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ΠΟΣΑ
ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ

ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2014
ΠΟΣΑ

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2013

ΠΟΣΑ
ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ

ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2014
ΠΟΣΑ

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2013

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ.Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ.Αξία ΠΑΘΗΤΙΚΟΒ. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
3.Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου 206,514.62 206,514.61 0.01 206,514.62 206,514.61 0.01 Ι.Κεφάλαιο
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης 79,580.45 79,580.40 0.05 79,580.45 79,580.40 0.05 1 Καταβλημένο ( 3.486.706,00 Mετοχές Χ 3,00 € έκαστη ) 10,460,118.00 10,460,118.00

286,095.07 286,095.01 0.06 286,095.07 286,095.01 0.06 10,460,118.00 10,460,118.00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις 1.Τακτικό αποθεματικό 11,243.65 11,243.65
1.Γήπεδα - Οικόπεδα 830,254.00 830,254.00 5.Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων 12,702,937.00 12,702,937.00

830,254.00 830,254.00 830,254.00 830,254.00 12,714,180.65 12,714,180.65
2.Ορυχεία  - Μεταλλεία - Λατομεία - Αγροί - Φυτείες - Δάση 30,000.00 0.00 30,000.00 30,000.00 0.00 30,000.00 V. Αποτελέσματα εις νέο
3.Κτίρια και τεχνικά έργα 25,561,368.46 7,665,997.49 17,895,370.97 25,558,225.89 6,647,177.36 18,911,048.53 2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο (16,735,628.06) (2,532,068.11)
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκατ/σεις - λοιπός μηχαν.εξοπλισμός 2,728,720.27 2,483,332.35 245,387.92 2,723,485.27 2,210,825.07 512,660.20 3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων 0.00 (16,735,628.06) (16,019,406.61) (18,551,474.72)
5.Μεταφορικά μέσα 28,850.45 21,995.09 6,855.36 28,850.45 16,495.09 12,355.36 (16,735,628.06) (18,551,474.72)
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός 3,112,611.69 2,830,528.89 282,082.80 3,049,038.94 2,525,439.55 523,599.39
7.Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές 643,072.54 643,072.54 730,599.24 730,599.24 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ( AI+AII+AIII+AIV+AV+AVI ) 6,438,670.59 4,622,823.93

32,934,877.41 13,001,853.82 19,933,023.59 32,950,453.79 11,399,937.07 21,550,516.72 B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ) 32,934,877.41 13,001,853.82 19,933,023.59 32,950,453.79 11,399,937.07 21,550,516.72 2.Λοιπές προβλέψεις 1,819,271.63 3,736,251.17
III.Συμμετοχές και άλλες μακρο/σμες χρημ/μικές απαιτήσεις 1,819,271.63 3,736,251.17
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 8,000.00 8,000.00 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

8,000.00 8,000.00 Ι.  Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 19,941,023.59 21,558,516.72 2.Δάνεια τραπεζών 7,029,846.75 6,748,258.72
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 8.Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 0.00 358,578.93
Ι. Αποθέματα 7,029,846.75 7,106,837.65
1.Εμπορεύματα 10,709.98 0.00 ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
4.Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλ. υλικά - Ανταλλ. και είδη συσκευασίας 0.00 11,016.84 1. Προμηθευτές 468,109.76 478,883.82
5.Προκαταβολές γι'αγορές αποθεμάτων 96,853.83 11,764.64 2αΕπιταγες πληρωτέες 974,241.02 351,568.01

107,563.81 22,781.48 3.Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 10,949,410.31 9,590,664.26
ΙΙ. Απαιτήσεις 4.Προκαταβολές Πελατών 900,973.30 355,291.29
1. Πελάτες 796,466.31 176,871.70 5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη 288,341.28 1,600,775.94
 Μείον προβλέψεις 0.00 796,466.31 0.00 176,871.70 6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 422,501.43 109,033.41
3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες) 1,522,697.12 789,695.41 14,003,577.10 12,486,216.73
7.Απαιτήσεις κατά οργάνων διοίκησης 5,132,429.97 0.00 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ) 21,033,423.85 19,593,054.38
11.Χρεώστες διάφοροι 17,003.93 4,258,825.57 Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

7,468,597.33 5,225,392.68 2.Εξοδα χρήσεως δουλευμένα 0.00 8,380.79
IV. Διαθέσιμα 0.00 8,380.79
1.Ταμείο 100,786.46 1,295.51
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 1,673,394.82 1,152,523.82

1,774,181.28 1,153,819.33
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔI+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV) 9,350,342.42 6,401,993.49
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε) 29,291,366.07 27,960,510.27 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ) 29,291,366.07 27,960,510.27

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ( Λ/86 ) Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων
ΠΟΣΑ

ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2014

ΠΟΣΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ

ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2013
ΠΟΣΑ

ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2014

ΠΟΣΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ

ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2013
Ι.   Αποτελέσματα  Εκμεταλλεύσεως

Κύκλος  Εργασιών (Πωλήσεις) 6,511,624.07 4,958,800.58 Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη/ζημίες) χρήσεως 1,827,062.83 (2,515,820.47)
Μείον : Κόστος  Πωλήσεων 4,633,661.10 4,133,281.94 (+) ή (-)  : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων ( κερδών/ζημιών ) προηγούμενων χρήσεων (18,551,474.72) (16,019,406.61)
Μικτά  αποτελέσματα  εκμεταλλεύσεως 1,877,962.97 825,518.64 Σύνολο (16,724,411.89) (18,535,227.08)
Πλέον : 'Αλλα   έσοδα  εκμεταλλεύσεως 3,573.77 540.14 ΜΕΙΟΝ : 1.Φόρος εισοδήματος καί εισφορά Ο.Γ.Α. 0.00 0.00
Σύνολο 1,881,536.74 826,058.78                2.Λοιποί μή ενσωματωμένοι στό λειτουρ. κόστος φόροι 11,216.17 11,216.17 16,247.64 16,247.64
Μείον                Ζημιά πρός διάθεση (16,735,628.06) (18,551,474.72)
1. Εξοδα  Διοικητικής   Λειτουργίας 334,131.23 213,882.43                Η διάθεση τών κερδών γίνεται ώς εξής :
3. Εξοδα  Λειτουργίας Διαθέσεως 258,255.98 592,387.21 38,919.18 252,801.61                8.Υπόλοιπο ζημιών εις νέο -16,735,628.06 -18,551,474.72
Μερικά  αποτελέσματα  εκμεταλλεύσεως 1,289,149.53 573,257.17 (16,735,628.06) (18,551,474.72)

 .

1,289,149.53 573,257.17
Μείον
3. Χρεωστικοί  Τόκοι  καί  συναφή  έξοδα 1,290,310.90 1,290,310.90 (1,290,310.90) 1,150,849.56 1,150,849.56 (1,150,849.56)
Ολικά  Αποτελέσματα  Εκμεταλλεύσεως (1,161.37) (577,592.39)

II. Πλέον ( ή  Μείον)  Έκτακτα  Αποτελέσματα
1. Εκτακτα  καί  ανόργανα  έσοδα 1,972,592.86 60,944.50
3. Εσοδα  προηγουμένων  χρήσεων 1,237.50 280,030.70
Μείον 1,973,830.36 340,975.20
1. Εκτακτα  καί  ανόργανα  έξοδα 39,267.57 1,767,460.24
3. Εξοδα προηγούμενων  χρήσεων 106,338.59 511,743.04
4. Προβλέψεις  γιά  έκτακτους  κινδύνους 0.00 145,606.16 1,828,224.20 0.00 2,279,203.28 (1,938,228.08)
Οργανικά  καί  έκτακτα  αποτελέσματα 1,827,062.83 (2,515,820.47)
Μείον
Σύνολο  αποσβέσεων  πάγιων  στοιχείων 1,601,916.75 1,626,650.65
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στό λειτουργικό κόστος 1,601,916.75 0.00 1,626,650.65 0.00
ΚΑΘΑΡΑ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ   ΧΡΗΣΕΩΣ   πρό  φόρων 1,827,062.83 (2,515,820.47)

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ MONOSUN Α.Ε.».
Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων:
Ελέγξαμε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ MONOSUN Α.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 καταλληλόλητας 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) Στο κονδύλι του ισολογισμού Δ. ΙΙ. 7. «Απαιτήσεις κατά οργάνων διοικήσεως» περιλαμβάνεται ποσό ύψους € 4.784.667 που αφορά προκαταβολές που έχουν δοθεί σε όργανα διοικήσεως της Εταιρείας, οι οποίες εμπίπτουν στις απαγορευτικές διατάξεις του άρθρου 23α του κωδ.
Ν. 2190/1920. Περαιτέρω, δεν κατέστη εφικτό να αποκτήσουμε επαρκή ελεγκτικά τεκμήρια αναφορικά με την ανακτησιμότητα του ποσού αυτού, συνεπώς, διατηρούμε επιφύλαξη για την αξία των απαιτήσεων αυτών.
2) Στα κονδύλια του ισολογισμού Δ. ΙΙ. 1 «Πελάτες», Δ. Ι. 5 «Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων» και Δ. Ι. 3α «Επιταγές εισπρακτέες (Μεταχρονολογημένες)» περιλαμβάνονται και απαιτήσεις σε καθυστέρηση από τις προηγούμενες χρήσεις, συνολικού ποσού € 994.760. Κατά
παρέκκλιση των λογιστικών αρχών που προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία K.Ν. 2190/1920 και ΕΓΛΣ, δεν έχει σχηματιστεί σχετική πρόβλεψη. Κατά την εκτίμηση μας για την κάλυψη ζημιών από την μη ρευστοποίηση των απαιτήσεων αυτών έπρεπε να έχει σχηματιστεί
πρόβλεψη ποσού € 994.760. Λόγω του μη σχηματισμού της πρόβλεψης αυτής, η αξία των απαιτήσεων αυτών και τα ίδια κεφάλαια εμφανίζονται αυξημένα κατά € 994.760 και τα αποτελέσματα της κλειόμενης και της προηγούμενης χρήσης αυξημένα κατά € 918.260 και € 76.500
αντίστοιχα.
3) Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρίας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις από 2005 έως 2014. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών 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. Επιπλέον δεν έχει σχηματιστεί πρόβλεψη για την κάλυψη των προστίμων που θα επιβληθούν στην εταιρεία, επειδή δεν αποδέχθηκε τον φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τις χρήσεις 2011, 2012, 2013 και 2014, που
προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 65 Α Ν. 4174/2013, το ύψος των οποίων κυμαίνεται για κάθε χρήση από € 10.000 έως € 1000.000.
Γνώμη με Επιφύλαξη
Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεμάτων 1 έως 3 που μνημονεύονται στην παράγραφο ‘Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη’, οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ MONOSUN Α.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.
Θέμα έμφασης
Χωρίς να διατυπώνουμε περαιτέρω επιφύλαξη στη γνώμη μας, εφιστούμε την προσοχή σας στα κατωτέρω:
1) Στο κονδύλι του ισολογισμού «Λοιπές Προβλέψεις» περιλαμβάνεται ποσό € 2.026.540, που αφορούν πιστωτικές συναλλαγματικές διαφορές που δημιουργήθηκαν στη χρήση 2013 και 2014, οι οποίες δεν μεταφέρθηκαν στα αποτελέσματα σύμφωνα με τον κωδ. Ν. 2190/1920 και
ΕΓΛΣ, διότι δεν πραγματοποιήθηκαν μέσα στην κλειόμενη χρήση καταβολές για τις υποχρεώσεις αυτές σε ξένο νόμισμα.
2) Αφού ληφθούν υπόψιν οι παραπάνω παρατηρήσεις μας, τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρείας είναι μικρότερα από του 1/10 του μετοχικού κεφαλαίου και συνεπώς συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 48 του K.Ν. 2190/1920, με αποτέλεσμα να
υφίσταται ουσιώδη αβεβαιότητα ως προς την δυνατότητα της εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητα της χωρίς τη λήψη κατάλληλων μέτρων. Η Διοίκηση της Εταιρίας μας διαβεβαίωσε ότι θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα μετά την οριστικοποίηση των διαπραγματεύσεων με
την τράπεζα αναφορικά με την αναδιάρθρωση του τραπεζικού δανεισμού η οποία αναμένεται να έχει θετική επίπτωση στην σχέση Ιδίων Κεφαλαίων και Μετοχικού κεφαλαίου η οποία θα απεικονισθεί στις οικονομικές καταστάσεις 2015.
Άλλο θέμα
Οι οικονομικές καταστάσεις της «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ MONOSUN Α.Ε.» για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2013 είχαν ελεγχθεί από άλλον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, ο οποίος εξέφρασε γνώμη με επιφύλαξη
επί των οικονομικών καταστάσεων της προηγούμενης χρήσεως.
Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων
Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχιση 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, 10 Ιουνίου 2015
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Γεώργιος Νίκου
A.M. ΣΟΕΛ 21841

Για την KSi Greece IKE (Α.Μ. 171)
Μέλος της KS International

Λεωφόρος Κηφισίας 62 & Πρεμετής, 151 25 Μαρούσι Αττικής
Φράγκων 6-8, 54 626 Θεσσαλονίκη


