, στην οποία δραστηριοποιείται η εταιρεία µας , από το τέλος του 2008 έως 

και σήµερα πλήττεται άµεσα λόγω των συνεχιζόµενων αρνητικών , συνθηκών που επικρατούν στην Ελλάδα , 

και ως αποτέλεσµα έχουµε την σοβαρή µείωση της ζήτησης . Η συρρίκνωση του λιανικού εµπορίου  η 

συνεχιζόµενη έλλειψη ρευστότητας που πλήττει την αγορά καθώς και η αβεβαιότητα που επικρατεί είναι 

µερικοί από τους βασικούς συντελεστές που οδήγησαν στην µείωση του Κύκλου Εργασιών για την 

εξεταζόµενη περίοδο .  Η ∆ιοίκηση της εταιρείας τον Ιούνιο του 2009 αναγκάστηκε να προχωρήσει σε 

διακοπή του δεύτερου καταστήµατος της  στα Γλυκά Νερά  Αττικής , το οποίο εµφάνιζε ζηµιές ,  για να 

µειώσει τα αρνητικά αποτελέσµατα που της δηµιουργούσε .  

Ο Κύκλος Εργασιών της εταιρείας για την χρήση του 2008 ανήλθε στα 3.932 χιλ. Ευρώ παρουσιάζοντας 

µείωση  κατά 41,28% σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση (6.696 χιλ. Ευρώ). Τα Μικτά Κέρδη έκλεισαν στα 

1.473 χιλ. ευρώ  µειωµένα κατά 40,36 % σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση 2008 (2.470 χιλ. ευρώ). Τα 

Αποτελέσµατα Προ Φόρων, Χρηµατοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσµάτων και Αποσβέσεων εµφάνισαν 

ζηµιές  ύψους 203 χιλ. έναντι κερδών ύψους 491 χιλ. ευρώ της χρήσης  2008.Οι ζηµιές προ φόρων                     

έκλεισαν στα 521 χιλ. ευρώ έναντι κερδών ύψους 158 χιλ. ευρώ  της προηγούµενης χρήσης 2008  ενώ τα 

αποτελέσµατα  µετά από φόρους  εµφάνισαν ζηµιές ύψους  522 χιλ. ευρώ  έναντι κερδών ύψους 85  χιλ . 

ευρώ της προηγούµενης χρήσης . 

 Τα Ίδια Κεφάλαια της εταιρείας διαµορφώθηκαν σε 914 χιλ. Ευρώ έναντι 1.436 χιλ. ευρώ της προηγούµενης 

χρήσης 2008.  
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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 Αναφοράς  (∆.Π.Χ.Α.). 

H Eταιρεία παρουσιάζεται ως ακολούθως: 

 

1)Η εταιρεία στις 31/12/2009 απασχολούσε προσωπικό 17 ατόµων. 

 

2)Τα αποθέµατα της εταιρείας  κατά την 31.12.2009 ανήλθαν σε 821 χιλ. ευρώ.  

 

3)Οι απαιτήσεις της εταιρείας µας ανήλθαν στο ποσό των 921 χιλ. ευρώ, οι οποίες αναλύονται σε                

ποσό 56 χιλ. ευρώ που αφορά υπόλοιπα πελατών, ποσό 702 χιλ. ευρώ αφορά σε επιταγές εισπρακτέες 

µεταχρονολογηµένες , πόσο 1 χιλ. ευρώ  που αφορά σε προκαταβολές και πιστώσεις , ποσό 116 χιλ. ευρώ 

που αφορά σε διάφορους χρεώστες και 46 χιλ. ευρώ που αφορούν έξοδα επόµενων χρήσεων. 

 

4) Τα διαθέσιµα ανέρχονται στο ποσό των 105 χιλ. ευρώ εκ των οποίων 8 χιλ. ευρώ βρίσκονται στο Ταµείο 

και 97  χιλ. ευρώ σε Τράπεζες σε λογαριασµούς Όψεως και Προθεσµίας. 

 

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

εγγυήσεις  ανέρχονται στο ποσό των 12 χιλ. ευρώ . 

 

6) Στο Παθητικό , τα Ίδια Κεφάλαια της εταιρείας (µετοχικό κεφάλαιο, Αποθεµατικά Κεφάλαια και Υπόλοιπο 

Κερδών/Ζηµίας) ανέρχονται στο ποσό των 914 χιλ. ευρώ εκ των οποίων  Μετοχικό Κεφάλαιο ύψους 2.483 

χιλ. ευρώ  και  από υπόλοιπο Ζηµιών χρήσεων εις νέον ύψους 1.569  χιλ. ευρώ .    

 

7) Οι υποχρεώσεις αναφέρονται στις νόµιµες υποχρεώσεις , ανταποκρίνονται στις οικονοµικές και 

συναλλακτικές δραστηριότητες της Εταιρείας και ανέρχονται στο συνολικό ποσό των 2.010 χιλ. ευρώ. Το 

ποσό αυτό αναλύεται περαιτέρω σε υποχρεώσεις µας έναντι των προµηθευτών  της εταιρίας 107 χιλ. ευρώ, 

σε  υποχρεώσεις προς την µητρική εταιρεία για αγορές εµπορευσίµων και παγίων 1.196 χιλ. ευρώ,  

τραπεζικά δάνεια 600 χιλ. ευρώ,  επιταγές πληρωτέες προς διάφορους προµηθευτές εσωτερικού 38 χιλ. 

ευρώ, από προκαταβολές πελατών 10 χιλ. ευρώ, απέναντι στο ∆ηµόσιο για Φόρους 27 χιλ. ευρώ, προς 

διάφορους πιστωτές 5 χιλ. ευρώ, για κοινωνικές ασφαλίσεις  22 χιλ. ευρώ   και το ποσό των 5 χιλ. ευρώ για 

δεδουλευµένα έξοδα χρήσης . 
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8) Οι µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις ποσού 12 χιλ. ευρώ αφορούν προβλέψεις για αποζηµίωση 

προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία.  

 

9) Το Σύνολο του Ενεργητικού  ανήλθε στο ποσό των 2.937 χιλ. ευρώ 

 

10) Τα Ακαθάριστα Έσοδα ανήλθαν σε 3.932 χιλ. ευρώ από τα οποία 3.700 χιλ. ευρώ αφορούν έσοδα από 

πωλήσεις Εµπορευµάτων και 232 χιλ. ευρώ σε έσοδα από παροχή Υπηρεσίας .   

 

 

Γ) ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ 

Η Κατάσταση Συνολικών Εσόδων  εµφανίζει στην πίστωση 1.365 χιλ. ευρώ που αναλύεται σε µικτό κέρδος 

1.473 χιλ. ευρώ που προέρχεται  από τον κύκλο εργασιών της εταιρείας  και από ζηµιές λόγω της µερικής 

µεταφοράς των εργασιών του καταστήµατος των Γλυκών Νερών  ύψους 108 χιλ. ευρώ . 

Στη χρέωση οι εκπιπτόµενες δαπάνες χρήσης ανέρχονται στις 1.885  χιλ. ευρώ και αφορούν έξοδα 

διοικητικής λειτουργίας 127 χιλ. ευρώ , 1.733 χιλ. ευρώ από έξοδα λειτουργίας διάθεσης και 25 χιλ. ευρώ 

έξοδα χρηµατοοικονοµικής λειτουργίας. 

Οι ζηµίες προ φόρων ανέρχονται στο ποσό των 521 χιλ. ευρώ , ενώ οι ζηµίες µετά  φόρων της χρήσης  

ανέρχονται σε 522 χιλ. ευρώ . 

 ∆) ∆ΙΑΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ∆ΩΝ : 

Από τις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας που αφορούν την χρήση 1.1.2009 – 31.12.2009 και που έχουν 

συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆.Λ.Π  προκύπτει ότι τα καθαρά αποτελέσµατα της εταιρείας µετά φόρων (ζηµίες) 

ανέρχονται στο ποσό των 1.569 χιλ. ευρώ .  Το ποσό αυτό αναλύεται σε αποτελέσµατα χρήσεως µετά από 

φόρους (ζηµίες) ύψους 522 χιλ. ευρώ και υπόλοιπο ζηµιών προηγουµένων χρήσεων ύψους 1.047 χιλ. ευρώ. 

Μετά ταύτα ο Πρόεδρος θα εισηγηθεί στην Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων την µεταφορά των 

συσσωρευµένων ζηµιών στα αποτελέσµατα εις νέο (ζηµιές) ως εξής: 

 

• Υπόλοιπο εις Νέον                    ( 1.569 ) χιλ. Eυρώ  

• ΣΥΝΟΛΟ                 ( 1.569)  χιλ. Eυρώ 

  

Μετά από τα παραπάνω κ.κ. Μέτοχοι σας παρακαλούµε  

1. Να εγκρίνετε τις Οικονοµικές Καταστάσεις της 4ης  εταιρικής χρήσης 01.01.2009 – 31.12.2009. 

2. Να απαλλάξετε εµάς και τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη για τα πεπραγµένα της χρήσης 01.01.2009 – 

31.12.2009, συµφωνα µε τον Νόµο και το Καταστατικό. 

3. Να διορίσετε  τακτικό και  αναπληρωµατικό ορκωτό ελεγκτή λογιστή  για την χρήση 2010.    
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E) ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2010 

Οι προοπτικές της Εταιρείας επηρεάζονται αρνητικά από τον αντίκτυπο της οικονοµικής κρίσης που πλήττει 

ιδιαίτερα την Ελλάδα µε αποτέλεσµα   οι στόχοι για το 2010  να είναι πολύ συντηρητικοί.  

Η αβεβαιότητα για την πορεία των οικονοµικών µεγεθών στην χώρα µας , η µείωση της ζήτησης, η αύξηση 

της ανεργίας , η µείωση των επενδύσεων έχουν αρνητική επίδραση στον Τοµέα του Λιανικού Εµπορίου όπου 

δραστηριοποιούµαστε και  κάθε άλλο παρά αισιοδοξία µπορούν να εµπνεύσουν. 

Υπό τις παρούσες ευµετάβλητες και ιδιαίτερα δυσχερείς συνθήκες είναι παρακινδυνευµένο να προβούµε σε  

προβλέψεις  και εκτιµήσεις για το 2010. Για το έτος 2010 η Organizer Stores A.E.E θα περιορίσει τα 

λειτουργικά της έξοδα στα απαραίτητα και µόνον , ούτως ώστε να µπορέσει εν µέσω της κρίσης να 

διατηρήσει το µερίδιο της στην αγορά και να ανακάµψει σταδιακά. Από την διοίκηση της εταιρείας έχει 

αποφασισθεί η επένδυση στο ηλεκτρονικό εµπόριο που σε συνδυασµό µε την διανοµή ενός πλήρους 

καταλόγου προϊόντων που θα διανείµει , να φέρει πρόσθετες πωλήσεις στην εταιρεία. 

 

 

 

Άγιος Ιωάννης Ρέντης, 12/03/2010 
 
To ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  
Νικόλαος ∆. Βογιατζόγλου               
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01.01.2009 01.01.2008 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ 

 
Σηµείωση 31.12.2009 31.12.2008 

(Ποσά σε 000 Ευρώ)    

Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις ) 3 3.932 6.696 

Μείον: Κόστος πωληθέντων   (2.459) (4.226) 

Μικτά Αποτελέσµατα Εκµετάλλευσης  1.473 2.470 

Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης 3 (108) 11 

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 4 (127) (45) 

Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 4 (1.733) (2.239) 

Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών 
αποτελεσµάτων  (496) 197 

Καθαρά έσοδα/έξοδα χρηµατοοικονοµικής λειτουργίας 5 (25) (38) 

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων  (521) 158 

Φόρος εισοδήµατος 6 (1) (74) 

Καθαρά Κέρδη/Ζηµίες Χρήσεως   (522) 85 

Κατανεµόµενα σε:    

Ιδιοκτήτες  µητρικής  (522) 85 

∆ικαιώµατα µειοψηφίας  - - 

  (522) 85 

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους   - - 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους  (522) 85 

Κατανεµόµενα σε:    

Ιδιοκτήτες  µητρικής  (522) 85 

∆ικαιώµατα µειοψηφίας  - - 

  (522) 85 

Κέρδη ανά µετοχή (€ ανά µετοχή) 7 (0,4200) 0,0700 

Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων 

 (203) 491 

 
 

 
 
 

Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  
Σηµειώσεις 

 
31.12.2009 

 
31.12.2008 

(Ποσά σε 000 Ευρώ )    

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία    

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 8 1.046 1.467 

Επενδύσεις σε ακίνητα   - - 

Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία 9 20 31 

Συµµετοχές σε Εταιρείες του Οµίλου  - - 

Αναβαλλόµενοι φόροι Ενεργητικού  6 12 15 

Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 11 12 59 

Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία  - - 

Σύνολο Μη Κυκλοφορούντων  περιουσιακών 
στοιχείων  1.090 1.572 

    

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία    

Αποθέµατα  821 1.166 

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 12 921 2.117 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 13 105 86 

Σύνολο Κυκλοφορούντων  περιουσιακών 
στοιχείων  1.847 3.369 

Σύνολο Ενεργητικού  2.937 4.942 

    

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ    

Μετόχων της µητρικής:    

Μετοχικό κεφάλαιο 14 2.483 2.483 

∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο  - - 

Αποθεµατικά   - - 

Κέρδη (ζηµίες) εις νέον 15 (1.569) (1.047) 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Iδιοκτητών Μητρικής  914 1.436 

∆ικαιώµατα Μειοψηφίας  - - 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  914 1.436 
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(Ποσά σε 000 Ευρώ )  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Σηµειώσεις 
 

31.12.2009 
 

31.12.2008 

    

∆άνεια 16 - - 

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 6 - 2 

Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόµενους µετά την 
έξοδο από την υπηρεσία 17 13 16 

Προβλέψεις /Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις  - - 

Σύνολο Μακροπρόθεσµων Υποχρεώσεων  13 18 

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις    

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 18 1.383 3.078 

Φόρος εισοδήµατος και λοιποί φόροι πληρωτέοι 6 27 210 

∆άνεια 16 600 200 

Σύνολο Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων  2.010 3.488 

Σύνολα Υποχρεώσεων   2.023 3.506 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων  2.937 4.942 

 
 
 
 
 

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

 

 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

(Ποσά σε 000 Ευρώ ) 

 
Μετοχικό 
Κεφάλαιο 

 
Αποτελέσµατα 

εις νέον 

 
Σύνολο Ιδίων 
Κεφαλαίων 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Έναρξης Περιόδου 01/01/2008 2.483 (1.132) 1.351 

Καθαρά κέρδη περιόδου 01/01 - 31/12/2008 - 85 85 

Λοιπά Συνολικά Έσοδα - - - 

Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα - 85 85 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Λήξης  Περιόδου 31/12/2008 2.483 (1.047) 1.436 

    

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Έναρξης Περιόδου 01/01/2009 2.483 (1.047) 1.436 

Καθαρά κέρδη περιόδου 01/01 - 31/12/2009 - (522) (522) 

Λοιπά Συνολικά Έσοδα - - - 

Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα - (522) (522) 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Λήξης  Περιόδου 31/12/2009 2.483 (1.569) 914 



ORGANIZER STORES AEE 
Οικονοµικές Καταστάσεις  

Της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2009 έως 31 ∆εκεµβρίου 2009 

13 

 
 

Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Έµµεση µέθοδος 
(Ποσά σε 000 Ευρώ ) 

1.1-
31.12.2009 

1.1-
31.12.2008 

Λειτουργικές δραστηριότητες   

Κέρδη προ φόρων (521) 158 

Πλέον / µείον προσαρµογές για:   

Αποσβέσεις 293 294 

Αποµειώσεις ενσώµατων και άυλων περιουσιακών στοιχείων - - 

Προβλέψεις (3) 43 

Συναλλαγµατικές διαφορές - - 

Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής 
δραστηριότητας 135 (2) 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 25 38 

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

Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων 345 (7) 

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 1.243 (992) 

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) (1.695) 446 

Μείον:   

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (25) (40) 

Καταβεβληµένοι φόροι (183) 193 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) (387) 134 

Επενδυτικές δραστηριότητες   

Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών 
επενδύσεων - - 

Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων  περιουσιακών στοιχείων (13) (104) 

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων  στοιχείων                                                                                                                                                                 18 4 

Τόκοι  Εισπραχθέντες                                                                                                                                                                 - - 

Μερίσµατα Εισπραχθέντα - - 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) 5 (100) 

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες   

Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου - - 

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 900 400 

Εξοφλήσεις δανείων (500) (470) 

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων απο χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια) - - 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) 400 (70) 

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 
χρήσης  (α) + (β) + (γ) 18 (36) 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης  86 123 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης  105 86 
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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 εταιρείας  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, Λεωφόρος  

Κηφισού 159. 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποτελείται από τους: 

Νικόλαος Βογιατζόγλου, Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος 

Ανδρέας Τσεπέρης, Εκτελεστικό Μέλος 

Άννα Βογιατζόγλου, Εκτελεστικό 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 , 

 

Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού την 31.12.2009 ήταν 17 άτοµα έναντι της προηγούµενης 

χρήσης 31.12.2008  στην οποία ήταν 38  άτοµα . 

 

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

ενσωµάτωσης στις ενοποιηµένες Ετήσιες Οικονοµικές καταστάσεις 2009 του Οµίλου Βογιατζόγλου Systems 

A.E η οποία συµµετέχει κατά 99,41% στο Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας. 

 

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 παρούσες 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 . 
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Η σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς 

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 Αναφοράς (∆.Π.Χ.Α.), 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 

Αναφοράς, όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

Όλα τα ∆.Π.Χ.Α. 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.Α. όπως έχουν υιοθετηθεί από 

την Ε.Ε. και τα ∆.Π.Χ.Α. που έχουν εκδοθεί από το Σ.∆.Λ.Π.  

Νέα Πρότυπα και ∆ιερµηνείες  

Πρότυπα και ∆ιερµηνείες µε ισχύ εντός της χρήσης 2009 

Στην τρέχουσα περίοδο η Εταιρεία και ο Όµιλος στον οποίο ανήκει , εφάρµοσαν τα κατωτέρω νέα και 

τροποποιηµένα Πρότυπα και ∆ιερµηνείες :  

Το αναθεωρηµένο ∆.Λ.Π. 1 , το οποίο πέραν των διαφορετικών τίτλων των οικονοµικών καταστάσεων και της 

διαφορετικής παρουσίασης της κατάστασης αποτελεσµάτων , δεν είχε άλλη επίπτωση . 

Το αναθεωρηµένο ∆.Π.Χ.Α. 8 «Λειτουργικοί Τοµείς» το οποίο δεν κατέληξε σε ουσιαστικές διαφοροποιήσεις 

σε σχέση µε το εφαρµοζόµενο ∆.Λ.Π. 14 «Πληροφόρηση κατά Τοµέα » 

Το αναθεωρηµένο ∆.Λ.Π. 23, το οποίο δεν είχε εφαρµογή λόγω µη υπάρξεως στην περίοδο περιουσιακών 

στοιχείων που να πληρούν τα κριτήρια της κεφαλοποίησης των τόκων . 

Το τροποποιηµένο ∆.Π.Χ.Α. 7 «Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία – Γνωστοποιήσεις » που εκδόθηκε τον Μάρτιο 

του 2009 µε ισχύ για την χρήση 2009 , το οποίο όµως δεν είχε κάποια επίδραση αφού η Εταιρεία  δεν κάνει 

εκτεταµένη χρήση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων για τα οποία απαιτούνται οι προβλεπόµενες από το 

τροποποιηµένο πρότυπο γνωστοποιήσεις . 
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Πρότυπα και ∆ιερµηνείες µε ισχύ µετά την χρήση 2009 

«∆ιάφορες Βελτιώσεις σε Πρότυπα και ∆ιερµηνείες » που εκδόθηκαν τον Απρίλιο 2009 , στα πλαίσια της 

συνεχούς βελτίωσης των ∆.Π.Χ.Α. Οι εν λόγω τροποποιήσεις έχουν διάφορες ηµεροµηνίες ισχύος, κυρίως 

για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 01.01.2010 και δεν αναµένεται να έχουν ουσιώδη 

επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις .  

Αντικατάσταση του ∆.Λ.Π. 24 «Γνωστοποιήσεις Συνδεδεµένων Μερών » τον Νοέµβριο του 2009 µε ισχύ για 

ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 01.01.2011. Το νέο πρότυπο απλοποίησε τον ορισµό των 

συνδεδεµένων µερών και έδωσε κάποιες εξαιρέσεις γνωστοποιήσεων για τις οντότητες που συνδέονται µε το 

κράτος . ∆εν αναµένεται να έχει ουσιώδη επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας .  

«∆.Π.Χ.Α 9 Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία » που εκδόθηκε τον Νοέµβριο 2009 µε ισχύ για ετήσιες περιόδους 

που αρχίζουν την ή µετά την 01.01.2013 . Το νέο πρότυπο αποτελεί το πρώτο βήµα για την αντικατάσταση 

του ∆.Λ.Π. 39 και προβλέπει ότι τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία ταξινοµούνται βάσει του 

επιχειρηµατικού µοντέλου για την διαχείριση τους και επιµετρώνται είτε στην εύλογη αξία είτε στο αποσβέσιµο 

κόστος κτήσεως . ∆εν αναµένεται να έχει ουσιώδη επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας. 

IFRIC ( ∆ιερµηνεία 19 ) «Αντικατάσταση Χρηµατοοικονοµικών Υποχρεώσεων µε Συµµετοχικούς Τίτλους»που 

εκδόθηκε τον Νοέµβριο του 2009 µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 01.07.2010 , η 

οποία καθορίζει το λογιστικό χειρισµό κατά την αντικατάσταση υποχρεώσεων µιας οντότητας µε 

συµµετοχικούς τίτλους της . Βάσει την εν λόγω ∆ιερµηνείας , η διαφορά µεταξύ λογιστικής αξίας της 

υποχρέωσης και εύλογης αξίας των συµµετοχικών τίτλων , αναγνωρίζεται ως κέρδος ή ζηµία στην κατάσταση 

αποτελεσµάτων . Η διερµηνεία αυτή δεν αναµένεται να έχει εφαρµογή στην Εταιρεία. 

Τροποποίηση του ∆.Λ.Π. 32 «Κατάταξη ∆ικαιωµάτων» που εκδόθηκε τον Οκτώβριο του 2009 µε ισχύ για 

ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 01.02.2010 . Βάσει της εν λόγω τροποποίησης , δικαιώµατα , 

δικαιώµατα προαίρεσης ή δικαιώµατα αγοράς µετοχών , για απόκτηση ενός σταθερού αριθµού ιδίων µετοχών 

µιας οντότητας έναντι ενός σταθερού ποσού οποιουδήποτε νοµίσµατος , είναι συµµετοχικός τίτλος αν η 

οντότητα τα προσφέρει αναλογικά σε όλους τους υπάρχοντες ιδιοκτήτες της ίδιας κατηγορίας των µη 

παράγωγων συµµετοχικών τίτλων της . Η τροποποίηση αυτή δεν αναµένεται να έχει επίδραση στην Εταιρεία. 

 

Αναθεωρηµένο ∆.Λ.Π. 27 «Ενοποιηµένες και Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις», που εκδόθηκε τον 

Ιανουάριο του 2008 , µε ισχύ για ετήσιες λογιστικές που αρχίζουν την ή µετά την 01.07.2009. Με βάση το 

αναθεωρηµένο πρότυπο , οι συναλλαγές µε τους µετόχους που δεν ασκούν έλεγχο αναγνωρίζονται στην 

καθαρή θέση εφόσον δεν καταλήγουν σε απώλεια ελέγχου της θυγατρικής . Σε περίπτωση απώλειας του 

ελέγχου τυχόν εναποµένον τµήµα της επένδυσης επιµετράται σε εύλογη αξία και τι κέρδος ή ζηµία 

αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα . Το πρότυπο αυτό δεν αναµένεται να έχει επίδραση στην Εταιρεία .  

Αναθεωρηµένο ∆.Π.Χ.Α. 3 «Επιχειρηµατικές Συνενώσεις» που εκδόθηκε τον Ιανουάριο του 2008 , µε ισχύ για 

ετήσιες λογιστικές χρήσεις που αρχίζουν την ή µετά την 01.07.2009 , µε σηµαντικές αλλαγές σε σχέση µε το 

προηγούµενο ∆.Π.Χ.Α. 3 , που αφορούν την επιµέτρηση άνευ ελέγχου για τα οποία υπάρχει πλέον η επιλογή 

να επιµετρώνται στην εύλογη αξία κατά την απόκτηση , την εξοδοποίηση του κόστους που σχετίζεται άµεσα 

µε την απόκτηση , και την αναγνώριση στην κατάσταση αποτελεσµάτων , του αποτελέσµατος από την 
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επανεπιµέτρηση του ενδεχόµενου ανταλλάγµατος που ταξινοµήθηκε ως υποχρέωση . Το πρότυπο αυτό δεν 

αναµένεται να έχει επίδραση στην Εταιρεία .  

Τροποποιηµένο ∆.Π.Χ.Α. 5 «Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία που Κατέχονται για Πώληση και 

∆ιακοπείσες ∆ραστηριότητες » µε ισχύ για ετήσιες χρήσεις που αρχίζουν την ή µετά την 01.07.2009 . Οι 

τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων µιας 

θυγατρικής στην οποία χάνεται ο έλεγχος , χαρακτηρίζονται ως κατεχόµενα για πώληση . Το πρότυπο αυτό 

δεν αναµένεται να έχει επίδραση στον Όµιλο και την Εταιρεία . Το συγκεκριµένο πρότυπο θα εφαρµοστεί από 

την εταιρεία αν συντρέξει περίπτωσή από την 01.01.2010 .  

∆ιερµηνεία 17 « ∆ιανοµές µη χρηµατικών περιουσιακών στοιχείων σε ιδιοκτήτες» που εκδόθηκε τον 

Νοέµβριο του 2008 µε ισχύ για ετήσιες χρήσεις που αρχίζουν την ή µετά την 01.07.2009 . Η διερµηνεία ορίζει, 

ότι η υποχρέωση για διανοµή µη ταµιακών περιουσιακών στοιχείων σε ιδιοκτήτες, επιµετράτε σε εύλογη αξία 

κατά την ηµεροµηνία που η διανοµή εγκρίνεται από το αρµόδιο όργανο. Στο τέλος κάθε χρήσεως  αναφοράς 

και κατά την ηµεροµηνία διακανονισµού, τυχόν διαφορά µεταξύ εύλογης αξίας του περιουσιακού στοιχείου 

που δίδεται και της υποχρέωσης για διανοµή, αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα. Η διερµηνεία αυτή δεν 

αναµένεται να έχει εφαρµογή στην Εταιρεία. 

∆ιερµηνεία 18 «Μεταβιβάσεις  Περιουσιακών Στοιχείων από Πελάτες» που εκδόθηκε τον Ιανουάριο του 2009 

µε ισχύ για ετήσιες χρήσεις που ξεκινούν την ή µετά την 01.07.2009 . Η διερµηνεία ασχολείται µε τα θέµατα 

λήψης ενσωµάτων παγίων από πελάτες, µε σκοπό την σύνδεσή τους µε δίκτυο ή την παροχή προς αυτούς, 

συνεχούς πρόσβασης σε αγαθά ή υπηρεσίες, ή για αµφότερα. Η διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρεία. 

 

Β. 2 Έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Organizer Stores A.E.E ενέκρινε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις για την 

χρήση που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2009 , στις 12 Μαρτίου 2010 . 

Γ. Βασικές Λογιστικές Αρχές 

Γ.1.  Λειτουργικοί Τοµείς  

Λειτουργικοί τοµείς της εταιρείας είναι στρατηγικές µονάδες οι οποίες εµπορεύονται τα ίδια αγαθά αλλά 

δραστηριοποιούνται σε ξεχωριστές αγορές και διοικούνται ξεχωριστά από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο . Η 

εταιρεία Organizer Stores A.E.E. δραστηριοποιείται µε το ίδιο αντικείµενο εργασιών στην εγχώρια αγορά 

(Ελλάδα ) και για τον λόγο αυτό περιλαµβάνει ένα µόνο λειτουργικό  τοµέα  . 

Γ.2. Λειτουργικό νόµισµα και νόµισµα παρουσίασης 

Τα στοιχεία των οικονοµικών καταστάσεων της  εταιρείας καταχωρούνται στο νόµισµα του πρωτεύοντος 

οικονοµικού περιβάλλοντος, στο οποίο κάθε εταιρεία λειτουργεί («λειτουργικό νόµισµα»).  

Οι  οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, που είναι το λειτουργικό νόµισµα αποτίµησης και το 

νόµισµα παρουσίασης της µητρικής Εταιρείας.  
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Γ.3. 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. 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 ο Όµιλος δεν είναι σε θέση να 

εισπράξει όλα τα ποσά που 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 στα Αποτελέσµατα.  

Γ.5. Ταµειακά διαθέσιµα & Ισοδύναµα Στοιχεία 

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

Γ.6. Μετοχικό κεφάλαιο 

Το µετοχικό κεφάλαιο περιλαµβάνει τις κοινές µετοχές της Εταιρείας. Οι κοινές µετοχές περιλαµβάνονται 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.7. 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 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 
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προσωρινών διαφορών ελέγχεται από τον Όµιλο 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.8. 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.9. 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 έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται µε την υπογραφή των ασφαλιστηρίων συµβολαίων οπότε 

καθίσταται και απαιτητή η προµήθεια της εταιρείας. Τα λοιπά έσοδα 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.10. 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.  

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.  
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Γ.11. ∆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.  

∆.  ∆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 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. 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. Τα πιστωτικά όρια παρακολουθούνται σε τακτά χρονικά διαστήµατα και επανακαθορίζονται .    

 (γ) Κίνδυνος ρευστότητας  

Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαµηλά επίπεδα  διότι η εταιρεία έχει θεσπίσει και εφαρµόζει 

διαδικασίες πιστωτικού ελέγχου µε στόχο την ελαχιστοποίηση των επισφαλειών και την άµεση κάλυψη των 

απαιτήσεων µε αξιόγραφα. Κανένας  πελάτης δεν ξεπερνά το 10% των πωλήσεων  εποµένως ο εµπορικός 

κίνδυνος είναι κατανεµηµένος σε µεγάλο αριθµό πελατών. Από τη ∆ιεύθυνση Πιστωτικού Ελέγχου ορίζονται 

πιστωτικά όρια ανά πελάτη και εφαρµόζονται συγκεκριµένοι όροι πωλήσεων και εισπράξεων . Τα πιστωτικά 

όρια, ιδιαίτερα αυτήν την περίοδο της οικονοµικής κρίσης , παρακολουθούνται σε τακτά χρονικά διαστήµατα 

και επανακαθορίζονται . Επιπρόσθετα έχει ικανά ταµειακά διαθέσιµα καθώς και διαθέτει  επαρκή πιστωτικά 

όρια µε τις συνεργαζόµενες τράπεζες.  
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(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  λογιστικές εκτιµήσεις που γίνονται από την ∆ιοίκηση προκειµένου να εφαρµοστούν οι λογιστικές 

πολιτικές  περιλαµβάνουν τα εξής : 

 

α) Εύλογες αξίες των ιδιοχρησιµοποιούµενων παγίων στοιχείων , τις ωφέλιµες ζωές αυτών και τις 

υπολειµµατικές αξίες τους . 

β) Εύλογες αξίες των επενδυτικών ακινήτων  

γ) Πρόβλεψη για φόρο εισοδήµατος 

 

Η πρόβλεψη για φόρο εισοδήµατος 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 αλλά εκτιµάται ότι τυχόν απόκλιση δεν θα έχει ουσιώδη επίδραση στην Κατάσταση 

Συνολικών Εσόδων  της Εταιρείας .  
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
 
1. Λειτουργικοί τοµείς  

Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2009  η Εταιρεία δραστηριοποιείται µόνο στην Ελλάδα µε το ίδιο αντικείµενο 

εργασιών . Τα αποτελέσµατα του  τοµέα  έχουν ως εξής: 

01.01.2009 01.01.2008 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ 31.12.2009 31.12.2008 

(Ποσά σε 000 Ευρώ)   

Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις ) 3.932 6.696 

Μείον: Κόστος πωληθέντων  (2.459) (4.226) 

Μικτά Αποτελέσµατα Εκµετάλλευσης 1.473 2.470 

Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης (108) 11 

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας (127) (45) 

Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως (1.733) (2.239) 

Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών 
αποτελεσµάτων (496) 197 

Καθαρά έσοδα/έξοδα χρηµατοοικονοµικής λειτουργίας (25) (38) 

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων (521) 158 

Φόρος εισοδήµατος (1) (74) 

Καθαρά Κέρδη/Ζηµίες Χρήσεως  (522) 85 

Κατανεµόµενα σε:   

Ιδιοκτήτες  µητρικής (522) 85 

∆ικαιώµατα µειοψηφίας - - 

 (522) 85 

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους  - - 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (522) 85 

Κατανεµόµενα σε:   

Ιδιοκτήτες  µητρικής (522) 85 

∆ικαιώµατα µειοψηφίας - - 

 (522) 85 

Κέρδη ανά µετοχή (€ ανά µετοχή) (0,4200) 0,0700 

Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων (203) 491 

 

 

 

 

(Ποσά σε 000 Ευρώ) 31.12.2009 31.12.2008 

Πάγια στοιχεία Ενεργητικού  1.090 1.572 

Λοιπά στοιχεία Ενεργητικού 1.847 3.370 

Συµµετοχές - - 

Σύνολο υποχρεώσεων (2.023) (3.506) 

Καθαρό σύνολο ενεργητικού (Ι.Κ.) 914 1.436 
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2.Κόστος Μισθοδοσίας 
 
Το κόστος µισθοδοσίας που συµπεριλαµβάνεται στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις αναλύεται ως 
εξής: 

(Ποσά σε 000 Ευρώ) 2009 2008 

Έξοδα Μισθοδοσίας 436 620 

Εργοδοτικές εισφορές 112 166 

Λοιπές Παροχές - 1 

Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού  - - 

Μισθοί στην Παροχή Υπηρεσίας  - - 

Σύνολο 548 788 

 

Το µόνιµο απασχολούµενο προσωπικό την 31/12/2009 ήταν για την Εταιρεία 17 άτοµα. 

 

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

(Ποσά σε 000 Ευρώ) 2009 2008 

Έσοδα από Πωλήσεις Εµπορευµάτων  3.700 6.501 

Έσοδα από Παροχή Υπηρεσιών 232 195 

Σύνολο 3.932 6.696 

 
Τα Λοιπά Έσοδα αναλύονται ως κάτωθι : 
 

(Ποσά σε 000 Ευρώ) 2009 2008 

Ενοίκια Ακινήτων  - - 

Λοιπά Έσοδα (108) 11 

Σύνολο (108) 11 

 
 

 

4.Έξοδα ∆ιοικητικής Λειτουργίας – Λειτουργίας ∆ιάθεσης και  Άλλα Γενικά  

Έξοδα 

 

Tα έξοδα διοικητικής λειτουργίας και λειτουργίας διαθέσεως αναλύονται ως ακολούθως: 
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5.Καθαρά Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα (Έξοδα) 

Τα χρηµατοοικονοµικά έσοδα (έξοδα) αναλύονται ως ακολούθως: 

(Ποσά σε 000 Ευρώ) 
1.1.-

31.12.2009 
1.1.-

31.12.2008 

Τόκοι τραπεζικών µακροπροθέσµων υποχρεώσεων - - 

Τόκοι τραπεζικών βραχυπροθέσµων υποχρεώσεων 9 18 

Λοιπά χρηµατοοικονοµικά έξοδα 16 20 

Σύνολο χρηµατοοικονοµικών εξόδων 25 38 

   

Τόκοι καταθέσεων τραπεζών - - 

Κέρδη από συναλλαγµατικές διαφορές - - 

Τόκοι Πελατών - - 

Σύνολο χρηµατοοικονοµικών εσόδων - - 

Καθαρά χρηµατοοικονοµικά έσοδα (έξοδα) (25) (38) 

 

6.Φόροι 
 
Ο ισχύον φορολογικός συντελεστής για τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα για τη περίοδο 

01.01.2009 – 31.12.2009 είναι 25% (01.01.2008 - 31.12.2008 : 25%) . Η εταιρεία Organizer Stores AEE δεν 

έχει ελεγχθεί από τις Φορολογικές Αρχές για τις χρήσεις 2007 – 2009 . 

(Ποσά σε 000 Ευρώ) 1.1. – 31.12.2009 1.1. – 31.12.2008 

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 548 788 

Αµοιβές Τρίτων 9 28 

Λοιπές Παροχές Τρίτων 161 152 

Λειτουργικές µισθώσεις  585 605 

Ασφάλιστρα 8 8 

Επισκευές & Συντηρήσεις 19 19 

Φόροι - Τέλη 58 55 

Έξοδα προβολής & διαφήµισης 40 246 

Έξοδα ταξιδίων - 1 

Συνδροµές 1 1 

Γραφική ύλη 3 11 

∆ιάφορα έξοδα 13 26 

Έξοδα µεταφορών 119 47 

Έξοδα δηµοσιεύσεων 2 4 

Αποσβέσεις 293 294 

Σύνολο 1.861 2.284 
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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 000 Ευρώ) 31.12.2009 31.12.2008 

Τρέχοντες φόροι εισοδήµατος:   

Φόρος Εισοδήµατος Χρήσεως - - 

Αναβαλλόµενοι Φόροι Εισοδήµατος 1 69 

∆ιαφορές Φορολογικού Ελέγχου προηγ. χρήσεων - 5 

Σύνολο φόρου εισοδήµατος που απεικονίζεται 
στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων 1 74 

 

(Ποσά σε 000 Ευρώ)    

Λοιποί Φόροι Πληρωτέοι    
 

31.12.2009 
 

31.12.2008 

Φ.Π.Α 25 207 

Φόροι – Τέλη Αµοιβών 2 3 

Φόροι – Τέλη Αµοιβών Τρίτων 1 - 

Φόρος Εισοδήµατος - - 

Λοιποί Φόροι – Τέλη - 1 

Σύνολο φόρων που απεικονίζεται στον 
Ισολογισµό 27 210 

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. 

 (Ποσά σε 000 Ευρώ)  

Αναβαλλόµενοι φόροι ενεργητικού και παθητικού 
 

31.12.2009 
 

31.12.2008 

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 12 15 

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις - (2) 

Σύνολο αναβαλλόµενων φόρων στον Ισολογισµό 12 13 

Ανάλυση   

Υπόλοιπο έναρξης 13 82 

Κίνηση Περιόδου                                                       (1) (69) 

Υπόλοιπο τέλους 12 13 
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Η κίνηση των αναβαλλόµενων φόρων για την περίοδο του 01.01-31.12.2009 και ανά κατηγορία προσωρινής διαφοράς ήταν ως εξής: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  

(Ποσά σε 000 Ευρώ) 

 
Έξοδα 
Ίδρυσης 

 
Αποθέµατα 

 
Προβλέψεις 
Εγγυήσεων 
Μισθωµάτων  

 
Συµψ/στεος 

Φ.Ε. 

 
Σύνολο 

Υπόλοιπο την 01.01.2009 4 11 1 - 15 

Χρεώσεις / Πιστώσεις στα Συν.Έσοδα (3) - - - (3) 

Χρεώσεις / Πιστώσεις στα Ίδια Κεφάλαια - - - - - 

Υπόλοιπο την 31.12.2009 - 11 1 - 12 

 
ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ   

(Ποσά σε 000 Ευρώ) 

Aποζηµίωση 
Κλοπής 

 
 

Σύνολο 

Υπόλοιπο την 01.01.2009 (2) (2) 

Χρεώσεις / Πιστώσεις στα Συν.Έσοδα 2 2 

Χρεώσεις / Πιστώσεις στα Ίδια Κεφάλαια - - 

Υπόλοιπο την 31.12.2009 - - 
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Η κίνηση των αναβαλλόµενων φόρων για την περίοδο του 01.01-31.12.2008 και ανά κατηγορία προσωρινής διαφοράς ήταν ως εξής: 
 

 
ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  

(Ποσά σε 000 Ευρώ) 

 
Έξοδα 
Ίδρυσης 

 
Αποθέµατα 

 
Προβλέψεις 
Εγγυήσεων 
Μισθωµάτων  

 
Συµψ/στεος 

Φ.Ε. 

 
Σύνολο 

Υπόλοιπο την 01.01.2008 2 - 1 79 82  

Χρεώσεις / Πιστώσεις στα Συν.Έσοδα 2 11 - (79) (67) 

Χρεώσεις / Πιστώσεις στα Ίδια Κεφάλαια - - - - - 

Υπόλοιπο την 31.12.2008 4 11 1 - 15 

 
ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ   

(Ποσά σε 000 Ευρώ) 

Aποζηµίωση 
Κλοπής 

 
 

Σύνολο 

Υπόλοιπο την 01.01.2008 - -  

Χρεώσεις / Πιστώσεις στα Συν.Έσοδα (2) (2) 

Χρεώσεις / Πιστώσεις στα Ίδια Κεφάλαια - - 

Υπόλοιπο την 31.12.2008 (2) (2) 
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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 2009 είναι 1250.000  µετοχές. 

 

8. Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία  

 

Τα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας για την χρήση 2009 αναλύονται ως ακολούθως: 
 

 
(Ποσά σε 000 Ευρώ) Κτίρια Μηχανήµατα Μεταφορικά 

Μέσα 
Λοιπός 

Εξοπλισµός Σύνολο 

Υπόλοιπο την 01.01.2009 1.364 36 2 847 2.249 

Προσθήκες χρήσης 2009 - - 8 5 13 

Πωλήσεις-∆ιαγραφές χρήσης 2009 (184) - (1) (24) (209) 

Σύνολο Χρεώσεων Χρήσεως  (184) - 7 (20) (196) 

Υπόλοιπο την 31.12.2009 1.180 36 9 827 2.053 

      

Σωρευµένες Αποσβέσεις      

Υπόλοιπο την 01.01.2009 (335) (6) (2) (439) (782) 

Προσθήκες χρήσης 2009 (115) (2) (2) (163) (282) 

Πωλήσεις-∆ιαγραφές χρήσης 2009 43 - 1 13 57 

Σύνολο Χρεώσεων Χρήσεως  (72) (2)                 (1) (150) (225) 

Υπόλοιπο την 31.12.2009 (407) (9) (3) (589) (1.007) 

Καθαρή Αναπόσβεστη Αξία 31.12.2008 1.029 30 - 408 1.467 

Καθαρή Αναπόσβεστη Αξία 31.12.2009 773 28 6 238 1.046 

 
 

(Ποσά σε 000 Ευρώ) 2009 2008 

 
Καθαρά κέρδη  (522) 85 

Μέσος σταθµισµένος αριθµός µετοχών σε κυκλοφορία 1.250 1.250 

Μείον: Μέσος σταθµισµένος αριθµός ιδίων µετοχών - - 

Συνολικός µέσος σταθµισµένος αριθµός µετοχών σε κυκλοφορία 
1.250 

 
1.250 

Βασικά κέρδη ανά µετοχή (σε €) (0,4200) 0,0700 
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9. Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία 

Τα ασώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία περιλαµβάνουν αγορές  λογισµικού και  τεχνογνωσίας  όπως αυτές 
αναλύονται παρακάτω: 

 

(Ποσά σε 000 Ευρώ) 

 Κόστος  

Λογισµικά 
Προγράµµατα Σύνολο 

Υπόλοιπο την 01.01.2009 39 39 

Προσθήκες χρήσης  - - 

Σύνολο Χρεώσεων Χρήσεως  - - 

Υπόλοιπο την 31.12.2009 39 39 

   

Αποσβέσεις   

Υπόλοιπο την 01.01.2009 (8) (8) 

Προσθήκες χρήσης  (11) (11) 

Σύνολο Χρεώσεων Χρήσεως (11) (11) 

Υπόλοιπο την 31.12.2009 (19) (19) 

Καθαρή Αναπόσβεστη αξία κατά την 31/12/2008 31                                     31 

Καθαρή Αναπόσβεστη αξία κατά την 31/12/2009 20                                      20 

 

10.Συναλλαγές Συνδεδεµένων Μερών  
(Ποσά σε 000 Ευρώ) 
                                        ΠΩΛΗΣΕΙΣ   
ORGANIZER STORES AEE σε Βογιατζόγλου Systems ΑΕ 
   

              11 
                                         ΑΓΟΡΕΣ 
ORGANIZER STORES AEE από Βογιατζόγλου Systems ΑΕ 
 
                                                                                      1.071 
                                        ΕΝΟΙΚΙΑ 
ORGANIZER STORES AEE σε Logisystems ΑΕ 
 
                                                                                         7 
                                       ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
 
ORGANIZER STORES AEE σε Βογιατζόγλου Systems ΑΕ 

                                                                                      1.196 
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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 000 Ευρώ) 31.12.2009 31.12.2008 

Εγγυήσεις Λειτουργικών Μισθώσεων 10 57 

Λοιπές Εγγυήσεις 2 2 

Σύνολο 12 59 

 

12.Πελάτες και Λοιπές Απαιτήσεις 

Οι συνολικές απαιτήσεις της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

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. 

Τα χρηµατικά διαθέσιµα αναλύονται ως κάτωθι: 

(Ποσά σε 000 Ευρώ) 31.12.2009 31.12.2008 

Βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις - Πελάτες 56 1.765 

Επιταγές Εισπρακτέες - Μεταχρονολογηµένες 702 24 

Eπισφαλείς επίδικοι πελάτες και χρεώστες - - 

ΦΠΑ εισπρακτέο - - 

Προκαταβολές & Πιστώσεις 1 - 

Έξοδα Εποµένων Χρήσεων 46 43 

Xρεώστες διάφοροι 116 284 

Υπόλοιπο 921 2.117 
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14.Μετοχικό Κεφάλαιο  
 

Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 2.500.000 Eυρώ και διαιρείται σε 1.250.000 µετοχές 

ονοµαστικής αξίας 2 ευρώ   εκάστη. Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας δεν διαφοροποιήθηκε κατά το 

χρονικό διάστηµα από 1 Ιανουαρίου 2009 µέχρι την ηµεροµηνία έγκρισης των οικονοµικών καταστάσεων.  

Η εταιρική σύνθεση της Εταιρίας την 31.12. 2009 έως και σήµερα έχει ως εξής: 

 

 

 
Κοινές Μετοχές & 
∆ιαφορές Υπέρ το 
Άρτιον 

 
Αριθµός Μετοχών  

 
Αξία Κοινών Μετοχών     
(ποσό 000 Ευρώ) 

 
Αξία ∆ιαφορών 
υπέρ το Αρτιον 

 (ποσό 000 
Ευρώ) 

 
Ονοµαστική Αξία 

Μετοχής 

 
Σύνολο 

(ποσό 000 
Ευρώ) 

Υπόλοιπο την 
01.01.2009 1.250.000 2.500 (17) 2 2.483 

Υπόλοιπο την 
31.12.2009 1.250.000 2.500 (17) 2 2.483 

    

15.Κέρδη/Ζηµίες εις νέο        

                                     

(Ποσά σε 000 Ευρώ) 2009 2008 

Kέρδη εις νέο (1.569) (1.047) 

Kέρδη εις νέο (1.569) (1.047) 

(Ποσά σε 000 Ευρώ) 2009 2008 

Ταµείο 8 16 

Καταθέσεις σε τράπεζες 97 71 

Σύνολο 105 86 

 
ΜΕΤΟΧΟΙ 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ 

 
AΞΙΑ ΚΟΙΝΩΝ 
ΜΕΤΟΧΩΝ 

 
% 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 1.250.000 2.500.000€ 100% 
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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 000 Ευρώ) 31.12.2009 31.12.2008 

Βραχυπρόθεσµα ∆άνεια 
  

Τραπεζικά ∆άνεια 600 200 

Σύνολο 600 200 

Μέσο Σταθµικό Επιτόκιο των: 31.12.2009 31.12.2008 

Τραπεζικά Βραχυπρόθεσµα ∆άνεια 4,10% 7,49% 

 

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 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.Α. 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 000 Ευρώ) 31.12.2009 31.12.2008 

Υπόλοιπο έναρξης   16 16 

Παροχές που καταβλήθηκαν στη χρήση - - 

Έξοδο αναγνωρισµένο στην Κατάσταση 
Συνολικών Εσόδων (3) - 

Υπόλοιπο τέλους χρήσης 13 16 
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Οι υποχρεώσεις της Εταιρείας για αποζηµίωση προσωπικού προσδιορίστηκαν µέσω αναλογιστικών µελετών 

από ανεξάρτητη εταιρεία διεθνώς αναγνωρισµένων αναλογιστών µε την µέθοδο Projected Unit Credit 

Method. Οι λεπτοµέρειες και οι βασικές υποθέσεις της αναλογιστικής µελέτης την 31 ∆εκεµβρίου 2009 έχουν 

ως κάτωθι: 

(Ποσά σε 000 Ευρώ) 2009 

Παρούσα αξία δέσµευσης καθορισµένων παροχών 10 

Μη αναγνωρισµένες αναλογιστικές (κέρδη) /ζηµίες 2 

Υποχρέωση καταχωρηµένη στην Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης 13 

Ποσά αναγνωρισµένα στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων  

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 5 

Χρηµατοοικονοµικό κόστος 1 

Επίδραση περικοπής - παροχές 21 

Απορρόφηση – Μετακίνηση Προσωπικού  - 

Συνολική χρέωση στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων 27 

Καταβληθείσες Αποζηµιώσεις (30) 

 

Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιµοποιήθηκαν για τον υπολογισµό των σχετικών προβλέψεων 

αποζηµίωσης προσωπικού είναι: Προεξοφλητικό επιτόκιο 2009 :6,20 % (2008: 5,90%), Αναµενόµενη αύξηση 

αποδοχών 2009 : 6,00% (2008: 6,00%), Ρυθµός αύξησης Πληθωρισµού 2009 : 2% (2008: 2%). 

18.Προµηθευτές  και Λοιπές Υποχρεώσεις 

Οι συνολικές υποχρεώσεις της Εταιρείας προς προµηθευτές, φορολογικές αρχές και λοιπούς τρίτους 
αναλύονται ως ακολούθως: 
 

(Ποσά σε 000 Ευρώ)                
 

31.12.2009 31.12.2008 

Προµηθευτές εξωτερικού - 895 

Υποχρεώσεις ενδοεταιρικά υπόλοιπα 1.196 1.585 

Προµηθευτές Εσωτερικού 107 312 

Κοινωνικές Ασφαλίσεις 22 41 

Βραχυπρόθεσµες Υποχρ. Προς τον Όµιλο  - 80 

Πιστωτές ∆ιάφοροι 5 1 

Προκαταβολές πελατών 10 9 

Επιταγές πληρωτέες 38 144 

∆εδουλευµένα έξοδα 5 12 

Σύνολο 1.383 3.078 
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19.Συµβατικές ∆εσµεύσεις και Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις 
 
Η Εταιρεία έχει συνάψει συµβάσεις λειτουργικών µισθώσεων και έχουν καταβληθεί τα παρακάτω ποσά : 
 

(Ποσά σε 000 Ευρώ)                2009 2008 

Λειτουργικές Μισθώσεις 585 605 

Σύνολο                           585 605 

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

 

 

 

 

 
 

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 2009 γεγονότα, που να αφορούν την Εταιρεία, στα οποία επιβάλλεται αναφορά από τα ∆ιεθνή 
Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς . 

 
Άγιος Ιωάννης Ρέντης , 12 Μαρτίου 2010 

 
 

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ.                                                                    Ο Οικονοµικός & ∆ιοικητικός ∆ιευθυντής 
& ∆ιευθύνων Σύµβουλος                                                              & Μέλος του ∆.Σ.                                                          
 
 
 
 
                                                                                                             
                                                                                                              
Νικόλαος  ∆αµ. Βογιατζόγλου                                                     Ανδρέας  Γεωρ. Τσέπερης  
Α∆Τ : ΑΒ 557000                                                                           Α∆Τ : Ξ 199068,                   

          ΑΡ.Μ.ΟΕΕ: 9996003961                            
 

 
 

(Ποσά σε 000 Ευρώ)                
 

 

Έως 1 έτος 254 

Από 1 έτος έως 5 έτη 1.732 

Περισσότερα από 5 έτη 408 

Σύνολα 2.395 



ORGANIZER STORES AEE 
Οικονοµικές Καταστάσεις  

Της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2009 έως 31 ∆εκεµβρίου 2009 
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