ΣΑΘΔΡΔ ΤΓΚΟΗΝΩΝΗΔ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ (ΣΑ.Τ. Α.Δ.)
ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΜΔΗΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΥΡΖΖ
πνζά εθθξαζκέλα ζε επξώ

ΑΡΗΘΜΟ ΓΔΜΖ 4169501000 ( ΜΑΔ 48261/01/Β/01/109)
Έδξα: Αζελάο 67, Αζήλα
ηνηρεία θαη Πιεξνθνξίεο Υξήζεο από 1 Ηαλνπαξίνπ 2013 έωο 31 Γεθεκβξίνπ 2013

Λεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Απνηέιεζκα πξν Φόξσλ (Κέξδνο/Εεκηά)

(Γεκνζηεπκέλα βάζεη ηνπ θ.λ. 2190/20, άξζξν 135 γηα επηρεηξήζεηο πνπ ζπληάζζνπλ εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ελνπνηεκέλεο θαη κε, θαηά ηα ΓΛΠ)
Σα παξαθάηω ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο πνπ πξνθύπηνπλ από ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηνρεύνπλ ζε κηα γεληθή ελεκέξωζε γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο εηαηξείαο
ΣΑΘΔΡΔ ΤΓΚΟΗΝΩΝΗΔ Α.Δ. (ΣΑ.Τ. Α.Δ.). πληζηνύκε επνκέλωο ζηνλ αλαγλώζηε, πξηλ πξνβεί ζε νπνηαδήπνηε είδνπο επελδπηηθή επηινγή ή άιιε ζπλαιιαγή κε ηνλ εθδόηε, λα αλαηξέμεη ζηελ
δηεύζπλζε δηαδηθηύνπ ηνπ εθδόηε όπνπ αλαξηώληαη νη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο θαζώο θαη ε Έθζεζε Διέγρνπ ηνπ λόκηκνπ ειεγθηή.
Αξκόδηα Τπεξεζία/Ννκαξρία
Γηεύζπλζε Γηαδηθηύνπ
ύλζεζε Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ
Ζκεξνκελία έγθξηζεο από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ησλ Δηήζησλ Οηθνλνκηθώλ
Καηαζηάζεσλ
Νόκηκνο Διεγθηήο:

-15.376.387

-27.577.614

33.105.186

33.564.890

0
1.116.625

0
3.972.172

Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα

367.466

517.293

-598.594

-371.574

-2.438.665
14.787.811
-6.008.825

-1.338.263
-2.281.070
-12.273.898

-15.988
24.938.629

-517.293
-6.305.357

-4.006.653
598.594

-5.290.052
371.574

-3.408.059

-4.918.478

0

0

21.530.570
10.051.396
31.581.966

-11.223.834
21.275.230
10.051.396

Απνζβέζεηο
Απνκεηώζεηο Δλζώκαησλ θαη Άπισλ Παγίσλ Πεξηνπζηαθώλ ηνηρείσλ
Πξνβιέςεηο
Απνηειέζκαηα (έζνδα, έμνδα, θέξδε θαη δεκηέο) επελδπηηθήο δξαζηεξηόηεηαο

Πεξηθέξεηα Αηηηθήο, Γεληθή Γηεύζπλζε Αλάπηπμεο, Σκήκα Δκπνξίνπ θαη Σνπξηζκνύ
www.stasy.gr
Πξόεδξνο & Γ/λσλ ύκβνπινο: Νηθόιανο Παπαζαλάζεο.
Μέιε Γ:
Παλαγηώηεο Κύξηζεο, Θεόδσξνο Νηνύθαο, Παλαγηώηεο Παπαρξήζηνο, Γέζπνηλα Πνιίηνπ, Άξεο (Αξηζηόδεκνο) Σζνξώλεο,
Κσλζηαληίλνο Δπζηαζόπνπινο (εθπξόζσπνο εξγαδνκέλσλ)
29/5/2014
Αληώληνο Η. Αλαζηαζόπνπινο Α.Μ..Ο.Δ.Λ. 33821

Πηζησηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έζνδα

ΓΗΔΘΝΖ ΔΛΔΓΚΣΗΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΟΡΚΩΣΩΝ ΔΛΔΓΚΣΩΝ ΛΟΓΗΣΩΝ

Πλέον/ μείον προζαρμογές για μεηαβολές λογαριαζμών κεθαλαίοσ κίνεζες ή ποσ
ζτεηίδονηαι με ηις λειηοσργικές δραζηεριόηεηες:

Σύπνο έθζεζεο ειέγρνπ ειεγθηώλ:

Γλώκε κε επηθύιαμε

ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ ΚΑΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ
Μεηνρηθό θεθάιαην
Λνηπά ζηνηρεία Ηδίσλ Κεθαιαίσλ

Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
01.01-31.12.2013
1.038.979.490
15.123.500
25.958.180
2.014.351
41.425.985
14.747.204
37.317.393
31.581.966
1.207.148.069

Μείσζε / (αύμεζε) απνζεκάησλ
Μείσζε / (αύμεζε) απαηηήζεσλ
(Μείσζε) / αύμεζε ππνρξεώζεσλ (πιελ δαλεηαθώλ)
01.01-31.12.2012 Μείον:
Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβιεζέληα
1.065.733.101 ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο (α)
15.123.500
28.303.102 Δπελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
1.743.261 Αγνξά ελζώκαησλ θαη άπισλ παγίσλ ζηνηρείσλ
38.987.321 Δηζπξάμεηο από πσιήζεηο ελζώκαησλ θαη άπισλ παγίσλ ζηνηρείσλ
32.652.350 Σόθνη εηζπξαρζέληεο
52.959.391 ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (β)
10.051.396
1.245.553.422
1.201.086.206 Υξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
-224.498.693 ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (γ)
Καζαξή αύμεζε / (κείωζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ρξήζεο
976.587.513 (α) + (β) + (γ)

1.201.086.206
-278.185.293

ύλνιν Ηδίωλ Κεθαιαίωλ (α)

922.900.913

Πξνβιέςεηο / Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο

157.858.284

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο ρξήζεο
135.305.687 Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο ρξήζεο

Λνηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο

126.388.872

133.660.221

ύλνιν ππνρξεώζεωλ (β)

284.247.156

268.965.908 Πξόζζεηα ηνηρεία θαη Πιεξνθνξίεο

ΤΝΟΛΟ ΗΓΗΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ ΚΑΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ (α) + (β)

1.207.148.069

1.245.553.422

01.01-31.12.2012

Πλέον / μείον προζαρμογές για:

Διεγθηηθή εηαηξεία

ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΖ
πνζά εθθξαζκέλα ζε επξώ
ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ
Ηδηνρξεζηκνπνηνύκελα ελζώκαηα πάγηα
Δπελδύζεηο ζε αθίλεηα
Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Λνηπά κε θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Απνζέκαηα
Απαηηήζεηο από πειάηεο θαη ινηπέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο
Λνηπά θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα
ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ

Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
01.01-31.12.2013

1) Η Δςαιοεία ποξήλθε από ρσγυώμεσρη δι’ απξοοξτήρεχπ από ςημ εςαιοεία Α.Μ.Δ.Λ. Α.Δ. (ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Α.Δ.) ςχμ εςαιοειώμ ΗΑΠ Α.Δ. και ΣΡΑΜ Α.Δ. και μεςξμξμαρία ςηπ
απξοοξτώραπ εςαιοείαπ ρε «ΣΑΘΔΡΔ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΔ Α.Δ. (ΣΑ.Τ. A.E.)» βάρει ςχμ διαςάνεχμ ςξσ Ν. 3920/2011 και ςηπ Κξιμήπ Τπξσογικήπ Απόταρηπ σπ’ αοιθμ. 28737/2637/ΥΔΚ Β’ 1454/17-6-2011 με
ημεοξμημία Ιρξλξγιρμώμ Μεςαρυημαςιρμξύ ςημ 4η Μαοςίξσ 2011. Η ρσγυώμεσρη ξλξκληοώθηκε ςημ 1/7/2011 με ςημ καςαυώοηρη ςηπ Κ.Τ.Α. ρςξ Μηςοώξ Αμχμύμχμ Δςαιοειώμ.
2) ύμτχμα με ςξ Ν.3920/3.3.2011 ξι μεςξυέπ ςηπ εςαιοείαπ Α.Μ.Δ.Λ. ΑΔ (ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΔ) πξσ αμήκαμ μέυοι ςη δημξρίεσρη ςξσ εμ λόγχ μόμξσ ρςημ εςαιοεία ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ.
μεςαβιβάρθηκαμ υχοίπ αμςάλλαγμα ρςημ εςαιοεία Ο.Α..Α. Α.Δ Δπίρηπ ρύμτχμα με ςξ Ν.3920/3.3.2011 ποξβλέπεςαι όςι μπξοξύμ μα μεςαβιβαρθξύμ υχοίπ αμςάλλαγμα, από ςημ εςαιοεία ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. ποξπ
ςημ Α.Μ.Δ.Λ. Α.Δ. (μσμ ΣΑΤ) ςξ ρύμξλξ ςξσ ςοξυαίξσ και λξιπξύ σλικξύ πξσ υοηριμξπξιεί η ΑΜΔΛ για ςημ άρκηρη ςηπ δοαρςηοιόςηςάπ ςηπ.

ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΗΚΩΝ ΔΟΓΩΝ

3) Οι Οικξμξμικέπ Καςαρςάρειπ ςηπ εςαιοείαπ ΣΑ.Τ. Α.Δ. ρσμςάρρξμςαι ρύμτχμα με ςα Διεθμή Ποόςσπα Φοημαςξξικξμξμικήπ Αματξοάπ (Δ.Π.Φ.Α.), βάρει ςξσ άοθοξσ 1 ςξσ Ν.3429/2005 όπχπ ςοξπξπξιήθηκε με
Ν. 3899/2010 και σπξβάλλξμςαι ρςημ Διδική Γοαμμαςεία ΔEKO.

Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

4) Οι Οικξμξμικέπ Καςαρςάρειπ ςηπ Δςαιοείαπ πεοιλαμβάμξμςαι ρςιπ Δμξπξιημέμεπ Οικξμξμικέπ Καςαρςάρειπ ςηπ μηςοικήπ εςαιοείαπ «ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΣΙΚΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (Ο.Α..Α.
Α.Δ.)».

πνζά εθθξαζκέλα ζε επξώ
01.01-31.12.2013
Κύθινο εξγαζηώλ
Μηθηά θέξδε / (δεκηέο)

123.768.225
-6.632.840

5) Αμέλεγκςεπ τξοξλξγικά υοήρειπ: Η απξοοξτώρα εςαιοεία Α.Μ.Δ.Λ. Α.Δ. δεμ έυει ελεγυθεί από ςιπ Υξοξλξγικέπ Αουέπ για ςιπ υοήρειπ 2008, 2009 & 2010, η απξοοξτηθείρα εςαιοεία ΣΡΑΜ Α.Δ. για ςιπ υοήρειπ
01.01-31.12.2012 2006 – 2010 και 1.1.2011 – 4.3.2011 και η ΗΑΠ Α.Δ. για ςιπ υοήρειπ 2010 και 1.1.2011 – 4.3.2011.
Για ςη υοήρειπ 2011 και 2012 η εςαιοεία (ΣΑ.Τ. Α.Δ.) ελέγυθηκε τξοξλξγικά από Οοκχςξύπ Δλεγκςέπ Λξγιρςέπ βάρει ςχμ διαςάνεχμ ςξσ άοθοξσ 82 παοαγο. 5 Ν. 2238/1994.
Για ςη υοήρη 2013 ξ τξοξλξγικόπ έλεγυξπ ςχμ Οοκχςώμ Δλεγκςώμ Λξγιρςώμ είμαι ρε ενέλινη και η ρυεςική Έκθερη Υξοξλξγικήπ σμμόοτχρηπ ποξβλέπεςαι μα υξοηγηθεί μεςά ςη δημξρίεσρη ςχμ ξικξμξμικώμ
122.494.695 καςαρςάρεχμ υοήρεχπ 2013. Αμ μέυοι ςημ ξλξκλήοχρη ςξσ τξοξλξγικξύ ελέγυξσ ποξκύφξσμ ποόρθεςεπ τξοξλξγικέπ σπξυοεώρειπ εκςιμξύμε όςι ασςέπ δεμ θα έυξσμ ξσριώδη επίδοαρη ρςιπ ξικξμξμικέπ
-32.352.387 καςαρςάρειπ.

Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ θαη επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ

-15.607.515

-27.431.895

Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξσλ
Κέξδε / (δεκηέο) κεηά από θόξνπο (Α)
Καηαλέκνληαη ζε :
Ηδηνθηήηε εηαηξείαο
Λνηπά πλνιηθά Έζνδα Μεηά από Φόξνπο (Β)
πγθεληξωηηθά πλνιηθά Έζνδα Μεηά από Φόξνπο (Α)+(Β)
Καηαλέκνληαη ζε :
Ηδηνθηήηε/ηεο εηαηξείαο

-15.376.387
-37.519.266

-27.577.614
-25.488.122 7) ύμτχμα με ςξ άοθοξ 100 ςξσ Ν. 4199/2013 (ΥΔΚ Α’ 216/11-10-2013) ρςημ παο. 1 ςξσ άοθοξσ 3 ςξσ Ν. 3920/2011 ποξρςίθεςαι εδάτιξ πξσ ποξβλέπει όςι: ««Η χτέλεια πξσ ποξκύπςει από ςη διαγοατή ςχμ

-37.519.266
-258.128
-37.777.394

-25.488.122 ςοίςχμ. Η απαλλαγή από ςξ τόοξ ειρξδήμαςξπ παοέυεςαι με ςημ ποξϋπόθερη εμτάμιρηπ ςηπ χτέλειαπ ρε λξγαοιαρμό ατξοξλόγηςξσ απξθεμαςικξύ, ςξ ξπξίξ ρε πεοίπςχρη διαμξμήπ ή κεταλαιξπξίηρήπ ςξσ
τξοξλξγείςαι με βάρη ςιπ διαςάνειπ ςηπ παοαγοάτξσ 3 ςξσ άοθοξσ 106 ςξσ Κώδικα Υξοξλξγίαπ Διρξδήμαςξπ. Διδικά, ρε πεοίπςχρη ρσμφητιρμξύ ςχμ ρσρρχοεσμέμχμ λξγιρςικώμ ζημιώμ ςχμ εςαιοιώμ ςξσ ξμίλξσ
2.998.092
ΟΑΑ πξσ έυξσμ ποξκύφει μέυοι ςξ υοόμξ ςηπ ρσγυώμεσρηπ με ςξ ατξοξλόγηςξ απξθεμαςικό ςηπ παοαγοάτξσ ασςήπ, δεμ έυξσμ εταομξγή, από ςη δημξρίεσρη ςξσ μ. 3920/2011, ξι διαςάνειπ ςηπ παοαγοάτξσ 3
-22.490.030

-37.777.394

-22.490.030

Κέξδε / Εεκηέο Μεηά από Φόξνπο αλά κεηνρή – βαζηθά (ζε €)

-37.519.266

Κέξδε / (δεκηέο) πξν Φόξωλ, Υξεκαηνδνηηθώλ, Δπελδπηηθώλ
Απνηειεζκάηωλ θαη πλνιηθώλ Απνζβέζεωλ

17.497.671

ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΗΓΗΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ
πνζά εθθξαζκέλα ζε επξώ
ύλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ έλαξμεο ρξήζεσο
(01.01.2013
θαη 01.01.2012 αληίζηνηρα)
Καζαξό Απνηέιεζκα Υξήζεσο 1/1-31/12/2013 θαη 1/1 - 31/12/2012
Πνζά πξννξηζκέλα γηα αύμεζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ
(Γηαγξαθέο Τπνρξεώζεσλ βάζεη ηνπ Ν.3920/2011)
Απνζεκαηηθό ηνπ άξζξνπ 100 ηνπ Ν. 4199/2013
Υξεσζηηθό ππόινηπν από ηελ εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ
Ν. 3920/2011
Αναλογιζηικά κέπδε (δεμίερ) από μεηαβολή Υποσπέωζερ
Παποσών Πποζωπικού λόγω εξόδος από ηεν Υπεπεζία

ύλνιν Ηδίωλ Κεθαιαίωλ Λήμεο ρξήζεωο (31.12.2013 θαη 31.12.2012
αληίζηνηρα)

6) Δπί ακιμήςχμ ςηπ εςαιοείαπ στίρςαμςαι σπξθήκεπ, η ενάλειφη ςχμ ξπξίχμ βοίρκεςαι ρε ενέλινη.

υοεώμ ςχμ εςαιοιώμ κας’ εταομξγή ςχμ διαςάνεχμ ςηπ παοξύραπ παοαγοάτξσ, απαλλάρρεςαι, από ςη δημξρίεσρη ςξσ μ. 3920/2011, από κάθε τόοξ, ςέλξπ ή ξπξιαδήπξςε άλλη επιβάοσμρη σπέο ςξσ Δημξρίξσ ή

Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
31.12.2013

ςξσ άοθοξσ 106 ςξσ Κ.Υ.Δ.»
Μεςά ςημ εμ λόγχ ούθμιρη ςξ ρσμξλικό πξρό ςχμ διαγοατέμςχμ υοεώμ πξρξύ εσοώ 810 εκ, εμταμίζεςαι ρςα Ίδια Κετάλαια χπ «Απξθεμαςικό Ν.4199/2013, άοθοξ 100».
Δπίρηπ ρςα Ίδια Κετάλαια εμταμίζεςαι και ςξ υοεχρςικό σπόλξιπξ ρσμξλικξύ πξρξύ € 15,9 εκ. πξσ ποξέκσφε από ςημ εταομξγή ςηπ διάςανηπ ςηπ παο. 1 ςξσ άοθοξσ 3 ςξσ Ν. 3920/2011 όπχπ ρσμπληοώθηκε με
ςξ άοθοξ 4 παο. 13 ςξσ Ν.4038/2011 και ποξβλέπει, ρυεςικά με ςη μηςοική εςαιοεία ΟΑΑ και ςιπ εςαιοείεπ ςξσ Ομίλξσ ΟΑΑ, όςι: «Σα πξρά πξσ έυξσμ καςαβληθεί από ςξ λξγαοιαρμό απξκοαςικξπξιήρεχμ ρςξμ
-25.488.122 ΟΑΑ χπ ποξρχοιμή ςαμειακή διεσκόλσμρη για ςημ κάλσφη διατόοχμ σπξυοεώρεχμ ςξσ μέυοι μα καςαρςεί ετικςή η δαμειξδόςηρη ςξσ Οογαμιρμξύ με ςημ εγγύηρη ςξσ Δλλημικξύ Δημξρίξσ, ρσμφητίζξμςαι με ςιπ
έμαμςι ςξσ Δημξρίξσ απαιςήρειπ ςχμ εςαιοειώμ ςξσ ξμίλξσ ΟΑΑ πξσ δημιξσογήθηκαμ, κας’ εταομξγή ςχμ διαςάνεχμ ςξσ άοθοξσ 5 παο. 9 ςξσ N.2669/1998 και ςχμ άοθοχμ 20 και 25 ςξσ μ.2072/1992 μέυοι 31
Δεκεμβοίξσ 2010. Σξ απξμέμξμ σπόλξιπξ πξρό ςχμ μέυοι 31 Δεκεμβοίξσ 2010 απαιςήρεχμ ςξσ ΟΑΑ από ςξ Δημόριξ διαγοάτεςαι από ςιπ ξικξμξμικέπ καςαρςάρειπ και καθίρςαςαι εκ μέοξσπ ςχμ εςαιοειώμ ςξσ
Ομίλξσ ΟΑΑ μη απαιςηςό»
ύμτχμα με ςημ από 22 Μαΐξσ 2014 απόταρη ςηπ ασςόκληςηπ γεμικήπ ρσμέλεσρηπ ςξσ μεςόυξσ ςηπ εςαιοείαπ εγκοίθηκαμ ξι ξικξμξμικέπ καςαρςάρειπ ςχμ εςώμ 2011 και 2012.

6.132.995
8) Σα ζέκαηα επηθύιαμεο πνπ αλαθέξεη ν Οξθσηόο Διεγθηήο Λνγηζηήο αθνξνύλ:
Δπηθύιαμε γηα ηελ αμία άπινπ πεξηνπζηαθνύ ζηνηρείνπ (1), επηθύιαμε γηα ηελ αμία ησλ αθηλήησλ ιόγσ κε δηελέξγεηαο ειέγρνπ απνκείσζεο θαη κειέηεο εύινγεο αμίαο επελδπηηθώλ αθηλήησλ (2), Αλέιεγθηεο
θνξνινγηθά ρξήζεηο (3), κε επηβεβαίσζε ππνινίπσλ (4) θαη (5) θαη εθθξεκείο δηθαζηηθέο ππνζέζεηο (6).
31.12.2012 9) Ο αοιθμόπ ποξρχπικξύ εςαιοείαπ καςά ςημ 31/12/2013 αμέουεςαι ρε 2490 εογαζξμέμξσπ.
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