
 § 1.Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων                                             
Παρεκκλίσεις που έγιναν χάρη της αρχής της πραγματικής εικόνας

Δεν έγινε.

Δεν έγινε.

(Βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)
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ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2012 - 31.12.2012

(β) Άρθρο 42β § 1: Παρέκκλιση από την
αρχή του αμετάβλητου της δομής και
μορφής εμφανίσεως του ισολογισμού και
του λογαριασμού «αποτελέσματα χρή-
σεως».

(α) Άρθρο 42α § 3: Παρέκκλιση από τις
σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των
ετησίων οικονομικών καταστάσεων, που
κρίθηκε απαραίτητη για την εμφάνιση, με
απόλυτη σαφήνεια, της πραγματικής
εικόνας που απαιτεί η διάταξη της § 2 του
άρθρου αυτού.

(γ) Άρθρο 42β § 2: Καταχώρηση στον
προσιδιάζοντα λογαριασμό στοιχείου σχε-
τιζόμενου με περισσότερους υποχρεωτι-
κούς λογαριασμούς.

(δ) Άρθρο 42β § 3: Προσαρμογή στη δομή
και στους τίτλους των λογαριασμών με
αραβική αρίθμηση, όταν η ειδική φύση της
επιχείρησης το απαιτεί.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

1.

2.
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Δεν υπάρχουν(β) Άρθρο 43α § 1-α: Βάσεις μετατροπής
σε ευρώ περιουσιακών στοιχείων εκφρα-
σμένων σε ξένο νόμισμα (Ξ.Ν.) και λογι-
στικός χειρισμός των συναλλαγματικών
διαφορών.

Δεν συνέτρεξε περίπτωση σχηματισμού προβλέψεων υποτιμήσεως.

Δεν χρειάστηκε να γίνουν.(στ) Άρθρο 42β § 5: Αναμορφώσεις
κονδυλίων προηγούμενης χρήσεως για να
καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα με τα
αντίστοιχα κονδύλια της κλειόμενης χρή-
σεως.

§ 2  Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων

Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν στην αξία της τιμής
κτήσεως, η οποία είναι προσαυξημένη με την αξία των προσθηκών και
βελτιώσεων και μειωμένη με τις προβλεπόμενες από τον νόμο
αποσβέσεις.

(ε) Άρθρο 42β § 4: Συμπτύξεις λογαρια-
σμών του ισολογισμού που αντιστοιχούν σε
αραβικούς αριθμούς, για τις οποίες
(συμπτύξεις) συντρέχουν οι προϋποθέσεις
της διατάξεως αυτής. 

Δεν έγινε συγχώνευση λογαριασμών.

(α) Άρθρο 43α § 1-α: Μέθοδοι αποτίμη-
σης των περιουσιακών στοιχείων και υπο-
λογισμού των αποσβέσεων καθώς και των
προβλέψεων λόγω υποτιμήσεως της αξίας
τους.



(γ) Άρθρο 43 § 2: Παρέκκλιση από τις
μεθόδους κατά τις βασικές αρχές αποτιμή-
σεως. Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτι-
μήσεως.

(στ) Άρθρο 43 § 9: Ανάλυση και επεξή-
γηση της γενόμενης μέσα στην χρήση, με
βάσει ειδικό νόμο, αναπροσαρμογής της
αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων
και παράθεση της κινήσεως του λογα-
ριασμού «Διαφορές αναπροσαρμογής».

(ζ) Άρθρο 43α § 1-ιζ: Αποτίμηση
χρηματοοικονομικών μέσων στην εύλο-
γη αξία. Όταν η αποτίμηση των χρηματο-
οικονομικών μέσων έχει γίνει στην εύλογη
αξία πρέπει να παρέχονται πληροφορίες.

Δεν έγινε.

(ε) Άρθρο 43 § 7-γ: Παράθεση της διαφο-
ράς, μεταξύ της αξίας αποτιμήσεως των
αποθεμάτων και κινητών αξιών και της
τρέχουσας τιμής αγοράς τους, εφόσον είναι
αξιόλογη.

(δ) Άρθρο 43 § 7-β: Αλλαγή μεθόδου
υπολογισμού της τιμής κτήσεως ή του κό-
στους παραγωγής των αποθεμάτων ή των
κινητών αξιών. 

Δεν έγινε.

Δεν είναι αξιόλογη η διαφορά.

Κατά την 31.12.2012 έγινε αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της
εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2065/1992 και προέκυψε
συνολικό ποσό διαφορών αναπροσαρμογής € 136.584,08, το οποίο,
απεικονίστηκε στο λογαριασμό των Ιδίων Κεφαλαίων "Διαφορές από
αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων". Το ως άνω ποσό
προέκυψε κατά € 99.333,50 από την αναπροσαρμογή των γηπέδων και
κατά € 37.250,58 από την αναπροσαρμογή των κτιρίων.

(η) Άρθρο 43α § 1-ιθ: Αποτίμηση
χρηματοοικονομικών μέσων σε διαφο-
ρετική αξία της εύλογης. Όταν η αποτί-
μηση των χρηματοοικονομικών μέσων δεν
έχει γίνει στην εύλογη αξία σύμφωνα με την
παράγραφο 4 του άρθρου 43γ του κωδικ. Ν.
2190/1920 πρέπει να παρέχονται πλη-
ροφορίες

Δεν υπάρχουν χρηματοοικονομικά μέσα.

Δεν υπάρχουν χρηματοοικονομικά μέσα.

(ε) Άρθρο 43 § 3-γ: Τα ποσά και ο λογι-
στικός χειρισμός των συναλλαγματικών
διαφορών που προέκυψαν στην παρούσα
χρήση, κατά την πληρωμή (δόσεων) ή την
αποτίμηση στο τέλος της χρήσεως δανείων
ή πιστώσεων, χρησιμοποιηθέντων αποκλει-
στικά για κτήσεις παγίων στοιχείων.

Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.

Κατά τη διάρκεια της χρήσης 2012 δεν προέκυψαν ποσά εξόδων
εγκατάστασης.

Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.

(δ) Άρθρο 43 § 3-ε: Ανάλυση και επεξή-
γηση των ποσών των εξόδων εγκαταστά-
σεως (πολυετούς αποσβέσεως) που αφο-
ρούν την χρήση.

(γ) Άρθρο 43 § 5-ε: Ενδεχόμενη πρόβλεψη
υποτίμηση της αξίας ενσώματων παγίων
περιουσιακών στοιχείων.

(β) Άρθρο 43 § 5-δ: Ανάλυση πρόσθετων
αποσβέσεων.

Ως πίνακας 1 στη σελίδα 3.

Δεν έγιναν.

(στ) Άρθρο 43 § 4 εδάφ. α΄ και β’: Ανά-
λυση και επεξήγηση των κονδυλίων «Έξοδα
ερευνών και αναπτύξεως», «Παρα-
χωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής
ιδιοκτησίας» και «Υπεραξία επιχειρήσεως
(GOODWILL)».

(α) Άρθρο 42ε § 8: Μεταβολές παγίων
στοιχείων και εξόδων εγκαταστάσεως (πο-
λυετούς αποσβέσεως).                                    

Δεν σχηματίσθηκε.

§ 3 Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως.

ροφορίες.
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1.

2.

6.

7.

0,00 1.167,28

ΑΠΟΣ/ΣΕΙΣ

ΧΡΗΣΗΣ

2012

0,00

0,00

418.779,49

ΑΝΑΠΡ/ΡΜΟΓΗ

Ν. 2065/1992

31.12.2012

ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ

1.916.480,29

0,00

135,73

356.337,07

0,00

325,75

0,00

77.323,74

3.551.349,39

ΚΤΗΣΗΣ

31.12.20012

2.768.920,59

37.573,97

0,00

37.573,96

1.759,69

0,00

31.12.2011

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

1.759,70

1.955.949,676.368.050,30

0,00

77.649,49
0,00

99.333,50

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ 

ΑΞΙΑ

ΚΤΗΣΗΣ

0,00
555.363,57

3.551.349,39

1.628,76

6.817,89

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

0,00 461,48

31.12.2012

ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
ΧΡΗΣΗΣ

201231.12.201131.12.2012

Δεν συντρέχει ή περίπτωση αυτή.

325,75
135,73
135,73

325,751.628,76
1.628,76

461,48

ΣΤΙΣ 31.12.2012

ΠΙΝΑΚΑΣ 2. Ανάλυση των ποσών των εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως)

31.12.2011

1.628,76

 ΧΡΗΣΗΣ
2012

ΑΓΟΡΕΣ

0,00

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ

Λοιπά έξοδα

εκτέλεση και προκ/λές

456.030,07

0,00

ΑΝΑΠΡ/ΡΜΟΓΗ

0,00

0,00

0,00
                 Σύνολο

1.628,76
 ΕΞΟΔΑ ΑΥΞΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
                           Σύνολο

58.074,36
6.817,89

5.754.612,37

Ακινητοποιήσεις υπό

εγκαταστάσεως

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Μεταβολές παγίων στοιχείων.

ΑΞΙΑ

31.12.2012

ΕΙΔΟΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ

31.12.2011

ΑΞΙΑ

ΚΤΗΣΗΣ
ΑΓΟΡΕΣ 
ΧΡΗΣΗΣ 

2012
Ν. 2065/1992

0,00

3.452.015,89

2.254.816,16
3.

5.

Έπιπλα και λοιπός 

Μεταφορικά μέσα

§ 4. Συμμετοχές

0,00

ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ

Κτίρια και τεχνικά έργα

§ 5 Αποθέματα και λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία

1.628,76

0,00

58.074,36

Γήπεδα - 

37.573,97

1.759,70εξοπλισμός

0,00

0,00Οικόπεδα

Η εταιρεία δεν συμμετέχει σε άλλες εταιρείες.

(β) Άρθρο 43α § 1-ιε΄: Σύνταξη ενοποιη-
μένων οικονομικών καταστάσεων στις
οποίες περιλαμβάνονται και οι οικονομικές
καταστάσεις της εταιρείας.

0,01

0,01

6.817,89
3.915.671,65

1.167,28

(α) Άρθρο 43α § 1-β΄: Συμμετοχές στο κε-
φάλαιο άλλων επιχειρήσεων με ποσοστό
μεγαλύτερο από 10%.

1.167,28

ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ
ΑΞΙΑ

31.12.2012

418.779,49

Ονομαστικές μετοχές μη Εισηγμένες στο Χρηματιστήριο
Αριθμός Ονομαστική αξία

Δεν έγινε παρέκκλιση.

4.030.100,00

Δεν υπάρχουν.

§ 5. Αποθέματα και λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία

(α) Άρθρο 43α § 1-δ: Κατηγορίες μετοχών,
στις οποίες διαιρείται το μετοχικό κεφάλαιο.

100,00
Συνολική Αξία

(β) Άρθρο 43α § 1-ι: Διαφορές από υποτί-
μηση κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητι-
κού και λόγοι στους οποίους οφείλονται
καθώς και η φορολογική τους μεταχείριση.

§ 6. Μετοχικό Κεφάλαιο

(α) Άρθρο 43α § 1-ια: Η έκταση
επηρεασμού των αποτελεσμάτων χρήσης,
σε περίπτωση που στη μέθοδο αποτίμη-
σης, την οποία εφάρμοσε η εταιρία, έγινε
παρέκκλιση από τις αρχές του άρθρου 43
για λόγους φορολογικών ελαφρύνσεων.

40.301
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Αριθμός μετοχών

31/12/2012

(β) Άρθρο 43α § 1-ζ: Οι οικονομικές
δεσμεύσεις από συμβάσεις κ.λ.π. που δεν
εμφανίζονται στους λογαριασμούς τάξεως.
Υποχρεώσεις καταβολής ειδικών μηνιαίων
παροχών και οικονομικές δεσμεύσεις για
συνδεδεμένες επιχειρήσεις.

Δεν υπάρχουν.

( ) Ά θ 43 § 1 β Π θ έ λέ
Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση 2009. Οι φορολογικές
δηλώσεις των χρήσεων 2010 2011 και 2012 δεν έχουν εξεταστεί από τις

8.864,29

(α) Άρθρο 42ε § 14 εδαφ. δ: Ανάλυση του
λογαριασμού «Λοιπές προβλέψεις» αν το
ποσό του είναι σημαντικό.

4.659.082,20
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

Δεν υπάρχουν.

§ 7. Προβλέψεις και υποχρεώσεις

4.030.100,00

Ειδικά αποθεματικά

4.491.287,91

Λογιστική αξία μετοχής
(Ίδια κεφάλαια / Αριθμό μετοχών)

(δ) Άρθρο 43α § 1-ιστ: Απόκτηση ίδιων
μετοχών μέσα στην παρούσα χρήση.

115,61

(γ) Άρθρο 43α § 1-ε και 42ε § 10: Εκδο-
θέντες τίτλοι και ενσωματωμένα σ’ αυτούς
δικαιώματα.

Δεν εκδόθηκαν.

442.000,00
10.323,6210.323,62

31/12/2011

(β) Άρθρο 43α § 1-γ: Εκδοθείσες μετοχές
μέσα στη χρήση για αύξηση του μετοχικού
κεφαλαίου.

136.584,08Διαφορές αναπροσαρμογής

12.074,50

470.000,00

Μετοχικό κεφάλαιο

Εκδόθηκαν 13.013 νέες μετοχές ονομαστικής αξίας 100,00 έκαστη και  
συνολικής αξίας 1.301.300,00 
Παραθέτουμε τον παρακάτω πίνακα με τη διάρθρωση των ιδίων
κεφαλαίων και την εσωτερική αξία της μετοχής τα έτη 2012 και 2011.

4.030.100,00

Δεν αποκτήθηκαν.

111,44

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

0,00

40.301 40.301

Τακτικό αποθεματικό

(δ) Άρθρο 43α § 1-στ: Μακροπρόθεσμες
υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη.

Δεν υπάρχουν.

(γ) Άρθρο 43α § 1-ιβ: Πιθανές οφειλές
σημαντικών ποσών φόρων και ποσά φόρων
που ενδεχομένως να προκύψουν σε βάρος
της κλειομένης και των προηγου- μένων
χρήσεων, εφόσον δεν εμφανίζονται στις
υποχρεώσεις ή στις προβλέψεις.

δηλώσεις των χρήσεων 2010, 2011 και 2012 δεν έχουν εξεταστεί από τις
φορολογικές αρχές, με συνέπεια, οι φορολογικές υποχρεώσεις των χρήσεων
αυτών να μην είναι οριστικές.

Δεν υπάρχουν.

§ 8. Μεταβατικοί λογαριασμοί

- Άρθρο 42ε § 12, τελευταίο εδάφιο: 
Ανάλυση των κονδυλίων των μεταβατικών
λογαριασμών «Έσοδα χρήσεως εισπρα-
κτέα» και «Έξοδα χρήσεως δουλεμένα».

Δεν υπάρχουν.
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§ 9. Λογαριασμοί τάξεως

(ε) Άρθρο 43α § 1-στ: Υποχρεώσεις καλυ-
πτόμενες με εμπράγματες ασφάλειες.

- Άρθρο 42ε § 11: Ανάλυση των λογα-
ριασμών τάξεως (αλλότρια περιουσιακά
στοιχεία, αμφοτεροβαρείς συμβάσεις και οι
κάθε μορφής εγγυήσεις καθώς και οι
εμπράγματες ασφάλειες στην έκταση που
δεν καλύπτεται η υποχρέωση αυτή από τις
πληροφορίες της επόμενης παρ. 10).

Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση.

§ 10. Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες

- Άρθρο 42ε § 9: Εγγυήσεις και εμπράγμα-
τες ασφάλειες που χορηγήθηκαν από την
εταιρεία.

Τα έξοδα επόμενων χρήσεων ποσού € 420,00 αφορούν συνδρομή σε
επαγγελματική οργάνωση για την επόμενη χρήση.



(γ) Άρθρο 42ε § 15-β: Ανάλυση των
έ ό ξόδ ό

(α) Άρθρο 43α § 1-ιγ: Αμοιβές μελών
οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της
εταιρείας.

§ 11. Αμοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως

Έσοδα από μισθώματα

Η εταιρεία δεν απασχολεί προσωπικό 

795.409,17

Δεν υπάρχουν

§ 12. Αποτελέσματα χρήσεως

(β) Άρθρο 43α § 1-ιγ: Υποχρεώσεις που
δημιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν για βοη-
θήματα σε αποχωρήσαντα την παρούσα
χρήση μέλη οργάνων διοικήσεως και
διευθύνσεως της εταιρείας.

Στη χρήση 2012 καταβλήθηκαν αμοιβές μελών Δ.Σ. ποσού € 15.000,00
που εγκρίθηκαν από την τακτική γενική συνέλευση της ίδιας χρήσης και οι
οποίες προέρχονταν από κέρδη της χρήσης 2011.

(β) Άρθρο 43α § 1-θ: Μέσος όρος του
απασχοληθέντος κατά την διάρκεια της
χρήσεως προσωπικού και κατηγορίες
αυτού, με το συνολικό κόστος τους. Διευ-
κρινίζεται ότι στο «Διοικητικό (υπαλληλικό)
προσωπικό» περιλαμβάνεται το με μηνιαίο
μισθό αμειβόμενο προσωπικό και στο
«εργατοτεχνικό προσωπικό», οι αμειβό-
μενοι με ημερομίσθιο.

Δεν υπάρχουν.

(γ) Άρθρο 43α § 1-ιδ: Δοθείσες προκατα-
βολές και πιστώσεις που δόθηκαν με βάση
τις κείμενες διατάξεις σε όργανα διοική-
σεως (μέλη διοικητικών συμβουλίων και
διαχειριστές).

(α) Άρθρο 43α § 1-η: Κύκλος εργασιών
κατά κατηγορίες δραστηριότητας και γεω-
γραφικές αγορές. (Ο κύκλος εργασιών λαμ-
βάνεται όπως καθορίζεται στο άρθρο 42ε
§ 15 εδάφιο α’).

Δεν υπάρχουν.

έκτακτων και ανόργανων εξόδων και εσό-
δων (δηλαδή των λογαριασμών «έκτακτα
και ανόργανα έξοδα» και «έκτακτα και
ανόργανα έσοδα»). Αν τα ποσά των λογα-
ριασμών «έκτακτες ζημίες» και «έκτακτα
κέρδη» είναι σημαντικά, κατ’ εφαρμογή της
διατάξεως του άρθρου 43α § 1-ιη, παρα-
τίθεται και αυτών ανάλυση (με βάση τους
λογαριασμούς 81.02 και 81.03 του Γεν.
Λογ.Σχεδίου).
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Δεν υπάρχουν(δ) Άρθρο 42ε § 15-β: Ανάλυση των
λογαριασμών «Έσοδα προηγούμενων χρή-
σεων», «Έσοδα από προβλέψεις προη-
γούμενων χρήσεων» και «Έξοδα προηγού-
μενων χρήσεων».



Α.Μ.Ο.Ε.Ε: 18020 Α' ΤΑΞΗΣΑ.Δ.Τ: Ρ 567443

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

Α.Δ.Τ: ΑΒ 623661

Βεβαιώνεται ότι το προσάρτημα αυτό, που αποτελείται  από 6 σελίδες, είναι αυτό που                                 
αναφέρεται στην Έκθεση Ελέγχου που χορηγήσαμε με ημερομηνία 3 Ιουνίου 2013.

Αθήνα, 3 Ιουνίου 2013

Διοικητικού Συμβουλίου Διοικητικού Συμβουλίου Λογιστηρίου
Η Πρόεδρος 

ΕΛΕΝΗ Θ. ΜΠΟΥΡΙΤΣΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Ε. ΜΟΥΖΑΚΗ ΜΙΧΑΗΛ Ι. ΛΙΓΝΟΣ

Η αντιπρόεδρος

Αθήνα,  26 Απριλίου 2013

Ο Προϊστάμενος

(ε) Άρθρο 43α § 1-ιη: Οποιεσδήποτε άλλες
πληροφορίες που απαιτούνται από ειδικές
διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύει κάθε
φορά.

(στ) Άρθρο 43α § 1-ιη: Οποιεσδήποτε
άλλες πληροφορίες που κρίνονται
αναγκαίες για την επίτευξη των σκοπών της
αρτιότερης πληροφόρησης των μετόχων και
των τρίτων και της παρουσίασης μιας
πιστής εικόνας της περιουσίας, της χρημα-
τοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμά-
των χρήσεως της εταιρίας.

Δεν υπάρχουν.

Ο κύριος φόρος εισοδήματος επί των κερδών της χρήσης 2012 ανέρχεται
σε € 134.206,69 (671.033,46 Χ 20%), ενώ ο συμπληρωματικός φόρος στα
εισοδήματα (μισθώματα) από ακίνητα ανέρχεται σε € 23.862,28
(795.409,17 Χ 3%). Το συνολικό ποσό του κύριου και συμπληρωματικού
φόρου εισοδήματος ύψους € 158.068,97 μείωσε τα κέρδη προ φόρων.
Επίσης, από τα κέρδη προ φόρων, αφαιρέθηκαν οι "λοιποί μη
ενσωματωμένοι φόροι" ύψους € 99.254,28, οι οποίοι αφορούν κατά
€76.417,48 το φόρο ακίνητης περιουσίας και κατά € 22.836,80 το
Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. Μετά την αφαίρεση των ανωτέρω ποσών τα καθαρά κέρδη
μετά από φόρους της χρήσης 2012 ανήλθαν σε € 413.710,21.
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Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές
Λ. Κηφισίας 124, 11526 Αθήνα

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Α.Μ.  Σ.Ο.Ε.Λ  132

Α.Μ.  Σ.Ο.Ε.Λ  28 131

PKF  Ευρωελεγκτική Α.Ε

Αθήνα, 3 Ιουνίου 2013

ΙΩΑΝΝΗΣ Θ. ΜΑΚΡΗΣ


