
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 31.12.2017 31.12.2016 Ποσά εκφρασµένα σε χιλ. ευρώ 01.01. -31.12.2017 01.01. -31.12.2016

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Λειτουργικές δραστηριότητες

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 18 21 Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων (συνεχιζόµενες δραστηριότητες ) 47 11

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 1 1 Πλέον / µείον προσαρµογές για:

Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 11 11 Αποσβέσεις 5 4

Αποθέµατα 76 81 Προβλέψεις 1 (10)

Απαιτήσεις από πελάτες 9 11

Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής 

δραστηριότητας - (2)

Λοιπά  κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 82 49 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 4 4

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 197 174

Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου 

κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων 5 53

Μετοχικό κεφάλαιο 483 983 Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (8) -

Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων (310) (858) (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) (23) (57)

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ιδιοκτητών Εταιρείας (α) 173 124 Μείον:

∆ικαιώµατα Μειοψηφίας (β) - - Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (4) (4)

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ) = (α) +(β) 173 124 Καταβεβληµένοι φόροι (1) (2)

Προβλέψεις / Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 6 6 Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 24 (4)

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 19 44 Επενδυτικές δραστηριότητες

Σύνολο Υποχρεώσεων (δ) 25 50 Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων  στοιχείων (1) (4)

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  KAI ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  (γ) + (δ) 197 174 Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων - 2

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (1) (1)

                                 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

Ποσά  εκφρασµένα σε χιλ. ευρώ
01.01. -

31.12.2017

01.01. -

31.12.2016 Εξοφλήσεις δανείων - -

Κύκλος εργασιών 571 524

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες 

(γ) - -

Μικτά κέρδη / (ζηµιές) 233 180

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 

περιόδου  (α) + (β) + (γ) 23 (5)

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών 

αποτελεσµάτων 51 14 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης 40 45

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων 47 11 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης 63 40

Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους (Α) 47 11

 - Ιδιοκτήτες Μητρικής 47 11                                ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

 - ∆ικαιώµατα Μειοψηφίας - - Ποσά εκφρασµένα σε χιλ. ευρώ 31.12.2017 31.12.2016

Λοιπά Συνολικά Έσοδα µετά από φόρους (Β) 1 -

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης χρήσης (01.01.2017 και 

01.01.2016 αντίστοιχα) 124 114

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α) + (Β) 48 11 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους 48 11

 - Ιδιοκτήτες Μητρικής 48 11 Αύξηση/ µείωση µετοχικού κεφαλαίου - -

 - ∆ικαιώµατα Μειοψηφίας - - ∆ιανεµηθέντα  µερίσµατα - -

Κέρδη/(ζηµίες) µετά από φόρους ανά µετοχή – βασικά (σε € ) 0,0376 0,0088 Aγορές /(πωλήσεις) ιδίων µετοχών - -

Προτεινόµενο Μέρισµα 0,0000 0,0000

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξης χρήσης (31.12.2017 και 

31.12.2016 αντίστοιχα) 173 124

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών 

αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων 56 18

                                                               Μεταµόρφωση, 23 Απριλίου 2018

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ: Έµµεση µέθοδος

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

Πετράκης Εµµανουήλ, Α.Μ. ΣΟΕΛ 18731
Ελεγκτική Εταιρία TMS Ανώνυµη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, Α.Μ. ΣΟΕΛ 166

Με σύµφωνη  Γνώµη 

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

Ανδρέας Τσέπερης : Εκτελεστικό Μέλος 

Ηµεροµηνία Έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο των Ετήσιων 
Οικονοµικών Καταστάσεων 23 Aπριλίου 2018

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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 ΜΕΧΡΙ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017
(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  31.12.2017 είναι ίδιες με αυτές των Οικονομικών Καταστάσεων της 31.12.2016, εκτός 
από τις αλλαγές σε Πρότυπα και Διερμηνείες που ισχύουν από 1η Ιανουαρίου 2017 και αναλύονται στην σημείωση Β’ της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης. 2.Ο φορολογικός έλεγχος  για την χρήση 
2016 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 20η Σεπτεμβρίου 2017. Ο φορολογικός έλεγχος για τη χρήση 2017 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 2017 . 3. Τα ποσά των αγορών  της εταιρείας από τις συνδεδεμένες εταιρείες, σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής χρήσης, ανέρχονται στο ποσό των 363 χιλ. ευρώ. Oι 
υποχρεώσεις και απαιτήσεις της εταιρείας σε συνδεδεμένες εταιρείες ανέρχονται στο ποσό των 1 χιλ. ευρώ και 11 χιλ. ευρώ αντίστοιχα. 4. Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη. 5. Δεν 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 31.12.2017 ήταν 4 άτομα σε σχέση με την 31.12.2016 που ήταν 3 άτομα. 7. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μέτοχων της 8ης Δεκεμβρίου 2017 αποφάσισε την μείωση του μετοχικού 
κεφαλαίου κατά πεντακόσιες χιλιάδες Ευρώ (500 χιλ. €) με ταυτόχρονη μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρείας κατά 0,40 Ευρώ (Καταχώρηση στο Τμήμα Μητρώου ΓΕΜΗ, 
Αρ.Πρωτ.1108888/19.12.2017). Μετά την μείωση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων  Ευρώ (500 χιλ. €) και διαιρείται σε 1.250.000 ονομαστικές 
μετοχές ονομαστικής αξίας 0,40 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 500 χιλ. ευρώ. Συμπεριλαμβάνεται με την ολική μέθοδο στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου «Βογιατζόγλου Systems AE.» για το έτος 2017. 9. Οι 
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2016 εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας την 23η Απριλίου 2018. 

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


