ΣΑΜΑΣΖ ΚΑΝΣΕΑ

ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ
ΗΟΛΟΓΗΜΟ ΣΖ 31εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013
13ε ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΥΡΖΖ (1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ - 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013)
ΑΡ.ΓΔ.ΜΖ:114195552000 (ΑΡ.Μ.Α.Δ.:46186/59/Β/00/07)
Πνζά ζε Δπξώ
Ποζά κλειόμενηρ σπήζεωρ 2013
Ποζά πποηγούμενηρ σπήζεωρ 2012
Αξία
Αναπόζβεζηη
Αξία
Αναπόζβεζηη
κηήζεωρ
Αποζβέζειρ
αξία
κηήζεωρ
Αποζβέζειρ
αξία

ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ

Β. ΔΞΟΓΑ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩ
4. Λνηπά έμνδα εγθαηαζηάζεσο
Γ. ΠΑΓΗΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ
ΗΗ.Δλζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο
1.Γήπεδα - Οηθόπεδα
3.Κηίξηα θαη ηερληθά έξγα
4.Μεραλήκαηα-ηερληθέο εγθαηαζηάζεηο
& ινηπόο κεραλνινγηθόο εμνπιηζκόο
5.Μεηαθνξηθά κέζα
6.Έπηπια θαη ινηπόο εμνπιηζκόο
ύλνιν αθηλεηνπνηήζεσλ (ΓΗΗ)

25.995,26

25.995,26

0,00

25.995,26

24.790,16

162.184,32
3.201.285,69

1.473.797,05

162.184,32
1.727.488,64

162.184,32
3.107.085,97

1.348.770,96

1.579.486,97
456.186,16
2.862.693,96
8.261.837,10

890.777,29
246.411,14
2.289.427,28
4.900.412,76

688.709,68
209.775,02
573.266,68
3.361.424,34

1.505.126,18
374.332,67
2.742.976,82
7.891.705,96

801.858,91
227.526,09
2.162.948,86
4.541.104,82

ΗΗΗ.πκκεηνρέο & άιιεο καθξνπξόζεζκεο
ρξεκαηννηθνλνκηθέο απαηηήζεηο
2.πκκεηνρέο ζε ινηπέο επηρεηξήζεηο
7.Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο απαηηήζεηο

10.000,00
56.409,16
66.409,16
3.427.833,50

ύλνιν πάγηνπ ελεξγεηηθνύ (ΓΗΗ+ΓΗΗΗ)
Γ.ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ
Η. Απνζέκαηα
1.Δκπνξεύκαηα
ΗΗ.Απαηηήζεηο
1.Πειάηεο
3α.Δπηηαγέο εηζπξαθηέεο(κεηαρξνλνινγεκέλεο)
11.Υξεώζηεο δηάθνξνη
III.Υξεόγξαθα
1.Μεηνρέο
IV.Γηαζέζηκα
1.Σακείν
3.Καηαζέζεηο όςεσο θαη πξνζεζκίαο

Δ.ΜΔΣΑΒΑΣΗΚΟΗ ΛΟΓ/ΜΟΗ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ
1.Έμνδα επνκέλσλ ρξήζεσλ

ΠΑΘΖΣΗΚΟ
Ποζά
πποηγούμενηρ
σπήζεωρ 2012

1.040.000,00

1.040.000,00

162.184,32
1.758.315,01

IΗΗ.Γηαθνξέο αλαπξνζαξκνγήο - Δπηρνξεγήζεηο
Δπελδύζεσλ - Γσξεέο παγίσλ
2.Γηαθνξέο από αλαπξνζαξκνγή αμίαο
703.267,27 ινηπώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ
146.806,58
580.027,96 IV.Απνζεκαηηθά Κεθάιαηα
3.350.601,14 1.Σαθηηθό απνζεκαηηθό
5.Αθνξνιόγεηα απνζεκαηηθά
εηδηθώλ δηαηάμεσλ λόκσλ
10.000,00
56.758,62 V.Απνηειέζκαηα εηο λέν
66.758,62 Τπόινηπν θεξδώλ / δεκηώλ ρξήζεσο εηο λέν
3.417.359,76
ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ (ΑΗ+AIII+AIV+AV)

2.741.846,87

3.171.046,54

1.042.178,48
213.586,99
1.255.765,47

175.344,48
2.500,00
196.903,32
374.747,80

191.128,00

143.850,00

921.236,82
71.925,39
993.162,21
5.181.902,55

ύλνιν θπθινθνξνύληνο ελεξγεηηθνύ (ΓΗ+ΓΗΗ+ΓΗΗΗ+ΓΗV)

Α. ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ
1.205,10 Η. Μεηνρηθό Κεθάιαην
(104.000 κεηνρέο ησλ 10 Δπξώ εθάζηε)
1.Καηαβιεκέλν

Ποζά
κλειόμενηρ
σπήζεωρ 2013

Γ. ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ
ΗΗ.Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
1.Πξνκεζεπηέο
2α.Δπηηαγέο πιεξσηέεο (κεηαρξνλνινγεκέλεο)
3.Σξάπεδεο ι/βξαρππξνζέζκσλ
ππνρξεώζεσλ
5.Τπνρξεώζεηο από θόξνπο-ηέιε
6.Αζθαιηζηηθνί Οξγαληζκνί
10.Μεξίζκαηα πιεξσηέα
11.Πηζησηέο δηάθνξνη
ύλνιν ππνρξεώζεσλ (ΓΗΗ)

-

26.217,24

24.914,23

159.239,49
185.456,73

873.086,17
898.000,40

24.757,16

(58.354,21)

1.250.213,89

1.891.494,53

2.311.941,79
3.855.841,20

1.570.684,91
3.974.532,23

100.015,16
368.924,97
199.282,90
560.263,81
3.787,60
7.400.057,43

128.731,25
289.555,57
208.673,04
5.892,40
6.178.069,40

159,13
44.609,84
44.768,97

57.873,82
57.873,82

635.469,96
277.367,34
912.837,30 Γ.ΜΔΣΑΒΑΣΗΚΟΗ ΛΟΓ/ΜΟΗ ΠΑΘΖΣΗΚΟΤ
4.602.481,64 1.Έζνδα επνκέλσλ ρξήζεσλ
2.Έμνδα ρξήζεσο δνπιεπκέλα

85.304,24

11.848,34

106.391,25

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ (Β+Γ+Γ+Δ)
8.695.040,29
8.127.437,75 ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΠΑΘΖΣΗΚΟΤ (Α+Γ+Γ)
8.695.040,29
8.127.437,75
ΣΗΜΔΙΩΣΔΙΣ: 1) Σηελ δηάξθεηα ηεο ρξήζεσο κε ην ππόινηπν ηνπ ινγαξηαζκνύ Α.ΗΗΗ-2 "Γηαθνξέο από αλαπξνζαξκνγή αμίαο ινηπώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ" ύςνπο 93.028,02 επξώ ζπκςεθίζζεθε ηζόπνζν ππόινηπν δεκηώλ πξνεγνπκέλσλ

Σημείωση.Με ηελ από 31 Γεθεκβξίνπ 2013 απόθαζε ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο ησλ κεηόρσλ ηεο εηαηξείαο απνθαζίζηεθε: α) ε δηαλνκή απνζεκαηηθνύ ηνπ Ν.2238/94 ύςνπο 713.846,68 επξώ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4172/2013
άξζξν 72 παξ. 12 β) ν ζπκςεθηζκόο ηεο ππεξαμίαο αλαπξνζαξκνγήο αθηλήησλ ηνπ Ν.2065/92 ύςνπο 11.848,34 κε δεκίεο πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ.
ΚΑΣΑΣΑΖ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΤ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΥΡΖΔΩ
31ηρ ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013 (1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ - 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013)
Ποζά κλειόμενηρ σπήζεωρ 2013
Ποζά πποηγούμενηρ σπήζεωρ 2012
Η. Απνηειέζκαηα εθκεηαιιεύζεσο
Κύθινο Δξγαζηώλ (πσιήζεηο)
Μείνλ: Κόζηνο πσιήζεσλ
Μηθηά απνηειέζκαηα (θέξδε) εθκεηαιιεύζεσο
Πιένλ : 1.Άιια έζνδα εθκεηαιιεύζεσο
ύλνιν
ΜΔΗΟΝ: 1.Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο
3.΄Δμνδα ιεηηνπξγίαο δηαζέζεσο
Μεξηθά απνηειέζκαηα (θέξδε) εθκεηαιιεύζεσο
ΠΛΔΟΝ: 4.Πηζησηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έζνδα
Μείνλ: 3.Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έζνδα
Οιηθά απνηειέζκαηα (θέξδε) εθκεηαιιεύζεσο
ΗΗ. ΠΛΔΟΝ:΄Δθηαθηα απνηειέζκαηα
1.'Δθηαθηα & αλόξγαλα έζνδα
2.Έθηαθηα θέξδε
Μείνλ: 1.Έθηαθηα & αλόξγαλα έμνδα
4.876,83
2.Έθηαθηεο δεκίεο
987,18
Οξγαληθά θαη έθηαθηα απνηειέζκαηα (θέξδε)
Μείνλ: ύλνιν απνζβέζεσλ πάγησλ ζηνηρείσλ
Μείνλ : Οη από απηέο ελζσκαησκέλεο
ζην ιεηηνπξγηθό θόζηνο
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ (Κέπδη) ΥΡΖΔΩ ππο θόπων
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.
ΓΖΜΖΣΡΗΟ . ΚΑΝΣΕΑ
Α.Γ.Σ. ΑΔ 219660

29.694.086,27
23.172.094,34
6.521.991,93
101.876,20
6.623.868,13
1.207.714,10
5.310.502,97
4.712,14
7.441,65

1.119.529,39
5.489.198,11

6.518.217,07
105.651,06

14.631,95
(2.729,51)
102.921,55

6.156,31
5.890,86
12.047,17
5.864,01

41.274,00
299,98
41.573,98
6.183,16
109.104,71

408.128,01
408.128,01

4.352,25
713,50

5.065,75

36.508,23
77.365,71

489.534,92
109.104,71

489.534,92

ΠΗΝΑΚΑ ΓΗΑΘΔΔΩ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ
Ποζά
Ποζά
κλειόμενηρ
πποηγούμενηρ
σπήζεωρ 2013 σπήζεωρ 2012
109.104,71
77.365,71

28.469.752,13
21.981.970,30
6.487.781,83 Καζαξά απνηειέζκαηα (θέξδε) ρξήζεσο
147.171,20 (-)Τπόινηπν απνηειεζκάησλ (δεκηώλ)
6.634.953,03
πξνεγνύκελσλ ρξήζεσλ
(+) Αθνξνιόγεηα απνζεκαηηθά γηα απηνηειή
6.608.727,50
θνξνιόγεζε (άξζξν 72 λ.4172/2013)
26.225,53 ύλνιν
Μείνλ: 1.Φόξνο εηζνδήκαηνο
14.631,95
1.α.(θόξνο αθνξνιόγεησλ απνζεκαηηθώλ
40.857,48
άξζξνπ 72 λ.4172/2013)
2.Λνηπνί κε ελζσκαησκέλνη ζην
ιεηηνπξγηθό θόζηνο θόξνη
Κέξδε πξνο δηάζεζε / Εεκίεο εηο λέν

(46.505,87)

(89.312,57)

713.846,68
776.445,52
(68.894,54)

(11.946,86)
(46.407,35)

(107.077,00)

Ζ δηάζεζε ησλ θεξδώλ γίλεηαη σο εμήο:
1. Σαθηηθό απνζεκαηηθό
2α. Μέξηζκα από δηάζεζε απνζεκαηηθώλ άξζξνπ
72 λ.4172/2013
8. Τπόινηπν θεξδώλ εηο λέν

77.365,71

(14.150,00)
586.323,98

1.303,01

-

(58.354,21)

-

560.263,81
24.757,16
586.323,98

έξξεο, 30 Απξηιίνπ 2014
Ο ΓΗΔΤΘΤΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ

Ζ ΔΠΗ ΣΟΤ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ

ΓΔΩΡΓΗΟ . ΚΑΝΣΕΑ
Α.Γ.Σ. Π 973659

ΜΑΡΗΑ ΠΑΠΑΓΟΤΓΖ
Α.Γ.Σ. ΑΕ 344231

ΔΚΘΔΖ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΟΤ ΟΡΚΩΣΟΤ ΔΛΔΓΚΣΖ ΛΟΓΗΣΖ
Ππορ ηοςρ κ.κ. Μεηόσοςρ ηηρ Ανώνςμηρ Δηαιπείαρ "ΣΑΜΑΣΖ ΚΑΝΣΕΑ Α.Δ.Β.Δ".

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων.Διέγμακε ηηο αλσηέξσ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Αλώλπκεο Δηαηξείαο «ΣΤΑΜΑΤΖΣ ΚΑΝΤΕΑΣ Α.Δ.Β.Δ» πνπ απνηεινύληαη από ηνλ ηζνινγηζκό ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2013, ηελ θαηάζηαζε
απνηειεζκάησλ θαη ηνλ πίλαθα δηάζεζεο απνηειεζκάησλ ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, θαζώο θαη ην ζρεηηθό πξνζάξηεκα.Δςθύνη τηρ Γιοίκησηρ για τιρ Οικονομικέρ Καταστάσειρ.Ζ δηνίθεζε είλαη ππεύζπλε γηα ηελ θαηάξηηζε
θαη εύινγε παξνπζίαζε απηώλ ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ζύκθσλα κε ηα Λνγηζηηθά Πξόηππα πνπ πξνδηαγξάθνληαη από ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία, όπσο θαη γηα εθείλεο ηηο εζσηεξηθέο δηθιείδεο πνπ ε δηνίθεζε θαζνξίδεη σο απαξαίηεηεο ώζηε
λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε θαηάξηηζε νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ απαιιαγκέλσλ από νπζηώδε αλαθξίβεηα πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο.Δςθύνη τος Δλεγκτή.Ζ δηθή καο επζύλε είλαη λα εθθξάζνπκε γλώκε επί απηώλ ησλ νηθνλνκηθώλ
θαηαζηάζεσλ κε βάζε ηνλ έιεγρό καο. Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρό καο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Διέγρνπ.Τα πξόηππα απηά απαηηνύλ λα ζπκκνξθσλόκαζηε κε θαλόλεο δενληνινγίαο, θαζώο θαη λα ζρεδηάδνπκε θαη δηελεξγνύκε ηνλ έιεγρν κε
ζθνπό ηελ απόθηεζε εύινγεο δηαζθάιηζεο γηα ην εάλ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη απαιιαγκέλεο από νπζηώδε αλαθξίβεηα. Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηώλ γηα ηελ απόθηεζε ειεγθηηθώλ ηεθκεξίσλ, ζρεηηθά κε ηα πνζά θαη
ηηο γλσζηνπνηήζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Οη επηιεγόκελεο δηαδηθαζίεο βαζίδνληαη ζηελ θξίζε ηνπ ειεγθηή πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ησλ θηλδύλσλ νπζηώδνπο αλαθξίβεηαο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ, πνπ νθείιεηαη είηε ζε
απάηε είηε ζε ιάζνο. Καηά ηε δηελέξγεηα απηώλ ησλ εθηηκήζεσλ θηλδύλνπ, ν ειεγθηήο εμεηάδεη ηηο εζσηεξηθέο δηθιείδεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάξηηζε θαη εύινγε παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο, κε ζθνπό ην
ζρεδηαζκό ειεγθηηθώλ δηαδηθαζηώλ θαηάιιεισλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο θαη όρη κε ζθνπό ηελ έθθξαζε γλώκεο επί ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ εζσηεξηθώλ δηθιείδσλ ηεο εηαηξείαο. Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ αμηνιόγεζε ηεο
θαηαιιειόηεηαο ησλ ινγηζηηθώλ αξρώλ θαη κεζόδσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηνπ εύινγνπ ησλ εθηηκήζεσλ πνπ έγηλαλ από ηε δηνίθεζε, θαζώο θαη αμηνιόγεζε ηεο ζπλνιηθήο παξνπζίαζεο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ. Πηζηεύνπκε όηη ηα
ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε ζπγθεληξώζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια γηα ηε ζεκειίσζε ηεο ειεγθηηθήο καο γλώκεο.Βάση για Γνώμη με Δπιυύλαξη.Από ηνλ έιεγρν καο πξνέθπςαλ ηα εμήο: 1)Καηά παξέθθιηζε ησλ ινγηζηηθώλ αξρώλ, πνπ
πξνβιέπνληαη από ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία (θσδ. Ν. 2190/1920 θαη ΔΓΛΣ), δελ έρεη ζρεκαηηζηεί πξόβιεςε ππνηίκεζεο πνζνύ επξώ 39.000,00 ησλ κεηνρώλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ ινγαξηαζκό ηνπ ελεξγεηηθνύ Γ.ΗΗΗ « Χξεόγξαθα», κε
ζπλέπεηα ε αμία ηνπ ινγαξηαζκνύ απηνύ, ηα απνηειέζκαηα ρξήζεο θαη ηα Ίδηα Κεθάιαηα λα εκθαλίδνληαη απμεκέλα θαηά ην αλσηέξσ πνζό.2)Καηά παξέθθιηζε ησλ ινγηζηηθώλ αξρώλ πνπ πξνβιέπνληαη από ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία (θσδ. Ν.
2190/1920 θαη ΔΓΛΣ) δελ ζρεκαηίδεηαη πξόβιεςε γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνύ ιόγσ εμόδνπ από ηελ ππεξεζία. Καηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2013, ην ζπλνιηθό ύςνο ηεο κε ζρεκαηηζζείζαο πξόβιεςεο αλέξρεηαη ζε 429.000,00 επξώ πεξίπνπ, κε
ζπλέπεηα ηα Ίδηα Κεθάιαηα λα εκθαλίδνληαη απμεκέλα θαηά 429.000,00 επξώ πεξίπνπ,θαη ηα απνηειέζκαηα ρξήζεο απμεκέλα θαηά 40.000,00 επξώ πεξίπνπ.3)Οη θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο ηεο εηαηξείαο δελ έρνπλ εμεηαζηεί από ηηο θνξνινγηθέο
αξρέο γηα ηηο ρξήζεηο από 2008 έσο θαη 2010. Ωο εθ’ ηνύηνπ ηα θνξνινγηθά απνηειέζκαηα ησλ ρξήζεσλ απηώλ δελ έρνπλ θαηαζηεί νξηζηηθά.Ζ εηαηξεία δελ έρεη πξνβεί ζε εθηίκεζε ησλ πξόζζεησλ θόξσλ θαη ησλ πξνζαπμήζεσλ πνπ πηζαλόλ
θαηαινγηζηνύλ ζε κειινληηθό θνξνινγηθό έιεγρν θαη δελ έρεη ζρεκαηίζεη ζρεηηθή πξόβιεςε γηα απηή ηελ ελδερόκελε ππνρξέσζε. Από ηνλ έιεγρν καο, δελ έρνπκε απνθηήζεη εύινγε δηαζθάιηζε ζρεηηθά κε ηελ εθηίκεζε ηνπ ύςνπο ηεο πξόβιεςεο
πνπ ηπρόλ απαηηείηαη.Γνώμη με Δπιυύλαξη.Καηά ηε γλώκε καο, εθηόο από ηηο επηπηώζεηο ησλ ζεκάησλ 1 θαη 2 θαη ηηο πηζαλέο επηπηώζεηο ηνπ ζέκαηνο 3 πνπ κλεκνλεύνληαη ζηελ παξάγξαθν «Βάζε γηα Γλώκε κε Δπηθύιαμε», νη αλσηέξσ
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ εύινγα, από θάζε νπζηώδε άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξείαο θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2013 θαη ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο επίδνζε γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή ζύκθσλα κε ηα
Λνγηζηηθά Πξόηππα πνπ πξνδηαγξάθνληαη από ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία.Αναυοπά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών θεμάτων.Δπαιεζεύζακε ηε ζπκθσλία θαη ηελ αληηζηνίρηζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Έθζεζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ
κε ηηο αλσηέξσ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηα πιαίζηα ησλ νξηδόκελσλ από ηα άξζξα 43α θαη 37 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920.

Θεζζαινλίθε, 12 Μαΐνπ 2014
Ο ΟΡΚΩΣΟ ΔΛΔΓΚΣΖ ΛΟΓΗΣΖ
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