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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

 

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «ORGANIZER STORES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ  

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ» 

 

Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 

Ελέγξαμε τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «ORGANIZER STORES ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ», οι οποίες αποτελούνται από την 

κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της 31
ης

 Δεκεμβρίου 2015, τις καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, 

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

σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. 

Ευθύνη της Διοίκησης για τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται 

δυνατή η κατάρτιση χρηματοοικονομικών 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 χρηματοοικονομικών καταστάσεων με βάση τον 

έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή 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 χρηματοοικονομικές 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 χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του 

ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο 

ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για 

τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων 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 χρηματοοικονομικών 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 χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη 

άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας «ORGANIZER STORES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 

ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ κατά την 31
η
 Δεκεμβρίου 2015, τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις 

ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 

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

Έμφαση Θέματος 

Χωρίς να διατυπώνουμε επιφύλαξη στη γνώμη μας, εφιστούμε την προσοχή σας στην σημείωση 20 των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων, όπου αναφέρεται ότι το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της εταιρείας είναι 

κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, με συνέπεια να συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των 

διατάξεων του άρθρου 47 του κ.ν. 2190/1920. Η Διοίκηση με δεδομένο ότι η εταιρεία παρουσιάζει κέρδη χρήσης 

μετά από φόρους και θετικές λειτουργικές ταμειακές ροές συντάσσει τις οικονομικές της καταστάσεις σύμφωνα με 

την αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας.  

Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 

Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού 

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

(παρ.3
α
) και 37 του κ.ν. 2190/1920. 

 

 

 

                                                                                                                        Αθήνα, 24 Μαρτίου 2016 

 
TMS Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών 

Λουκιανού 6, 10675, Αθήνα 

Α.Μ. ΣΟΕΛ 166 

 

Ανεξάρτητο μέλος της ΙΑΡΑ International 
 

 

H Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

 

 

Νίκη Καραχρήστου  

Α.Μ. ΣΟΕΛ 31011 
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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 - 2015 ΕΩΣ 31 - 12 - 2015 
 
Κύριοι Μέτοχοι,  

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

µας κατά την 10η διαχειριστική χρήση (01.01.2015 – 31.12.2015) καθώς και την προβλεπόµενη πορεία της 

Εταιρείας για έτος 2016. 

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

εταιρείας για την δέκατη διαχειριστική χρήση 01.01.2015 - 31.12.2015, 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 και περιουσιακή θέση και 

κατάσταση της εταιρείας και συντάχθηκαν σύµφωνα µε την 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  

H συνεχιζόµενη ύφεση στην χώρα µας και η παρατεταµένη οικονοµική κρίση αντικατοπτρίζονται και  στα 

αποτελέσµατα της εταιρείας που δραστηριοποιείται στο λιανικό εµπόριο. 

H Organizer Stores A.E για το 2015 παρουσίασε οριακή µείωση του Κύκλου Εργασιών της τάξεως του 

0,48%, παρουσιάζοντας κέρδη ύψους 6 χιλ. ευρώ έναντι ζηµιών ύψους (78) χιλ. ευρώ στην χρήση 2014. Η 

µείωση των εξόδων λειτουργίας διάθεσης και η αύξηση του συντελεστή Μικτού κέρδους από 31,05% σε 

44,52% συντέλεσε στην εµφάνιση κερδών. 

Ο Κύκλος Εργασιών της εταιρείας για την χρήση του 2015 ανήλθε στις 426 χιλ. Ευρώ παρουσιάζοντας 

οριακή µείωση κατά 0,48% σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση 2014 (428 χιλ. Ευρώ). Τα Μικτά Κέρδη 

έκλεισαν στις 190 χιλ. ευρώ εµφανίζοντας αύξηση κατά 42,69% σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση 2014 

(133 χιλ. ευρώ). Τα Αποτελέσµατα Προ Φόρων, Χρηµατοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσµάτων και 

Αποσβέσεων εµφάνισαν κέρδη ύψους 13 χιλ. έναντι ζηµιών ύψους (67) χιλ. ευρώ της χρήσης 2014. Τα 

Αποτελέσµατα µετά από φόρους εµφάνισαν κέρδη ύψους 6 χιλ. ευρώ έναντι ζηµιών ύψους (78) χιλ. ευρώ της 

προηγούµενης χρήσης. 

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μέτοχων της Organizer Stores Α.Ε. στις 30 Ιουνίου 2015 αποφάσισε την 

µείωση του µετοχικού κεφαλαίου κατά πεντακόσιες χιλιάδες Ευρώ (500 χιλ. €) µε ισόποση διαγραφή ζηµιών 

προηγούµενων χρήσεων, µέσω της µείωσης της ονοµαστικής αξίας των µετοχών της εταιρείας κατά 0,40 

Ευρώ (Καταχώρηση στο Τµήµα Μητρώου ΓΕΜΗ, Κωδ.Κατ.561150/16.2.2016, Αριθµ. Πρωτ. Ανακοίνωσης 

64661/23.02.2016). Μετά την µείωση το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό του ενός 

εκατοµµυρίου Ευρώ (1.000 χιλ. €) και διαιρείται σε 1.250.000 ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας 0,8 

Ευρώ η κάθε µια. 



ORGANIZER STORES AEE 
Οικονοµικές Καταστάσεις  

Της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2015 έως 31 ∆εκεµβρίου 2015 

 

6 

Τα Ίδια Κεφάλαια της εταιρείας διαµορφώθηκαν σε 114 χιλ. Ευρώ έναντι 107 χιλ. ευρώ της προηγούµενης 

χρήσης 2014. 

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 των οικονοµικών καταστάσεων που 

αποτελούν και αναπόσπαστο µέρος αυτών. Επισηµαίνεται ότι επειδή η εταιρεία είναι θυγατρική κατά 100% 

της εισηγµένης στο Χρηµατιστήριο Αθηνών εταιρείας «ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS Α.Ε» συνέταξε τις 

οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Α.  

H Eταιρεία παρουσιάζεται ως ακολούθως: 

1) Η εταιρεία στις 31.12.2015 απασχολούσε προσωπικό 4 ατόµων. 

2) Τα αποθέµατα της εταιρείας κατά την 31.12.2015 ανήλθαν σε 123 χιλ. ευρώ.  

3) Οι απαιτήσεις της εταιρείας µας ανήλθαν στο ποσό των 21 χιλ. ευρώ, οι οποίες αναλύονται σε                

ποσό 5 χιλ. ευρώ που αφορά υπόλοιπα πελατών, επιταγές εισπρακτέες ποσού ύψους 5 χιλ. ευρώ, ποσό 1 

χιλ.ευρώ για Προκαταβολές και Πιστώσεις, ποσό 3 χιλ. ευρώ που αφορά σε διάφορους χρεώστες και 6 χιλ. 

ευρώ που αφορούν έξοδα επόµενων χρήσεων. 

4) Τα Χρηµατικά διαθέσιµα ανέρχονται στο ποσό των 45 χιλ. ευρώ εκ των οποίων 1 χιλ. ευρώ βρίσκονται στο 

Ταµείο και 44 χιλ. ευρώ σε Τράπεζες σε λογαριασµούς Όψεως και Προθεσµίας. 

5)Οι λοιπές µακροπρόθεσµες Απαιτήσεις ανέρχονται στο ποσό των 11 χιλ. ευρώ και αφορούν εγγυήσεις 

λειτουργικών µισθώσεων. 

6) Στο Παθητικό, τα Ίδια Κεφάλαια της εταιρείας (Μετοχικό Κεφάλαιο, Αποθεµατικά Κεφάλαια και Υπόλοιπο 

Κερδών/Ζηµίας) ανέρχονται στο ποσό των 114 χιλ. ευρώ εκ των οποίων Μετοχικό Κεφάλαιο ύψους 983 χιλ. 

ευρώ και υπόλοιπο Ζηµιών εις νέον ύψους (869)  χιλ. ευρώ.    

7)Οι βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις αναφέρονται στις νόµιµες υποχρεώσεις, ανταποκρίνονται στις 

οικονοµικές και συναλλακτικές δραστηριότητες της Εταιρείας και ανέρχονται στο συνολικό ποσό των 103 χιλ. 

ευρώ. Το ποσό αυτό αναλύεται περαιτέρω σε υποχρεώσεις µας έναντι των προµηθευτών της εταιρίας 6 χιλ. 

ευρώ, σε υποχρεώσεις προς την µητρική εταιρεία για αγορές εµπορευσίµων και παγίων ποσού ύψους 75 χιλ. 

ευρώ, επιταγές πληρωτέες 2 χιλ. ευρώ, προκαταβολές πελατών 5 χιλ. ευρώ, προς διάφορους πιστωτές 4 χιλ. 

ευρώ, για κοινωνικές ασφαλίσεις 4 χιλ. ευρω και 8 χιλ. ευρώ σε Υποχρεώσεις από Φόρους / Τέλη. 

8) Οι µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις ποσού 5 χιλ. ευρώ αφορούν προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού 

λόγω εξόδου από την υπηρεσία.  

9) Το Σύνολο του Ενεργητικού ανήλθε στο ποσό των 222 χιλ. ευρώ 

10) Τα Ακαθάριστα Έσοδα ανήλθαν σε 426 χιλ. ευρώ από τα οποία 420 χιλ. ευρώ αφορούν έσοδα από 

πωλήσεις Εµπορευµάτων και 6 χιλ. ευρώ σε έσοδα από παροχή Υπηρεσίας.   

Γ) ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ 

Η Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσεως εµφανίζει µικτό κέρδος 190 χιλ. ευρώ που προέρχεται από τον 

κύκλο εργασιών της εταιρείας. Στα ευρώ λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης ποσό ύψους (6) χιλ. αφορά ζηµίες 
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λόγω πώλησης παγίων στοιχείων. Στην χρέωση οι εκπιπτόµενες δαπάνες χρήσης ανέρχονται στις (178) χιλ. 

ευρώ και αφορούν έξοδα διοικητικής λειτουργίας (22) χιλ. ευρώ, (154) χιλ. ευρώ από έξοδα λειτουργίας 

διάθεσης και (2) χιλ. ευρώ έξοδα χρηµατοοικονοµικής λειτουργίας. Τα καθαρά κέρδη της χρήσης ανέρχονται 

σε 6 χιλ. ευρώ . 

∆) ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2016 

Οι πολιτικό-οικονοµικές εξελίξεις του προηγούµενου έτους 2015 επέφεραν σηµαντικότατες (αρνητικές) 

επιπτώσεις και αλλαγές στην λειτουργία όλων των επιχειρήσεων (κυρίως στον Τοµέα του Χονδρικού και 

Λιανικού Εµπορίου). Οι αρνητικές αυτές εξελίξεις συνεχίζουν να επηρεάζουν αρνητικά και στο τρέχον έτος 

2016 την εγχώρια αλλά και την διεθνή αγορά. Συνεπώς οποιαδήποτε πρόβλεψη για το τρέχον έτος είναι 

παρακινδυνευµένη. Στις σηµαντικές συνέπειες των περιορισµών στις κινήσεις κεφαλαίων, της οικονοµικής 

αβεβαιότητας και αστάθειας, έρχεται να προστεθεί και η παρατεταµένη χρονικά αξιολόγηση από τους 

δανειστές της Ελληνικής Οικονοµίας. Το µόνο θετικό στοιχείο στο οποίο όλες οι επιχειρήσεις αποβλέπουν 

είναι να αναθερµανθούν οι επενδύσεις µέσω των προγραµµάτων ΕΣΠΑ και του νέου Αναπτυξιακού Νόµου 

που πρόκειται να ψηφισθεί το επόµενο διάστηµα. 

Εποµένως η ∆ιοίκηση της εταιρείας και κατά συνέπεια και του Οµίλου στον οποίο ανήκει, θα κινηθεί στην ίδια 

κατεύθυνση που κινήθηκε και το 2015, στο να διασφαλίζει την βιωσιµότητα της επιχείρησης συµπιέζοντας 

περαιτέρω το λειτουργικό της κόστος και εξορθολογίζοντας όλες τις επιµέρους διαδικασίες που ακολουθεί. 

Και θα είναι σε κατάσταση ετοιµότητας για να εκµεταλλευτεί πιθανά κενά που θα δηµιουργηθούν στην αγορά 

από αδυναµίες του ανταγωνισµού. 

Ε) ∆ΙΑΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ∆ΩΝ  

Από τις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας που αφορούν την χρήση 1.1.2015 – 31.12.2015 και που έχουν 

συνταχθεί σύµφωνα µε τα  ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα προκύπτει ότι τα καθαρά αποτελέσµατα της εταιρείας 

µετά φόρων (ζηµίες) ανέρχονται στο ποσό των (869) χιλ. ευρώ.  

Το ποσό αυτό αναλύεται σε αποτελέσµατα χρήσεως (κέρδη) µετά από φόρους ύψους 6 χιλ. ευρώ,  υπόλοιπο 

ζηµιών προηγουµένων χρήσεων σε (876) χιλ ευρώ [ που προκύπτει από συσσωρευµένες ζηµίες µέχρι την 

χρήση του 2014 ποσού ύψους (1.376) χιλ. ευρώ αφαιρούµενου του ποσού της µείωση του µετοχικού 

κεφαλαίου ποσού ύψους 500 χιλ. ευρώ] και αναγνωρισµένα αναλογιστικά κέρδη 1 χιλ. ευρώ. 

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

της χρήσης στα αποτελέσµατα (ζηµιές) ως εξής : 

• Υπόλοιπο εις Νέον                    (869) χιλ. Eυρώ  

• ΣΥΝΟΛΟ                 (869) χιλ. Eυρώ 

 Μετά από τα παραπάνω κ.κ. Μέτοχοι σας παρακαλούµε : 

1. Να εγκρίνετε τις Οικονοµικές Καταστάσεις της 10ης  εταιρικής χρήσης 01.01.2015 - 31.12.2015. 

2. Να απαλλάξετε εµάς και τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη για τα πεπραγµένα της χρήσης 01.01.2015 - 

31.12.2015, σύµφωνα µε τον Νόµο και το Καταστατικό. 

3. Να διορίσετε Τακτικό και  Αναπληρωµατικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή για την χρήση 2016.    
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Μεταµόρφωση, 23.03.2016 
To ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

 
 
 

 

Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  
Νικόλαος ∆. Βογιατζόγλου         
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ 
 

 
Σηµείωση 

01.01.2015 01.01.2014 

31.12.2015 31.12.2014 

(Ποσά σε 000 Ευρώ)    

Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις ) 3 426 428 

Μείον: Κόστος πωληθέντων   (237) (295) 

Μικτά Αποτελέσµατα Εκµετάλλευσης  190 133 

Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης 3 (6) 18 

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 4 (22) (14) 

Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 4 (154) (210) 

Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών και 
επενδυτικών αποτελεσµάτων  8 (73) 

Καθαρά έσοδα/έξοδα χρηµατοοικονοµικής λειτουργίας 5 (2) (1) 

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων  6 (75) 

Φόρος εισοδήµατος 6 - (3) 

Καθαρά Κέρδη/Ζηµίες Χρήσεως   6 (78) 

Κατανεµόµενα σε:    

Ιδιοκτήτες  µητρικής  6 (78) 

∆ικαιώµατα µειοψηφίας  - - 

  6 (78) 

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους   1 - 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους  6 (78) 

Κατανεµόµενα σε:    

Ιδιοκτήτες  µητρικής  6 (78) 

∆ικαιώµατα µειοψηφίας  - - 

  6 (78) 

Κέρδη ανά µετοχή (€ ανά µετοχή) 7 0,0048 (0,0624) 

Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων 

 13 (67) 
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Ο διαχωρισµός των στοιχείων των «Λοιπών Εσόδων» σε δύο κατηγορίες µε βάση το αν αυτά στο µέλλον 

είναι πιθανόν να µεταφερθούν στα αποτελέσµατα χρήσεως ή όχι , όπως προβλέπεται στο άρθρο 82α  του 

∆ΛΠ.1 έχουν ως ακολούθως :  
 
 

 
 
 

Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ 
 

01.01.2015 01.01.2014 

31.12.2018 31.12.2014 

(Ποσά σε 000 Ευρώ)   
Καθαρά Κέρδη/Ζηµίες Χρήσεως  6 (78) 

Λοιπές  Συνολικές (Ζηµίες )/ Εισοδήµατα  που  µεταφέρονται 
στα αποτελέσµατα σε µεταγενέστερες περιόδους   

Συναλλαγµατικές  διαφορές  - - 

Λοιπές  Συνολικές (Ζηµίες )/ Εισοδήµατα που δεν 
µεταφέρονται στα αποτελέσµατα σε µεταγενέστερες 
περιόδους 

  

Αναγνωρισµένα αναλογιστικά κέρδη 1 - 

Συνολικό Εισόδηµα µετά από φόρους  - - 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους 6 (78) 

Κατανεµόµενα σε:   

Ιδιοκτήτες  µητρικής 6 (78) 

∆ικαιώµατα µειοψηφίας - - 

 6 (78) 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ  

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
 
Σηµειώσεις 

 
31.12.2015 

 
31.12.2014 

(Ποσά σε 000 Ευρώ )    

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία    

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 8 22 37 

Επενδύσεις σε ακίνητα   - - 

Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία 9 - - 

Συµµετοχές σε Εταιρείες του Οµίλου  - - 

Αναβαλλόµενοι φόροι Ενεργητικού   - - 

Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 11 11 16 

Σύνολο Μη Κυκλοφορούντων  περιουσιακών 
στοιχείων  33 53 

    

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία    

Αποθέµατα 17 123 122 

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 12 21 35 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 13 45 28 

Σύνολο Κυκλοφορούντων  περιουσιακών 
στοιχείων  189 184 

Σύνολο Ενεργητικού  222 237 

    

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ    

Μετόχων της µητρικής:    

Μετοχικό κεφάλαιο 14 983 1.483 

∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο  - - 

Αποθεµατικά   - - 

Κέρδη (ζηµίες) εις νέον 15 (869) (1.376) 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Iδιοκτητών Μητρικής  114 107 

∆ικαιώµατα Μειοψηφίας  - - 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  114 107 
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ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Σηµειώσεις  
31.12.2015 

 
31.12.2014 

    

∆άνεια  - - 

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις  - - 

Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόµενους µετά την 
έξοδο από την υπηρεσία 

16 
5 5 

Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις  - - 

Σύνολο Μακροπρόθεσµων Υποχρεώσεων  5 5 

    

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις    

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 18 95 119 

Φόρος εισοδήµατος και λοιποί φόροι πληρωτέοι 6 8 5 

∆άνεια  - - 

Σύνολο Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων  103 124 

Σύνολα Υποχρεώσεων   108 130 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων  222 237 

 
 

 
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 01.01.2014 1.483 (1.298) 185 

Καθαρά κέρδη περιόδου 01.01 – 31.12.2014 - (78) (78) 

Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα - (78) (78) 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Λήξης  Περιόδου 31.12.2014 1.483 (1.376) 107 

    

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Έναρξης Περιόδου 01.01.2015 1.483 (1.376) 107 

Καθαρά κέρδη περιόδου 01.01 – 31.12.2015 - 6 6 

Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου (500) 500 - 

Λοιπά Συνολικά Έσοδα - 1 1 

Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα (500) 506 6 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Λήξης  Περιόδου 31.12.2015 983 (869) 114 
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  Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Έµµεση µέθοδος 
(Ποσά σε 000 Ευρώ ) 

1.1-
31.12.2015 

1.1-
31.12.2014 

Λειτουργικές δραστηριότητες   

Κέρδη προ φόρων 6 (75) 

Πλέον / µείον προσαρµογές για:   

Αποσβέσεις 5 6 

Προβλέψεις (9) 49 

Συναλλαγµατικές διαφορές - - 

Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας 6 (17) 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 2 1 

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

Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων 8 (1) 

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 19 (14) 

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) (24) 14 

Μείον:   

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (2) (1) 

Καταβεβληµένοι φόροι 3 1 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 14 (35) 

Επενδυτικές δραστηριότητες   

Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων - - 

Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων  περιουσιακών στοιχείων - - 

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων  στοιχείων                                                                3 23 

Τόκοι  Εισπραχθέντες                                                                                                         - - 

Μερίσµατα Εισπραχθέντα - - 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) 3 23 

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες   

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια - - 

Εξοφλήσεις δανείων - - 

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

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα χρήσης  
(α) + (β) + (γ) 17 (12) 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης  28 41 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης  45 28 
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Α. Γενικές πληροφορίες για την Εταιρεία  

Η «Organizer Stores A.E.Ε» είναι µια επιχείρηση που ιδρύθηκε βάσει των νόµων της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας 

και είναι θυγατρική  της εταιρείας «Βογιατζόγλου Systems A.E» 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). H εταιρεία έχει απογραφεί στην Υπηρεσία Γενικού 

Εµπορικού Μητρώου του Εµπορικού & Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Αθηνών και έχει λάβει Αρ. ΓΕΜΗ : 

44945207000. Έδρα της είναι ο ∆ήµος Mεταµόρφωσης, οδός Ναυπλίου 8α,14451.   

Το  ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποτελείται από τους : 

• Νικόλαος Βογιατζόγλου, Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος 

• Ανδρέας Τσέπερης, 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 , 

Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού την 31.12.2015 ήταν 4 άτοµα όσα ήταν και την προηγούµενη 

χρήση 2014. 

Οι οικονοµικές καταστάσεις της «Organizer Stores A.E.Ε» περιλαµβάνονται µε την µέθοδο της ολικής 

ενσωµάτωσης στις ενοποιηµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις 2015 του Οµίλου «Βογιατζόγλου Systems 

A.E», η οποία συµµετέχει κατά 100% στο Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας. 

 

Β. Σύνοψη σηµαντικών λογιστικών αρχών 

Οι βασικές λογιστικές πολιτικές που έχει εφαρµόσει η εταιρεία «Organizer Stores A.E.E» µέλος του Οµίλου 

«Βογιατζόγλου Systems A.E» 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 ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 

Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (εφεξής ∆ΠΧΑ) του Συµβουλίου ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (εφεξής 

Σ∆ΛΠ) και τις  ∆ιερµηνείες της Επιτροπής ∆ιερµηνειών των ∆ΠΧΑ, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από 

την  Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε την αρχή της συνεχιζόµενης δραστηριότητας 

(going concern) και την αρχή του ιστορικού κόστους, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί µε την αποτίµηση των 

επενδυτικών ακινήτων σε εύλογες αξίες. 
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Η σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων απαιτεί τη διενέργεια εκτιµήσεων και την υιοθέτηση παραδοχών 

από πλευράς της ∆ιοίκησης, οι οποίες επηρεάζουν τις αξίες των περιουσιακών στοιχείων, των 

υποχρεώσεων, των εσόδων, των δαπανών και των γνωστοποιήσεων για ενδεχόµενες απαιτήσεις και 

υποχρεώσεις που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις. Η ∆ιοίκηση σε συνεχή βάση αξιολογεί τις 

εκτιµήσεις και τις παραδοχές αυτές, οι οποίες βασίζονται στην υπάρχουσα εµπειρία και σε διάφορους άλλους 

παράγοντες που θεωρούνται εύλογοι. Οι εκτιµήσεις και οι παραδοχές αυτές είναι η βάση για τη λήψη 

αποφάσεων σχετικά µε τις λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων που δεν είναι 

άµεσα διαθέσιµες από άλλες πηγές. Τα πραγµατικά αποτελέσµατα ενδέχεται να διαφέρουν από τις ανωτέρω 

εκτιµήσεις κάτω από διαφορετικές παραδοχές ή συνθήκες.  

Οι τοµείς που απαιτούν υψηλότερου βαθµού κρίση ή είναι εξαιρετικά πολύπλοκοι ή οι τοµείς όπου οι 

υποθέσεις και οι εκτιµήσεις είναι σηµαντικές για τις οικονοµικές καταστάσεις, αναφέρονται στην Σηµείωση ∆: 

Σηµαντικές Λογιστικές Εκτιµήσεις και Κρίσεις της ∆ιοίκησης.  

Η Εταιρεία δεν παρουσιάζει ιδιαίτερη εποχικότητα στον Κύκλο δραστηριότητας τους. 

Σύνοψη σηµαντικών λογιστικών αρχών 

Οι βασικές λογιστικές πολιτικές που ακολουθήθηκαν για την κατάρτιση των Οικονοµικών  Καταστάσεων της 

31.12.2015 είναι ίδιες µε αυτές των Οικονοµικών Καταστάσεων της 31.12.2014, εκτός από την υιοθέτηση των 

νέων Προτύπων και ∆ιερµηνειών,  η εφαρµογή των οποίων έγινε  υποχρεωτική για τις περιόδους µετά την 1η 

Ιανουαρίου 2015 :  

Νέα ή αναθεωρηµένα Πρότυπα και ∆ιερµηνείες που υιοθετήθηκαν από την Εταιρεία την 1η 
Ιανουαρίου 2015 και δεν επιφέρουν σηµαντικές µεταβολές στις οικονοµικές καταστάσεις της 

Εταιρείας   

Ε∆∆ΠΧΑ 21 «Εισφορές» Αυτή η διερµηνεία ορίζει τον λογιστικό χειρισµό µιας υποχρέωσης πληρωµής 

εισφοράς που έχει επιβληθεί από τη κυβέρνηση και δεν είναι φόρος εισοδήµατος. Η διερµηνεία διευκρινίζει 

πως το δεσµευτικό γεγονός βάση του οποίου θα έπρεπε να σχηµατιστεί η υποχρέωση καταβολής εισφοράς 

(ένα από τα κριτήρια για την αναγνώριση υποχρέωσης σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 37) είναι η ενέργεια όπως 

περιγράφεται στη σχετική νοµοθεσία η οποία προκαλεί την πληρωµή της εισφοράς. Η διερµηνεία µπορεί να 

έχει ως αποτέλεσµα την αναγνώριση της υποχρέωσης αργότερα από ότι ισχύει σήµερα, ειδικότερα σε σχέση 

µε εισφορές οι οποίες επιβάλλονται ως αποτέλεσµα συνθηκών που ισχύουν σε µια συγκεκριµένη 

ηµεροµηνία. 

Ετήσιες Βελτιώσεις σε ∆ΠΧΑ 2013  

Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σηµαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται σε τρία ∆ΠΧΑ ως 

επακόλουθο των αποτελεσµάτων του κύκλου 2011-13 του ετήσιου προγράµµατος βελτιώσεων του Σ∆ΛΠ. 

∆ΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει πως το ∆ΠΧΑ 3 δεν έχει εφαρµογή στην λογιστικοποίηση του σχηµατισµού 

οποιαδήποτε από κοινού δραστηριότητας βάση του ∆ΠΧΑ 11 στις οικονοµικές καταστάσεις της ίδιας της από 

κοινού δραστηριότητας. 

∆ΠΧΑ 13 «Επιµέτρηση εύλογης αξίας» 
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Η τροποποίηση διευκρινίζει πως η εξαίρεση που παρέχει το ∆ΠΧΑ 13 για ένα χαρτοφυλάκιο 

χρηµατοοικονοµικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων (‘portfolio exception’) έχει εφαρµογή σε όλα τα 

συµβόλαια (συµπεριλαµβανοµένων των µη χρηµατοοικονοµικών συµβολαίων) εντός του πεδίου εφαρµογής 

του ∆ΛΠ 39/∆ΠΧΑ 9. 

∆ΛΠ 40 «Επενδύσεις σε ακίνητα» 

Το πρότυπο τροποποιήθηκε προκειµένου να διευκρινιστεί πως το ∆ΛΠ 40 και το ∆ΠΧΑ 3 δεν είναι αµοιβαίως 

αποκλειόµενα. 

Νέα Πρότυπα και ∆ιερµηνείες που έχουν εκδοθεί αλλά δεν έχουν ακόµα τεθεί σε ισχύ και δεν 

υιοθετήσαν νωρίτερα την Εταιρεία   

∆ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα» και µεταγενέστερες τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ 9 και ∆ΠΧΑ 7 

(εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2018). Το ∆ΠΧΑ 9 
αντικαθιστά τις πρόνοιες του ∆ΛΠ 39 που αφορούν στην ταξινόµηση και επιµέτρηση των 
χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων και συµπεριλαµβάνει 
επίσης ένα µοντέλο αναµενόµενων πιστωτικών ζηµιών το οποίο αντικαθιστά το µοντέλο των 
πραγµατοποιηµένων πιστωτικών ζηµιών που εφαρµόζεται σήµερα. Το ∆ΠΧΑ 9 καθιερώνει µία προσέγγιση 
της λογιστικής αντιστάθµισης βασιζόµενη σε αρχές και αντιµετωπίζει ασυνέπειες και αδυναµίες στο τρέχων 
µοντέλο του ∆ΛΠ 39. Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης του ∆ΠΧΑ 9 στις 
οικονοµικές του καταστάσεις. Το ∆ΠΧΑ 9 δεν µπορεί να εφαρµοστεί νωρίτερα από την Εταιρεία διότι δεν έχει 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

∆ΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συµβόλαια µε Πελάτες» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 
ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2018). Το ∆ΠΧΑ 15 εκδόθηκε τον Μάιο 2014. Σκοπός του προτύπου 
είναι να παρέχει ένα ενιαίο, κατανοητό µοντέλο αναγνώρισης των εσόδων από όλα τα συµβόλαια µε πελάτες 
ώστε να βελτιώσει τη συγκρισιµότητα µεταξύ εταιρειών του ίδιου κλάδου, διαφορετικών κλάδων και 
διαφορετικών κεφαλαιαγορών. Περιλαµβάνει τις αρχές που πρέπει να εφαρµόσει µία οικονοµική οντότητα για 
να προσδιορίσει την επιµέτρηση των εσόδων και τη χρονική στιγµή της αναγνώρισής τους. Η βασική αρχή 
είναι ότι µία οικονοµική οντότητα θα αναγνωρίσει τα έσοδα µε τρόπο που να απεικονίζει τη µεταβίβαση των 
αγαθών ή υπηρεσιών στους πελάτες στο ποσό το οποίο αναµένει να δικαιούται σε αντάλλαγµα για αυτά τα 
αγαθά ή τις υπηρεσίες. Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης του ∆ΠΧΑ 15 στις 
οικονοµικές του καταστάσεις. Το πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

∆ΠΧΑ 16 « Μισθώσεις» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 
Ιανουαρίου 2019). Το ∆ΠΧΑ 16 εκδόθηκε τον Ιανουάριο 2016 και αντικαθιστά το ∆ΛΠ 17. Σκοπός του 
προτύπου είναι να εξασφαλίσει ότι οι µισθωτές και οι εκµισθωτές παρέχουν χρήσιµη πληροφόρηση που 
παρουσιάζει εύλογα την ουσία των συναλλαγών που αφορούν µισθώσεις. Το ∆ΠΧΑ 16 εισάγει ένα ενιαίο 
µοντέλο για το λογιστικό χειρισµό από την πλευρά του µισθωτή, το οποίο απαιτεί ο µισθωτής να αναγνωρίσει 
περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις για όλες τις συµβάσεις µισθώσεων µε διάρκεια άνω των 12 µηνών, 
εκτός εάν το υποκείµενο περιουσιακό στοιχείο είναι µη σηµαντικής αξίας. Σχετικά µε το λογιστικό χειρισµό 
από την πλευρά του εκµισθωτή, το ∆ΠΧΑ 16 ενσωµατώνει ουσιαστικά τις απαιτήσεις του ∆ΛΠ 17. 
Εποµένως, ο εκµισθωτής συνεχίσει να κατηγοριοποιεί τις συµβάσεις µισθώσεων σε λειτουργικές και 
χρηµατοδοτικές µισθώσεις, και να ακολουθεί διαφορετικό λογιστικό χειρισµό για κάθε τύπο σύµβασης. Η 
Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης του ∆ΠΧΑ 16 στις οικονοµικές του καταστάσεις. 
Το πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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∆ΛΠ 19 Αναθεωρηµένο (Τροποποίηση) «Παροχές σε Εργαζοµένους» (εφαρµόζεται στις ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Φεβρουαρίου 2015). Η περιορισµένου σκοπού 
τροποποίηση εφαρµόζεται σε εισφορές των εργαζοµένων ή τρίτων µερών στα προγράµµατα καθορισµένων 
παροχών και απλοποιούν την λογιστικοποίηση των εισφορών όταν είναι ανεξάρτητες του αριθµού των ετών 
που παρέχεται η εργασία, για παράδειγµα, εισφορές εργαζοµένων που υπολογίζονται βάση ενός σταθερού 
ποσοστού του µισθού. 

∆ΠΧΑ 11 (Τροποποίηση) «Από κοινού Συµφωνίες» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 
ξεκινούν την ή µετά την 1Ιανουαρίου 2016). Αυτή η τροποποίηση απαιτεί από έναν επενδυτή να εφαρµόσει 
την µέθοδο της εξαγοράς όταν αποκτά συµµετοχή σε µία από κοινού δραστηριότητα η οποία αποτελεί µία 
‘’επιχείρηση’’.  

∆ΛΠ 16 και ∆ΛΠ 38 (Τροποποιήσεις) «∆ιευκρίνιση των Επιτρεπτών Μεθόδων Απόσβεσης» 

(εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2016). Αυτή η 
τροποποίηση διευκρινίζει ότι η χρήση µεθόδων βασισµένων στα έσοδα δεν είναι κατάλληλες για τον 
υπολογισµό των αποσβέσεων ενός περιουσιακού στοιχείου και επίσης διευκρινίζει πως τα έσοδα δεν 
θεωρούνται κατάλληλη βάση επιµέτρησης της ανάλωσης των οικονοµικών οφελών που ενσωµατώνονται σε 
ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο.  

∆ΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2016). Αυτή η τροποποίηση επιτρέπει στις οικονοµικές 
οντότητες να χρησιµοποιούν την µέθοδο της καθαρής θέσης προκειµένου να λογιστικοποιήσουν τις 
επενδύσεις σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς στις ατοµικές τους οικονοµικές καταστάσεις και επίσης 
ξεκαθαρίζει τον ορισµό των ατοµικών οικονοµικών καταστάσεων.  

∆ΛΠ 1 (Τροποποιήσεις) “Γνωστοποιήσεις”  (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν 
την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2016). Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τις οδηγίες του ∆ΛΠ 1 σχετικά µε τις 
έννοιες της σηµαντικότητας και της συγκέντρωσης, την παρουσίαση των µερικών αθροισµάτων, την δοµή 
των οικονοµικών καταστάσεων και τις γνωστοποιήσεις των λογιστικών πολιτικών.  

∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 12 και ∆ΛΠ 28 (Τροποποιήσεις) “Εταιρείες επενδύσεων: Εφαρµογή της απαλλαγής 
από την υποχρέωση ενοποίησης”  (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά 

την 1η Ιανουαρίου 2016). Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν την εφαρµογή της απαλλαγής των εταιρειών 

επενδύσεων και των θυγατρικών τους από την υποχρέωση ενοποίησης. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν 

υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

∆ΛΠ 12 (Τροποποιήσεις) “ Αναγνώριση αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων σε µη 

πραγµατοποιηθείσες ζηµίες ”  (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 

1η Ιανουαρίου 2017). Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τον λογιστικό χειρισµό σχετικά µε την αναγνώριση 

αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων σε µη πραγµατοποιηθείσες ζηµίες που έχουν προκύψει από 

δάνεια που επιµετρώνται στην εύλογη αξία. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Ετήσιες Βελτιώσεις σε ∆ΠΧΑ 2012 (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά 

την 1η Φεβρουαρίου 2015).  

Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σηµαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται σε εφτά ∆ΠΧΑ ως 

επακόλουθο των αποτελεσµάτων του κύκλου 2010-12 του ετήσιου προγράµµατος βελτιώσεων του Σ∆ΛΠ. 
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∆ΠΧΑ 2 «Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει τον ορισµό της ‘προϋπόθεσης κατοχύρωσης’ και ορίζει διακριτά τον ‘όρο 

απόδοσης’ και τον ‘όρο υπηρεσίας’. 

∆ΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει πως η υποχρέωση για ενδεχόµενο τίµηµα το οποίο πληροί τον ορισµό του 

χρηµατοοικονοµικού στοιχείου ταξινοµείται ως χρηµατοοικονοµική υποχρέωση ή ως στοιχείο της καθαρής 

θέσης βάση των ορισµών του ∆ΛΠ 32 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Παρουσίαση». Επίσης διευκρινίζει πως 

κάθε ενδεχόµενο τίµηµα, χρηµατοοικονοµικό και µη χρηµατοοικονοµικό, που δεν είναι στοιχείο της καθαρής 

θέσης επιµετράτε στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων. 

∆ΠΧΑ 8 «Λειτουργικοί τοµείς» 

Η τροποποίηση απαιτεί τη γνωστοποίηση των εκτιµήσεων της διοίκησης όσον αφορά την συνάθροιση των 

λειτουργικών τοµέων. 

∆ΠΧΑ 13 «Επιµέτρηση εύλογης αξίας» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι το πρότυπο δεν αποκλείει τη δυνατότητα της επιµέτρησης βραχυπρόθεσµων 

απαιτήσεων και υποχρεώσεων στα ποσά των τιµολογίων σε περιπτώσεις όπου η επίπτωση της 

προεξόφλησης είναι ασήµαντη. 

∆ΛΠ 16 «Ενσώµατα πάγια» και ∆ΛΠ 38 «Άυλα περιουσιακά στοιχεία» 

Και τα δύο πρότυπα τροποποιήθηκαν προκειµένου να διευκρινιστεί ο τρόπος µε τον οποίο αντιµετωπίζονται 

η προ αποσβέσεων λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου και οι συσσωρευµένες αποσβέσεις όταν µια 

οικονοµική οντότητα ακολουθεί τη µέθοδο της αναπροσαρµογής. 

∆ΛΠ 24 «Γνωστοποιήσεις συνδεδεµένων µερών» 

Το πρότυπο τροποποιήθηκε προκειµένου να συµπεριλάβει ως συνδεδεµένο µέρος µία εταιρεία που παρέχει 

υπηρεσίες βασικού διοικητικού στελέχους στην οικονοµική οντότητα ή στην µητρική εταιρεία της οικονοµικής 

οντότητας. 

Ετήσιες βελτιώσεις σε ∆ΠΧΑ 2014 (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά 

την 1 Ιανουαρίου 2016). 

Οι τροποποιήσεις που παρατίθενται παρακάτω περιγράφουν τις βασικές αλλαγές σε τέσσερα ∆ΠΧΑ.  

∆ΠΧΑ 5 «Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία διακρατούµενα προς πώληση και διακοπείσες 
δραστηριότητες» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει πως όταν ένα περιουσιακό στοιχεία (ή οµάδα στοιχείων) αναταξινοµείται από 

«διακρατούµενο προς πώληση» σε «διακρατούµενο προς διανοµή», ή το αντίθετο, αυτό δεν αποτελεί αλλαγή 

στο σχέδιο για πώληση ή διανοµή και δεν πρέπει να λογιστικοποιείται σαν αλλαγή. 

∆ΠΧΑ 7 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποιήσεις» 
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Η τροποποίηση προσθέτει συγκεκριµένες οδηγίες προκειµένου να βοηθήσει τη διοίκηση να προσδιορίσει εάν 

οι όροι µίας συµφωνίας για εξυπηρέτηση ενός χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου το οποίο έχει 

µεταβιβαστεί συνιστούν συνεχιζόµενη ανάµειξη και διευκρινίζει πως οι επιπρόσθετες γνωστοποιήσεις που 

απαιτούνται βάσει της τροποποίησης του ∆ΠΧΑ 7 «Γνωστοποιήσεις – Συµψηφισµός χρηµατοοικονοµικών 

περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων» δεν απαιτείται για όλες τις ενδιάµεσες περιόδους, εκτός εάν 

απαιτείται από το ∆ΛΠ 34. 

∆ΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζοµένους» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει πως, όταν προσδιορίζεται το επιτόκιο προεξόφλησης για τις υποχρεώσεις 

παροχών προσωπικού µετά την έξοδο από την υπηρεσία, το σηµαντικό είναι το νόµισµα στο οποίο 

παρουσιάζονται οι υποχρεώσεις και όχι η χώρα στην οποία αυτές προκύπτουν. 

∆ΛΠ 34 «Eνδιάµεση χρηµατοοικονοµική αναφορά» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει την έννοια του «πληροφόρηση που γνωστοποιείται οπουδήποτε αλλού στην 

ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική αναφορά» που αναφέρεται στο πρότυπο. 

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 2015, στις 23 Μαρτίου 2016. 

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 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 Εταιρείας.  

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, αναγνωρίζονται 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. 
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Οι ζηµιές αποµείωσης αναγνωρίζονται όταν υπάρχει αντικειµενική ένδειξη ότι η εταιρεία 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 στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων.  

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 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.  

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 

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.8. Φορολογία 

Η φορολογία εισοδήµατος υπολογίζεται µε βάση τη φορολογική νοµοθεσία και τους φορολογικούς 

συντελεστές που ισχύουν στις χώρες όπου διεξάγονται οι εργασίες της εταιρείας  και καταχωρείται ως έξοδο 

στην περίοδο κατά την οποία προκύπτουν τα εισοδήµατα.  
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Γ.9. Αναγνώριση εσόδων 

Τα έσοδα περιλαµβάνουν την εύλογη αξία των πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών, καθαρά από 

Φόρο Προστιθέµενης Αξίας, εκπτώσεις και επιστροφές. Στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις τα 

διεταιρικά έσοδα µέσα στον Όµιλο απαλείφονται πλήρως. 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 ιδιωτικών Συµφωνητικών οπότε 

καθίσταται και απαιτητά. 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.  

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.  

Γ.12. Παροχές στο προσωπικό 

α) Βραχυπρόθεσµες παροχές 

Οι βραχυπρόθεσµες παροχές προς το προσωπικό σε χρήµα και σε είδος καταχωρούνται ως έξοδο όταν 

καθίστανται δεδουλευµένες. 

β) Παροχές που θα καταβληθούν µετά την έξοδο από την υπηρεσία 

Οι παροχές αυτές περιλαµβάνουν τόσο προγράµµατα καθορισµένων εισφορών (κρατική ασφάλιση) όσο και 

προγράµµατα καθορισµένων παροχών (εφάπαξ παροχές κατά την αποχώρηση από την υπηρεσία, 
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επιβαλλόµενες από το Ν.2112/20). Το δουλευµένο κόστος των προγραµµάτων καθορισµένων εισφορών 

αναγνωρίζεται ως έξοδο στην περίοδο που αφορά. Η υποχρέωση από το πρόγραµµα καθορισµένων 

παροχών υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο αναλογιστή µε την χρήση της µεθόδου της προβεβληµένης 

πιστωτικής µονάδος (projected unit credit method). Τα αναλογιστικά κέρδη και οι ζηµίες που προκύπτουν 

από τις εµπειρικές προσαρµογές στις οικονοµικές και δηµογραφικές υποθέσεις αναγνωρίζονται στην καθαρή 

θέση, κατά τη χρήση στην οποία προκύπτουν. Το κόστος προϋπηρεσίας καταχωρείται άµεσα στα 

αποτελέσµατα. 

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 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. 

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. 

∆.  ∆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  
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Η εταιρεία έχει θεσπίσει και εφαρµόζει διαδικασίες πιστωτικού ελέγχου µε στόχο την ελαχιστοποίηση των 

επισφαλειών και την άµεση κάλυψη των απαιτήσεων µε αξιόγραφα. Από την ∆ιοίκηση της εταιρείας  

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 .  

(γ) Κίνδυνος ρευστότητας  

Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαµηλά επίπεδα έχοντας ικανά ταµειακά διαθέσιµα καθώς και 

διαθέτοντας 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) Προµηθευτές  

Η εταιρεία έχει συνάψει συµφωνίες µε προµηθευτές και φροντίζει όπου είναι εφικτό να µην υπάρχει 

σηµαντική εξάρτηση από τους προµηθευτές, έτσι ώστε κανένας προµηθευτής να µην προµηθεύει υλικά σε 

ποσοστό µεγαλύτερο του 15% των συνολικών αγορών της εταιρείας. 

(ζ) Κίνδυνοι από την Επιβολή Κεφαλαιακών Ελέγχων στην Ελλάδα. 

Με την Πράξη Νοµοθετικού  Περιεχοµένου της 28.06.2015, οι Ελληνικές  τράπεζες τέθηκαν σε αργία ενώ 

ταυτόχρονα επιβλήθηκαν έλεγχοι στις µετακινήσεις κεφαλαίων σύµφωνα µε απόφαση του Υπουργείου 

Οικονοµικών. Η Τραπεζική αργία έληξε στις 20.07.2015, ενώ οι έλεγχοι κεφαλαίων παραµένουν σε ισχύ ενώ 

τροποποιούνται συνεχώς.  

Οι παραπάνω εξελίξεις έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην ελληνική  οικονοµία και ενδέχεται να επηρεάσουν 

αρνητικά τις δραστηριότητες της Εταιρείας και του Οµίλου στον οποίο ανήκει στην Ελλάδα ως ακολούθως : 

� Η επιβράδυνση της Ελληνικής Οικονοµίας το 2015 η οποία συνεχίζεται µέχρι σήµερα αναµένεται να 

επηρεάσει αρνητικά την πελατειακή βάση της εταιρείας και του Οµίλου και αναλογικά την ποιότητα του 

αντίστοιχου χαρτοφυλακίου των απαιτήσεων.  

� ∆υσλειτουργία στον τοµέα των παραγγελιών είναι πολύ πιθανή, λόγω της µεγάλης δυσκολίας που επιφέρει 

η αντικαταβολή κατά την παράδοση.  

� Υπάρχει ένα νέο περιβάλλον στην αγορά («οικονοµία µετρητών») µε τους προµηθευτές να ζητούν 

πληρωµές αποκλειστικά και µόνο σε µετρητά, αποφεύγοντας κάθε µορφή πίστωσης.  

� Οι ξένοι προµηθευτές ήδη ζητούν πιο δυσµενείς όρους συναλλαγών, όπως 100% προκαταβολή, ακόµα και 

σε µεγάλες και φερέγγυες ελληνικές επιχειρήσεις.  

� Οι εξαγωγές και οι παραγγελίες µε ενέγγυες πιστώσεις (Letters of Credit) µπορεί να έχουν δυσκολίες 

εφαρµογής λόγω των περιορισµών στις τράπεζες. Το ίδιο µπορεί ισχύει για όλους τους όρους πληρωµής 

συµπεριλαµβανοµένης της συµµετοχής της τράπεζας (π.χ. CAD).  

Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας και του Οµίλου καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να µετριάσει τους 
κινδύνους στους οποίους εκτίθεται και ήδη βρίσκεται σε επεξεργασία πλάνου αναδιάρθρωσης που θα 
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αντιµετωπίζει πιθανούς κινδύνους. Η ∆ιοίκηση εκτιµά µε βεβαιότητα ότι η Εταιρεία θα συνεχίσει να λειτουργεί 
εύρυθµα και αποτελεσµατικά παρά τις όποιες αντιξοότητες δηµιουργεί η επιβολή κεφαλαιακών ελέγχων στην 
Ελλάδα. Συνεχώς αξιολογεί το οικονοµικό περιβάλλον της Ελλάδας για να εκτιµήσει τους κίνδυνους που 
σχετίζονται µε τις δραστηριότητες του στην χώρα, έτσι ώστε να προβαίνει εγκαίρως στις απαραίτητες  
ενέργειες  προκειµένου να ελαχιστοποιήσει  τις επιπτώσεις των εν λόγω κινδύνων. 

Ε. Σηµαντικές Λογιστικές Εκτιµήσεις και Κρίσεις της ∆ιοίκησης   

H σύνταξη  των οικονοµικών καταστάσεων, σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ, απαιτεί την χρήση ορισµένων σηµαντικών 

λογιστικών εκτιµήσεων.  Επίσης απαιτεί την άσκηση κρίσης από την ∆ιοίκηση για την διαδικασία εφαρµογής 

των λογιστικών αρχών. Οι τοµείς που απαιτούν υψηλότερου βαθµού κρίση ή είναι εξαιρετικά πολύπλοκοι ή οι 

τοµείς όπου οι υποθέσεις και οι εκτιµήσεις είναι σηµαντικές για τις οικονοµικές καταστάσεις. 

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) Πρόβλεψη για φόρο εισοδήµατος 

γ) Πρόβλεψη επισφαλών και ένδικων απαιτήσεων 

δ) Πρόβλεψη ενδεχόµενων υποχρεώσεων. 

ε) Ωφέλιµη ζωή των µη χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων, 

ζ) Έλεγχο αποµείωσης των ενσώµατων παγίων 

Η πρόβλεψη για φόρο εισοδήµατος υπολογίζεται µε εκτίµηση των φόρων που θα καταβληθούν στις 

φορολογικές αρχές και περιλαµβάνει τον φόρο εισοδήµατος της εκάστοτε χρήσης και πρόβλεψη για τους 

πρόσθετους φόρους που πιθανόν να επιβληθούν σε µελλοντικούς φορολογικούς ελέγχους για τις ανέλεγκτες 

φορολογικά χρήσεις. 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 2015 η Εταιρεία δραστηριοποιείται µόνο στην Ελλάδα µε το ίδιο αντικείµενο 
εργασιών . Τα αποτελέσµατα του  τοµέα  έχουν ως εξής:              

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ 
 

01.01.2015 01.01.2014 

31.12.2015 31.12.2014 

(Ποσά σε 000 Ευρώ)   

Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις ) 426 428 

Μείον: Κόστος πωληθέντων  (237) (295) 

Μικτά Αποτελέσµατα Εκµετάλλευσης 190 133 

Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης (6) 18 

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας (22) (14) 

Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως (154) (210) 

Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών 
αποτελεσµάτων 8 (73) 

Καθαρά έσοδα/έξοδα χρηµατοοικονοµικής λειτουργίας (2) (1) 

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων 6 (75) 

Φόρος εισοδήµατος - (3) 

Καθαρά Κέρδη/Ζηµίες Χρήσεως  6 (78) 

Κατανεµόµενα σε:   

Ιδιοκτήτες  µητρικής 6 (78) 

∆ικαιώµατα µειοψηφίας - - 

 6 (78) 

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους  1 - 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους 6 (78) 

Κατανεµόµενα σε:   

Ιδιοκτήτες  µητρικής 6 (78) 

∆ικαιώµατα µειοψηφίας - - 

 6 (78) 

Κέρδη ανά µετοχή (€ ανά µετοχή) 0,0048 (0,0624) 

Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων 13 (67) 

(Ποσά σε 000 Ευρώ) 31.12.2015 31.12.2014 

Πάγια στοιχεία Ενεργητικού  22 37 

Λοιπά στοιχεία Ενεργητικού 200 200 

Συµµετοχές - - 

Σύνολο υποχρεώσεων (108) (130) 

Καθαρό σύνολο ενεργητικού (Ι.Κ.) 114 107 
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  2.Κόστος Μισθοδοσίας 

Το κόστος µισθοδοσίας που συµπεριλαµβάνεται στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις αναλύεται ως 
εξής: 

(Ποσά σε 000 Ευρώ) 2015 2014 

Έξοδα Μισθοδοσίας 65 94 

Εργοδοτικές εισφορές 16 23 

Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού  - 1 

Σύνολο 81 118 

     

Το µόνιµο απασχολούµενο προσωπικό την 31.12.2015 ήταν για την Εταιρεία 4 άτοµα. 

 

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

(Ποσά σε 000 Ευρώ) 2014 2014 

Έσοδα από Πωλήσεις Εµπορευµάτων  420 423 

Έσοδα από Παροχή Υπηρεσιών 6 6 

Σύνολο 426 428 

 
Τα Λοιπά Έσοδα αναλύονται ως κάτωθι : 
 

(Ποσά σε 000 Ευρώ) 2014 2014 

Ενοίκια Ακινήτων  - - 

Κέρδη/Ζηµίες από Πώληση Παγίων (6) 18 

Σύνολο (6) 18 

 

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. -31.12.2015 1.1. -31.12.2014 

Τόκοι τραπεζικών µακροπροθέσµων υποχρεώσεων - - 

Τόκοι τραπεζικών βραχυπροθέσµων υποχρεώσεων - - 

Λοιπά χρηµατοοικονοµικά έξοδα 2 1 

Σύνολο χρηµατοοικονοµικών εξόδων 2 1 

   

Τόκοι καταθέσεων τραπεζών - - 

Σύνολο χρηµατοοικονοµικών εσόδων - - 

Καθαρά χρηµατοοικονοµικά έσοδα (έξοδα) (2) (1) 

 

6.Φόροι 

Με βάση τις διατάξεις του Νόµου 4334/2015 που δηµοσιεύτηκε την 16η Ιουλίου 2015, ο συντελεστής φόρου 

εισοδήµατος των νοµικών προσώπων στην Ελλάδα αυξήθηκε από 26% σε 29% και η προκαταβολή του 

φόρου εισοδήµατος αυξήθηκε από 80% σε 100%. Οι αλλαγές αυτές έχουν εφαρµογή από την 1η Ιανουαρίου 

2015. Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις έχουν επιµετρηθεί µε τη χρήση των 

φορολογικών συντελεστών που θα είναι σε ισχύ τη χρήση που αυτές θα καταστούν οριστικές.  

 

 

(Ποσά σε 000 Ευρώ) 1.1. – 31.12.2015 1.1. – 31.12.2014 

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 81 117 

Αµοιβές Τρίτων 21 19 

Λοιπές Παροχές Τρίτων 2 5 

Λειτουργικές µισθώσεις  52 51 

Ασφάλιστρα 1 2 

Επισκευές & Συντηρήσεις - 3 

Φόροι - Τέλη 5 2 

Έξοδα προβολής & διαφήµισης 4 12 

∆ιάφορα έξοδα 2 3 

Έξοδα µεταφορών 1 3 

Έξοδα δηµοσιεύσεων - 1 

Αποσβέσεις 5 6 

Προβλέψεις  - - 

Σύνολο 176 224 
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Οι ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις της εταιρείας  εµφανίζονται στον παρακάτω πίνακα : 

 

Επωνυµία 
Aνέλεγκτες 

Φορολογικές 

Χρήσεις 

Organizer Stores Ανώνυµος Εµπορική Εταιρεία 

Εξοπλισµού  & ∆ιακόσµησης Επαγγελµατικών 

Χώρων 

2008  - 2010 

Έκθεση Φορολογικής Συµµόρφωσης  

Για την χρήση 2011 και εντεύθεν, οι Ελληνικές Ανώνυµες Εταιρείες και οι Εταιρείες Περιορισµένης Ευθύνης 

που οι ετήσιες οικονοµικές τους καταστάσεις ελέγχονται υποχρεωτικά, υποχρεούνται να λαµβάνουν «Ετήσιο 

Πιστοποιητικό» που προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 82 του Ν.2238/1994 και στο άρθρο 65Α του 

Ν.4174/2013, το οποίο εκδίδεται µετά από φορολογικό έλεγχο που διενεργείται από τον ίδιο Νόµιµο Ελεγκτή 

ή ελεγκτικό γραφείο που ελέγχει τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις. Κατόπιν ολοκλήρωσης του φορολογικού 

ελέγχου, ο Νόµιµος Ελεγκτής ή ελεγκτικό γραφείο εκδίδει στην εταιρεία «Έκθεση Φορολογικής 

Συµµόρφωσης» και στη συνέχεια ο Νόµιµος Ελεγκτής ή ελεγκτικό γραφείο την υποβάλει ηλεκτρονικά στο 

Υπουργείο Οικονοµικών το αργότερο εντός δέκα ηµερών από την καταληκτική ηµεροµηνία έγκρισης του 

ισολογισµού της εταιρείας από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Το Υπουργείο Οικονοµικών θα επιλέξει 

δείγµα εταιρειών τουλάχιστον της τάξης του 9% για έλεγχο από τις αρµόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες του 

Υπουργείου. Ο έλεγχος αυτός θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε διάστηµα όχι µεγαλύτερο των δεκαοκτώ µηνών 

από την ηµεροµηνία υποβολής της «Έκθεσης Φορολογικής Συµµόρφωσης» στο Υπουργείο Οικονοµικών. 

Για την Εταιρεία η «Έκθεση Φορολογικής Συµµόρφωσης» για τις οικονοµικές χρήσεις 2011 έως και 2014 έχει 

εκδοθεί χωρίς προσαρµογές.  

Για τη χρήση 2015 η Εταιρεία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που 

προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 65Α του Ν.4174/2013. Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και το 

σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί µετά τη δηµοσίευση των οικονοµικών 

καταστάσεων για την χρήση 31.12.2015. 

Η ∆ιοίκηση της εταιρείας δεν αναµένει να προκύψουν σηµαντικές φορολογικές υποχρεώσεις πέραν από 

αυτές που καταχωρήθηκαν και που απεικονίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις. 

Οι φόροι  που απεικονίζονται στις συνηµµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις αναλύονται ως κάτωθι: 

(Ποσά σε 000 Ευρώ) 31.12.2015 31.12.2014 

Τρέχοντες φόροι εισοδήµατος - - 

Πλέον   

Λοιποί µη Ενσωµατ. Στο Λειτουργικό Κόστος Φόροι - 2 

∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου προηγουµένων χρήσεων - 1 

Αναβαλλόµενοι Φόροι Εισοδήµατος - - 

Σύνολο φόρου εισοδήµατος που απεικονίζεται στην 
Κατάσταση Συνολικών Εσόδων - 3 
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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 2015 είναι 1.250.000  µετοχές. 

8. Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία  

Τα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας για την χρήση 2015 αναλύονται ως ακολούθως: 

 
(Ποσά σε 000 Ευρώ) Κτίρια Μηχανήµατα Μεταφορικά 

Μέσα 
Λοιπός 

Εξοπλισµός Σύνολο 

Υπόλοιπο την 01.01.2015 29 6 1 315 352 

Προσθήκες χρήσης 2015 - - - - - 

Πωλήσεις - ∆ιαγραφές χρήσης 2015 - - - (65) (65) 

Μεταφορές & Αναταξινόµηση - - - - - 

Σύνολο Χρεώσεων Χρήσεως  - - - (65) (65) 

Υπόλοιπο την 31.12.2015 29 6 1 250 287 

      

Σωρευµένες Αποσβέσεις      

Υπόλοιπο την 01.01.2015 (10) (4) (1) (300) (315) 

Προσθήκες χρήσης 2015 (3) (1) - (2) (5) 

Πωλήσεις - ∆ιαγραφές χρήσης 2015 - - - 55 55 

Μεταφορές & Αναταξινόµηση - - - - - 

Σύνολο Χρεώσεων Χρήσεως  (3) (1) - 54 51 

Υπόλοιπο την 31.12.2015 (12) (5) (1) (246) (264) 

Καθαρή Αναπόσβεστη Αξία 31.12.2014 20 2 - 15 37 

Καθαρή Αναπόσβεστη Αξία 31.12.2015 17 1 - 4 22 

(Ποσά σε 000 Ευρώ)    

Λοιποί Φόροι Πληρωτέοι    31.12.2015 31.12.2014 

Φ.Π.Α 7 3 

Φόροι – Τέλη Αµοιβών 1 1 

Φόροι – Τέλη Αµοιβών Τρίτων 1 - 
Σύνολο φόρων που απεικονίζεται στην Κατάσταση Οικονοµικής 
Θέσης 8 5 

(Ποσά σε 000 Ευρώ) 2015 2014 

 
Καθαρά κέρδη  6 (78) 

Μέσος σταθµισµένος αριθµός µετοχών σε κυκλοφορία 1.250 1.250 

Βασικά κέρδη ανά µετοχή (σε €) 0,0048 (0,0624) 
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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) Λογισµικά 
Προγράµµατα Σύνολο 

 Κόστος  

Υπόλοιπο την 01.01.2015 61 61 

Προσθήκες χρήσης  - - 

Σύνολο Χρεώσεων Χρήσεως  - - 

Υπόλοιπο την 31.12.2015 61 61 

   

Αποσβέσεις   

Υπόλοιπο την 01.01.2015 (61) (61) 

Προσθήκες χρήσης  - - 

Σύνολο Χρεώσεων Χρήσεως - - 

Υπόλοιπο την 31.12.2015 (61) (61) 

Καθαρή Αναπόσβεστη αξία κατά την 31.12.2014 -                                  - 

Καθαρή Αναπόσβεστη αξία κατά την 31.12.2015 -                                  - 

 

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 
 
                                                                                     251 
                                       ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
 
ORGANIZER STORES AEE σε Βογιατζόγλου Systems ΑΕ 

                                                                                      75 
                                        ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 
ORGANIZER STORES AEE από Βογιατζόγλου Syste ms ΑΕ 

                                                                                      11 

11.Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις 

Οι λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις της εταιρείας αναφέρονται κυρίως σε δοσµένες εγγυήσεις για 

λειτουργικές µισθώσεις ακινήτων  και αναλύονται ως ακολούθως:  



ORGANIZER STORES AEE 
Οικονοµικές Καταστάσεις  

Της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2015 έως 31 ∆εκεµβρίου 2015 

 

32 

(Ποσά σε 000 Ευρώ) 31.12.2015 31.12.2014 

Εγγυήσεις Λειτουργικών Μισθώσεων 11 16 

Λοιπές Εγγυήσεις - - 

Σύνολο 11 16 

 

12.Πελάτες και Λοιπές Απαιτήσεις 

Οι συνολικές απαιτήσεις της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 

                Ανάλυση Πρόβλεψης για επισφάλειες : 

 

                   

(Ποσά σε 000 Ευρώ) 31.12.2015 31.12.2014 

Βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις - Πελάτες 5 26 

Επιταγές Εισπρακτέες  5 - 

Eπισφαλείς επίδικοι πελάτες και χρεώστες - - 

Πρόβλεψη για Επισφαλείς Απαιτήσεις - - 

Προκαταβολές & Πιστώσεις 1 1 

Έξοδα Εποµένων Χρήσεων 6 2 

Xρεώστες διάφοροι 3 6 

Υπόλοιπο 21 35 

(Ποσά σε 000 Ευρώ) 2015 2014 

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου - - 

Προσθήκη Χρήσης  - - 

Χρησιµοποιηθείσα πρόβλεψη - - 

Συν/κες ∆ιαφορές  - - 

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου - - 

Πελάτες   

(Ποσά σε 000 Ευρώ) 31.12.2015 31.12.2014 

Βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις - Πελάτες 5 26 

Επιταγές Εισπρακτέες 5 - 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΕΣ 10 26 
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                       Η χρονική ενηλικίωση των απαιτήσεων από πελάτες αναλύεται ως εξής : 

 

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 : 

14.Μετοχικό Κεφάλαιο  

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μέτοχων της Organizer Stores Α.Ε. στις 30 Ιουνίου 2015 αποφάσισε την 

µείωση του µετοχικού κεφαλαίου κατά πεντακόσιες χιλιάδες Ευρώ (500 χιλ. €) µε ισόποση διαγραφή ζηµιών 

προηγούµενων χρήσεων, µέσω της µείωσης της ονοµαστικής αξίας των µετοχών της εταιρείας κατά 0,40 

Ευρώ (Καταχώρηση στο Τµήµα Μητρώου ΓΕΜΗ, Κωδ.Κατ.561150/16.2.2016, Αριθµ. Πρωτ. Ανακοίνωσης 

64661/23.02.2016). Μετά την µείωση το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό του ενός 

εκατοµµυρίου Ευρώ (1.000 χιλ. €) και διαιρείται σε 1.250.000 ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας 0,8 

Ευρώ η κάθε µια. 

Η εταιρική σύνθεση της Εταιρίας την 31.12.2015 έως και σήµερα έχει ως εξής : 

 

(Ποσά σε 000 Ευρώ) 31.12.2015 31.12.2014 

Μη ληξιπρόθεσµα και µη αποµειωµένα έως 180 
ηµέρες 8 23 

Ληξιπρόθεσµα και µη αποµειωµένα :   
Πάνω από 180 ηµέρες  2 3 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΕΣ 10 26 

(Ποσά σε 000 Ευρώ) 2015 2014 

Ταµείο 1 3 

Καταθέσεις σε τράπεζες 44 26 

Σύνολο 45 28 

ΜΕΤΟΧΟΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ AΞΙΑ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 
(ποσό 000 Ευρώ) 

% ΕΠΙ ΤΟΥ 
ΣΥΝΟΛΟΥ 

 
ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS Α.Ε. 

 
1.250.000 

 
1.000 

 
100% 

ΣΥΝΟΛΟ 1.250.000 1.000  
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*Η ανάλυση του Μετοχικού Κεφαλαίου έχει ως εξής:  
 

Μετοχικό Κεφάλαιο (σύµφωνα µε Ε.Λ.Π)           (Ποσά 000 Ευρώ) 
 

1.000 

Μείον : Έξοδα Αυξήσεων Μετοχικού Κεφαλαίου (17) 

Μετοχικό Κεφάλαιο (σύµφωνα µε ∆.Λ.Π)  983 

 

Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας έχει καταστεί µικρότερο από το µισό (1/2) του Μετοχικού 

Κεφαλαίου και συνεπώς συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής των διατάξεων του άρθρου 47 του Κ.Ν. 

2190/1920. Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας εκτιµά ότι έχει λάβει τα προσήκοντα µέτρα ώστε να έρθουν οι 

προϋποθέσεις εφαρµογής του άρθρου αυτού.   
 

15.Κέρδη/Ζηµίες εις νέο      

 

16. Αποζηµιώσεις Προσωπικού λόγω Εξόδου από την Υπηρεσία 

Οι υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία που παρουσιάζονται στις 
συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής: 

 ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

(Ποσά σε Ευρώ) 31.12.2015 31.12.2014 

Παρούσα αξία υποχρεώσεων 5 6 

Πληρωθείσες εισφορές εργοδότη - (6) 

∆απάνη Κατάστασης Συνολικών Εσόδων 3 5 

Αναλογιστικά (κέρδη) / ζηµίες στην κατάσταση 
λοιπών συνολικών εσόδων (1) - 

Εσωτερικές Μετακινήσεις  (2) - 

Καθαρή υποχρέωση στην Κατάσταση 
Οικονοµικής Θέσης 5 5 

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 01.01.2015 1.250.000 1.000 (17) 0,8 983* 

Υπόλοιπο την 31.12.2015 1.250.000 1.000 (17) 0,8 983* 

   (Ποσά σε 000 Ευρώ) 2015 2014 

Kέρδη εις νέο (869) (1.376) 

Kέρδη εις νέο (869) (1.376) 
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Τα ποσά τα οποία έχουν καταχωρηθεί στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων έχουν ως εξής: 

 ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

(Ποσά σε 000 Ευρώ) 31.12.2015 31.12.2014 

Κόστος τρέχουσας υπηρεσίας 2 1 

Χρηµατοοικονοµικό κόστος - - 

Κόστος προϋπηρεσίας & ζηµίες περικοπών & 
διακανονισµών - 4 

Συνολική επιβάρυνση στην Κατάσταση 
Συνολικών Εσόδων 3 5 

Η κίνηση της υποχρέωσης που έχει καταχωρηθεί στην Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης έχει ως εξής: 

 ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

(Ποσά σε 000 Ευρώ) 31.12.2015 31.12.2014 

Καθαρή υποχρέωση στην αρχή της χρήσης: 5 6 

Κόστος τρέχουσας υπηρεσίας 2 1 

Χρηµατοοικονοµικό κόστος - - 

Κόστος προϋπηρεσίας & ζηµίες περικοπών & 
διακανονισµών - 4 

Παροχές πληρωθείσες εντός του τρέχοντος 
έτους - (6) 

Αναλογιστικά (κέρδη) / ζηµίες στην κατάσταση 
λοιπών συνολικών εσόδων (1) - 

Εσωτερικές µετακινήσεις (2) - 

Καθαρή υποχρέωση στην Κατάσταση 
Οικονοµικής Θέσης 5 5 

Τα ποσά που αναγνωρίσθηκαν στα Ίδια Κεφάλαια µέσω των Λοιπών Συνολικών Εσόδων είναι: 

 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

(Ποσά σε Ευρώ) 31.12.2015 31.12.2014 

Αναλογιστικά (κέρδη) / ζηµίες στην κατάσταση 
λοιπών συνολικών εσόδων (1) - 

Καθαρή υποχρέωση στην Κατάσταση 
Οικονοµικής Θέσης (1) - 

Οι αναλογιστικές παραδοχές που χρησιµοποιήθηκαν κατά την αναλογιστική αποτίµηση είναι οι ακόλουθες : 
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Αναλογιστικές Παραδοχές 

 31.12.2015 31.12.2014 

Προεξοφλητικό επιτόκιο 2,32% 2,31% 

Αναµενόµενη αύξηση αποδοχών       0 -  2,00% 0 - 2,40% 

Ρυθµός αύξησης Πληθωρισµού 2,00% 2,00% 

 

17. Αποθέµατα  

Η ∆ιοίκηση της εταιρείας έχει προβεί σε αποµείωση της αξίας των βραδέως κινούµενων αποθεµάτων κατά το 

πόσο των 161 χιλ. ευρώ.  
 

18.Προµηθευτές  και Λοιπές Υποχρεώσεις 

Οι συνολικές υποχρεώσεις της Εταιρείας προς προµηθευτές, φορολογικές αρχές και λοιπούς τρίτους 

αναλύονται ως ακολούθως: 

 

 

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

(Ποσά σε 000 Ευρώ) 31.12.2015 31.12.2014 

Εµπορεύµατα 284 292 

Μείον : Προβλέψεις απαξίωσης  αποθεµάτων (161) (170) 

Σύνολο 123 122 

(Ποσά σε 000 Ευρώ)                
 

31.12.2015 31.12.2014 

Υποχρεώσεις ενδοεταιρικά υπόλοιπα 75 87 

Προµηθευτές εσωτερικού 6 19 

Κοινωνικές Ασφαλίσεις 4 5 

Πιστωτές ∆ιάφοροι 4 3 

Προκαταβολές πελατών 5 3 

Επιταγές πληρωτέες 2 1 

Σύνολο 95 119 
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(Ποσά σε 000 Ευρώ)                2014 2014 

Λειτουργικές Μισθώσεις 52 51 

Σύνολο                           52 51 

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

 

20. Συνέχιση ∆ραστηριότητας   

Η Εταιρεία στη χρήση λήξης 31.12.2015 εµφάνισε κέρδη χρήσης ύψους 6 χιλ. Ευρώ (έναντι ζηµιών ύψους 78 
χιλ. Ευρώ της προηγούµενης χρήσης). Στις 31.12.2015 το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της, είναι κατώτερο 
από το µισό (1/2) του µετοχικού κεφαλαίου, µε συνέπεια να συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής των 
διατάξεων του άρθρου 47 του Κ.Ν.2190/1920, ενώ στις 31.12.2014 το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων είχε 
καταστεί µικρότερο του (1/10) του Μετοχικού Κεφαλαίου και συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις εφαρµογής των 
διατάξεων του άρθρου 48 του Κ.Ν.2190/1920.   

Επιπρόσθετα στην χρήση λήξης 31.12.2015 η εταιρεία παρουσιάζει θετικές λειτουργικές ταµειακές ροές 
(έναντι αρνητικών λειτουργικών ταµειακών ροών της προηγούµενης χρήσης).  

Η βελτίωση των οικονοµικών µεγεθών είναι αποτέλεσµα του επιχειρηµατικού σχεδίου ανάκαµψης της 
εταιρείας και οφείλεται κυρίως στην µείωση του λειτουργικού κόστους. 

Η ∆ιοίκηση εκτιµά ότι µε τη µείωση του λειτουργικού κόστους µέσω αναδιάρθρωσης και ανάπτυξης 
συνεργιών και ταυτόχρονα την αύξηση των πωλήσεων θα πετύχει την ενδυνάµωση της κεφαλαιουχικής 
διάρθρωσης και της αποδοτικότητας της Εταιρείας. Παράλληλα η ∆ιοίκηση δεσµεύεται να στηρίξει την 
συνέχιση της οικονοµικής λειτουργίας της εταιρείας καθώς και την υλοποίηση  του επιχειρηµατικού σχεδίου 
ανάκαµψης και την γενικότερη αναπτυξιακή στρατηγική της. 

Κατά συνέπεια οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις έχουν ετοιµαστεί στη βάση της δυνατότητας οµαλής 
συνέχισης των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και ως εκ τούτου δεν περιλαµβάνουν προσαρµογές σχετικές µε 
την ανάκτηση και την ταξινόµηση των περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού, τα ποσά και την ταξινόµηση 
των υποχρεώσεων ή άλλες προσαρµογές οι οποίες θα ήταν ως αποτέλεσµα της µη δυνατότητας οµαλής 
συνέχισης της δραστηριότητας της Εταιρείας. 

Παρά ταύτα, το ενδεχόµενο της µη επιτυχούς υλοποίησης του επιχειρηµατικού σχεδίου ανάκαµψης και της 
γενικότερης αναπτυξιακής στρατηγικής της ∆ιοίκησης, υποδηλώνει την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας 
σχετικά µε την δυνατότητα οµαλής συνέχισης της δραστηριότητας της Εταιρείας. 

(Ποσά σε 000 Ευρώ)                
 

2015 2014 

Έως 1 έτος 53 48 

Από 1 έτος έως 5 έτη 222 240 

Περισσότερα από 5 έτη - 16 

Σύνολα 275 304 



ORGANIZER STORES AEE 
Οικονοµικές Καταστάσεις  

Της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2015 έως 31 ∆εκεµβρίου 2015 

 

38 

21.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. 
 

22.Μεταγενέστερα  του  Ισολογισµού  Γεγονότα 

Πέραν των ήδη µνηµονευθέντων γεγονότων, δεν υπάρχουν µεταγενέστερα του ισολογισµού της 31 

∆εκεµβρίου 2015 γεγονότα, που να αφορούν την Εταιρεία, στα οποία επιβάλλεται αναφορά από τα ∆ιεθνή 

Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς. 

 
 
 

Μεταµόρφωση, 23 Μαρτίου 2016 
 

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        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ORGANIZER STORES Α.Ε

ΝΑΥΠΛΙΟΥ 8α, 14451 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

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  επoµένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε την Εταιρεία,
να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου: http://www.organizerstores.gr όπου αναρτώνται οι οικονοµικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης του νόµιµου ελεγκτή

:
:
:

Άννα Βογιατζόγλου : Εκτελεστικό Μέλος 

:
Νόµιµος Ελεγκτής :

:
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: :

Ποσά εκφρασµένα σε χιλ. ευρώ 31.12.2015 31.12.2014 Ποσά εκφρασµένα σε χιλ. ευρώ 01.01. -31.12.2015 01.01. -31.12.2014

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Λειτουργικές δραστηριότητες

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 22 37 Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων (συνεχιζόµενες δραστηριότητες ) 6 (75)

Άυλα περιουσιακά στοιχεία - - Πλέον / µείον προσαρµογές για:

Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 11 16 Αποσβέσεις 5 6

Αποθέµατα 123 122 Προβλέψεις (9) 49

Απαιτήσεις από πελάτες 5 26

Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής 

δραστηριότητας 6 (17)

Λοιπά  κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 61 37 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 2 1

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 222 237

Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου 

κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων 8 (1)

Μετοχικό κεφάλαιο 983 1.483 Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 19 (14)

Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων (869) (1.376) (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) (24) 14

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ιδιοκτητών Εταιρείας (α) 114 107 Μείον:

∆ικαιώµατα Μειοψηφίας (β) - - Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (2) (1)

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ) = (α) +(β) 114 107 Καταβεβληµένοι φόροι 3 1

Προβλέψεις / Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 5 5 Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 14 (35)

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 103 124 Επενδυτικές δραστηριότητες

Σύνολο Υποχρεώσεων (δ) 108 130 Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων  στοιχείων - -

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  KAI ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  (γ) + (δ) 222 237 Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων 3 23

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) 3 23

                                 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

Ποσά  εκφρασµένα σε χιλ. ευρώ
01.01. -

31.12.2015

01.01. -

31.12.2014 Εξοφλήσεις δανείων - -

Κύκλος εργασιών 426 428

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες 

(γ) - -

Μικτά κέρδη / (ζηµιές) 190 133

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 

περιόδου  (α) + (β) + (γ) 17 (12)

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών 

αποτελεσµάτων 8 (73) Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης 28 41

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων 6 (75) Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης 45 28

Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους (Α) 6 (78)

 - Ιδιοκτήτες Μητρικής 6 (78)                                ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

 - ∆ικαιώµατα Μειοψηφίας - - Ποσά εκφρασµένα σε χιλ. ευρώ 31.12.2015 31.12.2014

Λοιπά Συνολικά Έσοδα µετά από φόρους (Β) 1 -

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης χρήσης (01.01.2015 και 

01.01.2014 αντίστοιχα) 107 185

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α) + (Β) 6 (78) Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους 6 (78)

 - Ιδιοκτήτες Μητρικής 6 (78) Αύξηση/ µείωση µετοχικού κεφαλαίου - -

 - ∆ικαιώµατα Μειοψηφίας - - ∆ιανεµηθέντα  µερίσµατα - -

Κέρδη/(ζηµίες) µετά από φόρους ανά µετοχή – βασικά (σε € ) 0,0048 (0,0624) Aγορές /(πωλήσεις) ιδίων µετοχών - -

Προτεινόµενο Μέρισµα 0,0000 0,0000

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξης χρήσης (31.12.2015 και 

31.12.2014 αντίστοιχα) 114 107

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών 

αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων 13 (67)

                                                               Μεταµόρφωση, 23 Μαρτίου 2016

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ: Έµµεση µέθοδος

Αριθµός ΓΕΜΗ : 44945207000
A.Ρ.Μ.Α.Ε. 57940/02/B/05/02

Καραχρήσου Νίκη, Α.Μ. ΣΟΕΛ 31011
Ελεγκτική Εταιρία TMS Ανώνυµη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, Α.Μ. ΣΟΕΛ 166

 Γνώµη χωρίς επιφύλαξη - Με Έµφαση Θέµατος

∆ιεύθυνση ∆ιαδικτύου : http: // www.organizerstores.gr 

Ανδρέας Τσέπερης : Εκτελεστικό Μέλος 

Ηµεροµηνία Έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο των Ετήσιων 
Οικονοµικών Καταστάσεων 23 Μαρτίου 2016

Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου Νικολάος Βογιατζόγλου : Πρόεδρος & ∆/νων Σύµβουλος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΜΕΧΡΙ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
(δηµοσιευµένα βάσει του κ.ν. 2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και µη, κατά τα ∆ΛΠ) 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Αρµόδια Υπηρεσία - Νοµαρχία (ή Πρωτοδικείο) Υπηρεσία Γενικού Εµπορικού Μητρώου του Εµπορικού & Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Αθηνών

Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες
1.Οι βασικές λογιστικές αρχές που ακολουθήθηκαν για την κατάρτιση των Οικονοµικών Καταστάσεων της 31.12.2015 είναι ίδιες µε αυτές των Οικονοµικών Καταστάσεων της 31.12.2014, εκτός από τις 
αλλαγές σε Πρότυπα και ∆ιερµηνείες που ισχύουν από 1η Ιανουαρίου 2015 και αναλύονται στην σηµείωση Β’ της Ετήσιας Οικονοµικής Έκθεσης. 2.Ο φορολογικός έλεγχος για την χρήση 2014 
διενεργήθηκε από τον νόµιµο ελεγκτή της Εταιρείας (TMS Ανώνυµη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών,Α.Μ. ΣΟΕΛ 166)  σύµφωνα µε το αρ. 65Α του N. 4174/2013 και εξεδόθη φορολογικό  
πιστοποιητικό µε συµπέρασµα χωρίς επιφύλαξη την 28η Σεπτεµβρίου 2015. Ο φορολογικός έλεγχος για τη χρήση 2015 διενεργείται ήδη από τους νόµιµους ελεγκτές και δεν αναµένεται να επιφέρει 
σηµαντική διαφοροποίηση στις φορολογικές υποχρεώσεις που έχουν ενσωµατωθεί στις Οικονοµικές Καταστάσεις. Αναλυτικές Πληροφορίες στην σηµείωση 6 της Ετήσιας Έκθεσης 2015 . 3. Τα ποσά 
των αγορών και πωλήσεων της εταιρείας από τις συνδεδεµένες εταιρείες, σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής χρήσης, ανέρχονται στο ποσό των 251 χιλ. ευρώ και 11 χιλ. ευρώ αντίστοιχα. Oι 
υποχρεώσεις και απαιτήσεις της εταιρείας σε συνδεδεµένες εταιρείες ανέρχονται στο ποσό των 75 χιλ. ευρώ και 11 χιλ. ευρώ αντίστοιχα. 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 31.12.2015 
ήταν 4 άτοµα όσα ήταν και την 31.12.2014. 7. Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μέτοχων της Organizer Stores Α.Ε. στις 30 Ιουνίου 2015 αποφάσισε την µείωση του µετοχικού κεφαλαίου κατά 
πεντακόσιες χιλιάδες Ευρώ (500 χιλ. €) µε ισόποση διαγραφή ζηµιών προηγούµενων χρήσεων, µέσω της µείωσης της ονοµαστικής αξίας των µετοχών της εταιρείας κατά 0,40 Ευρώ (Καταχώρηση 
στο Τµήµα Μητρώου ΓΕΜΗ, Κωδ.Κατ.561150/16.2.2016, Αριθµ. Πρωτ. Ανακοίνωσης 64661/23.02.2016). Μετά την µείωση το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό του ενός 
εκατοµµυρίου Ευρώ (1.000 χιλ. €) και διαιρείται σε 1.250.000 ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας 0,8 Ευρώ η κάθε µια.8. Η εταιρεία «Organizer Stores A.E.E» είναι θυγατρική της «Βογιατζόγλου 
Systems A.E.» η οποία συµµετέχει µε ποσοστό 100% του εταιρικού της κεφαλαίου συνολικού ποσού 1.000 χιλ. ευρώ. Συµπεριλαµβάνεται µε την ολική µέθοδο στις ενοποιηµένες οικονοµικές 
καταστάσεις του Οµίλου «Βογιατζόγλου Systems AE.» για το έτος 2015. 9. Οι Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις 2015 εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας την 23η Μαρτίου 2016.
10.Τα λοιπά συνολικά έσοδα αφορούν αναγνωρισµένα αναλογιστικά κέρδη 1 χιλ. ευρώ.

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ.  &  ∆ιευθύνων Σύµβουλος

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ∆ΑΜ. ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ 
Α∆Τ  ΑΒ 55700 

Ο Λογιστής & Mέλος του ∆.Σ.

ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΓΕΩΡ. ΤΣΕΠΕΡΗΣ
Α∆Τ Ξ 199068
ΑΡ.Μ.ΟΕΕ:9996003961

Μέλος του ∆.Σ.

ΑΝΝΑ ΝΙΚ. ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ
Α∆Τ AB 224134


