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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
Αρµόδια Υπηρεσία - Νοµαρχία (ή Πρωτοδικείο) : Περιφέρεια Πειραιά,∆ιεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Πειραιά 
∆ιεύθυνση ∆ιαδικτύου : http: // www.organizerstores.gr 
Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου: Νικολάος Βογιατζόγλου : Πρόεδρος & ∆/νων Σύµβουλος

Ανδρέας Τσέπερης : Εκτελεστικό Μέλος 
Άννα Βογιατζόγλου : Εκτελεστικό Μέλος 

Ηµεροµηνία Έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων: 10 Μαρτίου 2011
Νόµιµος Ελεγκτής: Τσαµπάζης Νικόλαος, Αρ.Μ. ΣΟΕΛ 17111
Ελεγκτική Εταιρία: ΒDO  Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. , Αρ.Μ. ΣΟΕΛ 111
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών:  Με σύµφωνη γνώµη

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1. Η εταιρεία Organizer Stores AEE δεν έχει ελεγχθεί από τις Φορολογικές Αρχές για τις χρήσεις 2007 - 2010 .
2. Οι βασικές λογιστικές αρχές που ακολουθήθηκαν για την κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων 2010 είναι ίδιες µε αυτές της χρήσης 2009.
3. Τα ποσά των αγορών και πωλήσεων της εταιρείας από και προς τις συνδεδεµένες εταιρείες, σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής χρήσης, ανέρχονται στο ποσό των  582 χιλ. ευρώ και 91 χιλ. ευρώ αντίστοιχα.Oι 

υποχρεώσεις της εταιρείας σε συνδεδεµένες εταιρείες ανέρχονται στο ποσό των  637 χιλ. ευρώ και οι απαιτήσεις της από συνδεδεµένες εταιρείες στο ποσό των  87 χιλ.ευρώ . 
4. ∆εν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη. 
5. ∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της εταιρείας. 
6. Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού την 31.12.2010 ήταν 11 άτοµα έναντι της προηγούµενης χρήσης 31.12.2009  στην οποία ήταν 17 άτοµα .
7. Εγκρίθηκε από την Νοµαρχία Πειραιά (Αριθµ. Πρωτ. 443/16.02.2011) η µείωση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 1.000 χιλ. ευρώ µε ταυτόχρονη µείωση της ονοµαστικής αξίας των µετοχών της εταιρείας από 

2 Ευρώ η κάθε µία σε 1,2 Ευρώ, η οποία αποφασίσθηκε µετά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων την 31η ∆εκεµβρίου 2010. 
8. Η εταιρεία Organizer Stores AEE είναι θυγατρική της Βογιατζόγλου Systems AE η οποία συµµετέχει µε ποσοστό 99,41% του εταιρικού κεφαλαίου της συνολικού ποσού 1.500 χιλ. ευρώ. Συµπεριλαµβάνεται µε την ολική 

µέθοδο στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου Βογιατζόγλου Systems AE για το έτος 2010.
9. Οι Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις 2010 εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας την 10η Μαρτίου 2011.

OORRGGAANNIIZZEERR SSTTOORREESS
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ∆ΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 57940/02/Β/05/02

Ε∆ΡΑ: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΟΥ 159, ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010

(δηµοσιευµένα βάσει του κ.ν. 2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και µη, κατά τα ∆ΛΠ) 

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις, στοχεύουν σε µία γενική  ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της
Organizer Stores AΕΕ . Συνιστούµε εποµένως να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της µητρικής: http://www.voyatzoglou.gr όπου αναρτώνται οι οικονοµικές καταστάσεις καθώς και η
έκθεση επισκόπησης του νόµιµου ελεγκτή.

Αγιος Ιωάννης Ρέντης, 10 Μαρτίου 2011

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

Α∆Τ ΑΒ 557000

Το Μέλος του ∆.Σ. 
ΑΝΝΑ ΝΙΚ. ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ 

Α∆Τ ΑΒ 224134

Ο Λογιστής & Μέλος του ∆.Σ.
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΓΕΩΡ. ΤΣΕΠΕΡΗΣ

Α∆Τ Ξ 199068 ΑΡ.Μ.ΟΕΕ:9996003961

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 

(Ποσά εκφρασµένα σε χιλ.ευρώ)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31.12.2010 31.12.2009
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 731 1.046
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 10 20
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 44 24
Αποθέµατα 572 821
Απαιτήσεις από πελάτες 35 56
Λοιπά  κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 182 970
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.573 2.937
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό κεφάλαιο 1.483 2.483
Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων (793) (1.569)
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ιδιοκτητών Εταιρείας (α) 690 914
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας (β) - -
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ) = (α) +(β) 690 914
Προβλέψεις / Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 10 13
Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις - 600
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 874 1.410
Σύνολο Υποχρεώσεων (δ) 883 2.023
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  KAI ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  (γ) + (δ) 1.573 2.937

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ

(Ποσά εκφρασµένα σε χιλ.ευρώ) 01.01.31.12.10 01.01.-31.12.09
Κύκλος εργασιών 3.156 3.932
Μικτά κέρδη / (ζηµιές) 922 1.473
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών 
και επενδυτικών αποτελεσµάτων (152) (496)
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων (212) (521)
Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους (Α) (224) (522)
- Ιδιοκτήτες Μητρικής (224) (522)
- ∆ικαιώµατα Μειοψηφίας - -
Λοιπά Συνολικά Έσοδα µετά από φόρους (Β) - -
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α) + (Β) (224) (522)
- Ιδιοκτήτες Μητρικής (224) (522)
- ∆ικαιώµατα Μειοψηφίας - -
Κέρδη/(ζηµίες) µετά από φόρους ανά µετοχή – βασικά (σε ευρώ) (0,1792) (0,4200)
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, 
επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων 76 (203)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ KATAΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

(Ποσά εκφρασµένα σε χιλ.ευρώ) 31.12.2010 31.12.2009
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης χρήσης 
(01.01.2010 και 01.01.2009 αντίστοιχα) 914 1.436
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (224) (522)
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξης χρήσης 
(31.12.2010 και 31.12.2009 αντίστοιχα) 690 914

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (έµµεση µέθοδος)

(Ποσά εκφρασµένα σε χιλ.ευρώ) 01.01.-31.12.10 01.01.-31.12.09
Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων (συνεχιζόµενες δραστηριότητες ) (212) (521)
Πλέον / µείον προσαρµογές για:
Αποσβέσεις 229 293
Προβλέψεις 25 (3)
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας 19 135
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 60 25
Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου 
κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων 221 345
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 701 1.243
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) (572) (1.695)
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (60) (25)
Καταβεβληµένοι φόροι 36 (183)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 446 (387)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων - -
Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων  στοιχείων (32) (13)
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων 110 18
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) 78 5
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια - 900
Εξοφλήσεις δανείων (600) (500)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) (600) 400
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα 
και ισοδύναµα περιόδου  (α) + (β) + (γ) (76) 18
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης 105 86
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης 29 105


