ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 19η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε.35106/01/Β/96/57
(Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014
Αναπόσβεστη
Αξία κτήσεως
Αποσβέσεις
αξία

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκαταστάσεως
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
I. Ασώματες ακινητοποιήσεις
2. Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής
ιδιοκτησίας
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα
3. Κτίρια και τεχνικά έργα
4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκαταστάσεις
και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός
5. Μεταφορικά μέσα
6. 'Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
I. Αποθέματα
1. Εμπορεύματα
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή-υποπροιόντα
και υπολείμματα
3. Παραγωγή σε εξέλιξη
4. Πρώτες & βοηθητικές ύλες Αναλώσιμα
υλικά-Ανταλλακτικά & ειδη συσκευασίας
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων

Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
Αναπόσβεστη
Αξία κτήσεως
Αποσβέσεις
αξία

4.866,40
58.874,40
63.740,80

4.866,36
56.391,79
61.258,15

0,04
2.482,61
2.482,65

4.866,40
57.674,40
62.540,80

4.866,36
54.730,10
59.596,46

1.577,30

1.577,26

0,04

1.577,30

1.577,26

93.951,30
925.947,69

0,00
496.436,80

93.951,30
429.510,89

93.951,30
919.713,73

0,00
464.212,72

424.998,95
96.552,95
1.239.259,09
2.780.709,98
2.782.287,28

413.159,07
88.520,82
1.190.255,42
2.188.372,11
2.189.949,37

11.839,88
8.032,13
49.003,67
592.337,87
592.337,91

424.998,95
110.751,76
1.205.045,54
2.754.461,28
2.756.038,58

400.493,09
97.671,71
1.180.054,58
2.142.432,10
2.144.009,36

17.131,62
609.469,53

201.494,30
917.199,15
0,00

II. Απαιτήσεις
1. Πελάτες
2. Γραμμάτια εισπρακτέα:
-Χαρτοφυλακίου
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)
10. Επισφαλείς - Επίδικοι πελάτες και χρεώστες
11. Χρεώστες διάφοροι
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επομένων χρήσεων
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+E)
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως

Ποσά
κλειόμενης
χρήσεως 2014

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. Μετοχικό Κεφάλαιο
(138.156 ονομαστικές μετοχές αξίας 38,00 Ευρώ εκάστη)
1. Καταβλημένο
IV. Aποθεματικά Κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό
V. Aποτελέσματα εις νέο
0,04
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο
VΙ. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου
93.951,30
1. Καταθέσεις μετόχων
455.501,01
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV+ΑVI)
24.505,86
13.080,05 Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
24.990,96
1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού
612.029,18
λόγω εξόδου από την υπηρεσία
612.029,22 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
I. Μακροπροθεσμες υποχρεώσεις
8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
15.224,25
627.253,47
1. Προμηθευτές
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)
4. Προκαταβολές πελατών
211.431,29
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
956.007,81
8. Υποχρεώσεις προς συνδεμένες επιχειρήσεις
4.726,16
11. Πιστωτές διάφοροι
0,04
2.944,30
2.944,34

25.007,05
1.403,93
1.145.104,43

12.453,18
3.451,48
1.188.069,92

1.767.228,62

1.764.507,19

7.879,06
42.744,53
20.150,61
62.092,40
15.499,46
0,00
1.915.594,68

5.877,90
26.599,90
20.150,61
62.092,40
21.283,08
4.439,69
1.904.950,77

122.508,01
138.396,73
260.904,74
3.321.603,85

208.084,68
183.857,54
391.942,22
3.484.962,91

5.590,95
3.054,00
8.644,95

6.248,22
3.592,04
9.840,26

3.942.200,98

4.125.000,98

113.536,70

113.536,70

5.249.928,00

Ποσά
προηγούμενης
χρήσεως 2013

5.249.928,00

237,12

237,12

-3.861.864,71

-6.442.592,72

1.612.603,31

2.085.551,06

3.000.903,72

893.123,46

0,00

1.415,50

2.422,33

104.747,79

287.464,78
139.089,12
32.540,07
80.976,26
65.952,18
0,00
325.095,51
931.117,92
933.540,25

556.602,20
263.612,26
49.950,19
170.437,00
113.787,09
31.011,60
1.933.607,79
3.119.008,13
3.223.755,92

Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
2. Εξοδα χρήσεως δουλευμένα

7.757,01

6.706,10

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)

3.942.200,98

4.125.000,98

113.536,70

113.536,70

Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓΙΙ)

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως

Σημειώσεις: 1) Η τελευταία αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της εταιρείας έγινε την 31/12/2012, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2065/92. 2) Στην παρούσα χρήση με την από 30/6/2014 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο α) μειώθηκε κατά ποσό €
1.347.021,00 με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά € 9,75 με ισόποση κάλυψη ζημιών και β) αυξήθηκε κατά ποσό € 1.347.021,00 με καταβολή μετρητών με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά € 9,75, τελικώς ανερχόμενο σε ποσό € 5.249.928,00 και διαιρούμενο σε 138.156
ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας € 38,00 η κάθε μία. 3) Για τη χρήση 2014 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 χρήσεως 2014. Αν μέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις εκτιμούμε ότι αυτές δε θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως
Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις)
Μείον: Κόστος πωλήσεων
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως
Σύνολο
ΜΕΙΟΝ:
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως
ΠΛΕΟΝ:
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
Μείον:
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα αποτελέσματα
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα
2. Έκτακτα Κέρδη
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγ. χρήσεων
Μείον:
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα
2. Έκτακτες ζημιές
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες
στο λειτουργικό κόστος
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων

Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013

5.478.080,24
2.020.786,27
3.457.293,97
43.513,54
3.500.807,51
815.375,12
1.595.017,61

5.883.612,99
5.123.253,79
760.359,20
12.853,24
773.212,44
1.019.248,64
2.030.470,68

-2.410.392,73
1.090.414,78

10,52
1.399,43

-41.509,08

-1.388,91
1.089.025,87

1.146,30

1.233.707,01
-5.095.571,72
-3.861.864,71

-2.070.376,73
-4.368.014,25
-6.438.390,98

0,00
-3.861.864,71

-4.201,74
-6.442.592,72

-3.049.719,32
-2.276.506,88

-1.089,21
-2.277.596,09

222.582,52
47.239,11
1.118,42
0,00
270.940,05

144.681,14
1.233.707,01

4.069,71
49.257,11
10.393,87

61.800,50
61.800,50

Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως
(+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγούμενων χρήσεων
Σύνολο
Μείον:
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο
λειτουργικό κόστος φόροι
Ζημιές εις νέο

Ποσά
προηγούμενης
χρήσεως 2013

57,09

157.744,55
27.030,17
0,00
1.415,50
186.190,22
4.482,76
6.121,74
30.904,58

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ποσά
κλειόμενης
χρήσεως 2014

-63.720,69

207.219,36
-2.070.376,73

73.342,44
0,00
1.233.707,01

73.342,44

0,00
-2.070.376,73

Αθήνα, 30 Απριλίου 2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΛΟΥΚΑΣ
Α.Δ.Τ. / ΑΙ 683609

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΦΕΙΔΑΚΗ
Α.Δ.Τ. / ΑΒ 276980

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
Α.Δ.Τ. / ΑΗ 022732
Αρ. Αδείας Α' Τάξεως ΟΕΕ 19121

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας "ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε."
Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις της Ανώνυμης Εταιρείας «ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.», οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2014, την κατάσταση αποτελεσμάτων και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία
αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα.
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42α έως και 43γ του κωδ. Ν. 2190/1920, όπως και για εκείνες τις
εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Ευθύνη του Ελεγκτή
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. 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 οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια.
Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των
οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών 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 οικονομικών καταστάσεων.
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.
Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη
Από τον έλεγχο μας προέκυψαν τα εξής θέματα: 1) Στους λογαριασμούς των απαιτήσεων περιλαμβάνονται και απαιτήσεις σε καθυστέρηση από προηγούμενες χρήσεις συνολικού ποσού ευρώ 712.000,00 περίπου. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών που προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία
(κωδ. Ν.2190/1920 και Ε.Γ.Λ.Σ.) δεν έχει σχηματιστεί σχετική πρόβλεψη. Κατά την εκτίμηση μας για τη κάλυψη ζημιών από τη μη ρευστοποίηση μέρους των απαιτήσεων αυτών έπρεπε να έχει σχηματιστεί πρόβλεψη ποσού ευρώ 598.000,00 περίπου και εξαιτίας του ότι δεν σχηματίστηκε, η αξία των
απαιτήσεων και τα ίδια κεφάλαια εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα, τα δε αποτελέσματα της τρέχουσας και των προηγουμένων χρήσεων αυξημένα κατά ποσό ευρώ 71.700,00 και 526.300,00 αντίστοιχα. 2) Η εταιρεία δεν έχει σχηματίσει την προβλεπόμενη από τις διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας (κωδ.
Ν.2190/1920 και Ε.Γ.Λ.Σ.) για το σύνολο του προσωπικού της λόγω εξόδου από την υπηρεσία για συνταξιοδότηση. Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014 το συνολικό ύψος της μη σχηματισθείσας πρόβλεψης ανέρχεται σε ποσό ευρώ 617.500,00 περίπου,με συνέπεια αφενός μεν οι προβλέψεις να εμφανίζονται
ισόποσα μειωμένες, αφετέρου δε τα Ίδια Κεφάλαια και τα αποτελέσματα της χρήσης αυξημένα κατά 617.500,00 και 8.100,00 ευρώ αντίστοιχα. 3) Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρίας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για την χρήση 2010. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα της
χρήσεως αυτής δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η εταιρία δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόμενη υποχρέωση. Από τον έλεγχό μας, δεν έχουμε
αποκτήσει εύλογη διασφάλιση σχετικά με την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται.
Γνώμη με Επιφύλαξη
Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις πιθανές επιπτώσεις των θεμάτων που μνημονεύονται στην παράγραφο "Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη", οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Ανώνυμης Εταιρείας «ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ
ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.» κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42α έως και 43γ του κωδ. Ν. 2190/1920.
Έμφαση Θέματος
Χωρίς να διατυπώνουμε επιφύλαξη ως προς στη γνώμη του ελέγχου, εφιστούμε την προσοχή σας στο γεγονός ότι το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της εταιρείας, αφού ληφθούν υπόψη οι επιπτώσεις των θεμάτων που μνημονεύονται στην παράγραφο "Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη", έχει καταστεί μικρότερο
από το 1/2 του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και συνεπώς συντρέχει η περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 47 του κωδ. Ν. 2190/1920. Η Διοίκηση της εταιρείας έχει εκπονήσει κατάλληλο πρόγραμμα για την άρση εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου αυτού και την απρόσκοπτη συνέχιση των
δραστηριοτήτων της εταιρείας.
Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων
Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

Αθήνα, 27 Μαΐου 2015
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Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.
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