VELL INTERNATIONAL GROUP
ANΩNYMH EMΠOPIKH ETAIPEIA HΛEKTPIKΩN ΣYΣKEYΩN
AP.M.A.E.15353/06/B/87/07
E∆PA: TATOΪOY 112 - 144 52 METAMOPΦΩΣH

ΣTOIXEIA KAI ΠΛHPOΦOPIEΣ THΣ ΠEPIO∆OY AΠO 01 IANOYAPIOY 2010 - 30 ΣEΠTEMBPIOY 2010
Σύµφωνα µε την Aπόφαση 4/507/28.04.2009 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Eπιτροπή Kεφαλαιαγοράς
(Tα κατωτέρω ποσά αναφέρονται σε EYPΩ)

Tα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις, στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της VELL INTERNATIONAL GROUP A.E.E.H.Σ. Συνιστούµε,
εποµένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιουδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε τον εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονοµικές καταστάσεις, καθώς και η έκθεση επισκόπησης του ορκωτού ελεγκτή λογιστή, όποτε αυτή απαιτείται.
∆ιεύθυνση διαδικτύου Eταιρείας :
http://www.vellgroup.gr
Hµεροµηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
των ετήσιων Oικονοµικών Kαταστάσεων :
29 Nοεµβρίου 2010
Oρκωτός ελεγκτής - λογιστής :
∆ηµήτριος X. Σµαϊλης - AM ΣOEΛ 12221
Eλεγκτική Eταιρεία :
ΣOΛ A.E.O.E.
Tύπος Έκθεσης Eπισκόπησης :
∆εν απαιτείται
ΣTOIXEIA KATAΣTAΣHΣ OIKONOMIKHΣ ΘEΣHΣ (ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα)
Ποσά εκφρασµένα σε E
O Όµιλος
H εταιρεία
30.09.2010
31.12.2009
30.09.2010
31.12.2009

ΣTOIXEIA KATAΣTAΣHΣ METABOΛΩN I∆IΩN KEΦAΛAIΩN (ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα)
Ποσά εκφρασµένα σε E
O Όµιλος
H εταιρεία
30.09.2010
30.09.2009
30.09.2010
30.09.2009

ENEPΓHTIKO
Iδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 1.911.397,59
Eπενδύσεις σε ακίνητα
43.864,47
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία
2.546.010,53
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 5.761.551,79
Aποθέµατα
5.693.381,28
Aπαιτήσεις από πελάτες
11.714.233,38
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία -11.835.483,82
--------ΣYNOΛO ENEPΓHTIKOY
39.505.922,86
==========
I∆IA KEΦAΛAIA & YΠOXPEΩΣEIΣ
Mετοχικό Kεφάλαιο
17.860.458,40
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων
-636.133,62
---------Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών µητρικής(α) 17.224.324,78
∆ικαιώµατα µειοψηφίας (β)
0,00
---------Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ)= (α) + (β)
17.224.324,78
==========
Mακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις
2.386,80
Προβλέψεις/Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρ.
3.094.298,39
Bραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις
14.390.198,40
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
4.794.714,49
--------Σύνολο υποχρεώσεων (δ)
22.281.598,08
==========
ΣYNOΛO I∆IΩN KEΦAΛAIΩN
& YΠOXPEΩΣEΩN (γ) + (δ)
39.505.922,86
==========

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου
(01.01.2010 & 01.01.2009 αντίστοιχα)
12.053.000,83
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους
(συνεχιζόµενες δραστηριότητες)
-2.230.972,45
Aυξηση / (µείωση) µετοχικού κεφαλαίου
7.402.296,40
--------Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου
(30.09.2010 & 30.09.2009 αντίστοιχα)
17.224.324,78
==========

11.383.200,00
669.800,83
12.053.000,83
0,00
---------12.053.000,83
==========
500.000,00
3.444.822,47
12.069.278,63
8.157.199,47
--------24.171.300,57
==========
----------

36.224.301,40

==========

20.983,46
43.864,47
2.678,13
10.670.043,44
273.590,88
1.188.547,78
10.779.680,41
---------22.979.388,57
==========
17.860.458,40
201.504,86
18.061.963,26
0,00
---------18.061.963,26
==========
2.386,80
2.170.671,12
1.500.000,00
1.244.367,39
--------4.917.425,31
==========
----------

22.979.388,57

==========

33.383,88
45.313,13
3.986,42
9.718.569,37
2.705.558,25
5.133.407,76
788.219,63
---------18.428.438,44
==========
11.383.200,00
45.460,57
11.428.660,57
0,00
---------11.428.660,57
==========
500.000,00
2.365.770,00
500.000,00
3.634.007,87
--------6.999.777,87
==========
----------

18.428.438,44

==========

ΣTOIXEIA KATAΣTAΣHΣ TAMEIAKΩN POΩN (ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα)
Ποσά εκφρασµένα σε E
O Όµιλος
H εταιρεία
Έµµεση µέθοδος
1.1-30.09.2010
1.1-30.09.2009
1.1-30.09.2010 1.1-30.09.2009
Λειτουργικές ∆ραστηριότητες
Kέρδη / (ζηµίες) προ φόρων
(συνεχιζόµενες δραστηριότητες)
-2.429.684,96
2.454.314,74
Πλέον / µείον προσαρµογές για :
Aποσβέσεις
227.693,04
323.939,59
Aποσµειώσεις ενσώµατων & άυλων
παγίων περιουσιακών στοιχείων
569.923,45
0,00
Προβλέψεις
-464.219,74
485.995,09
Συναλλαγµατικές διαφορές
-38.888,57
-68.603,70
Aποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη & ζηµίες)
επενδυτικής δραστηριότητας
-2.507.030,79
-5.357.455,60
Xρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα
942.221,50
974.570,25
Πλέον / µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου
κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες :
Mείωση / (αύξηση) αποθεµάτων
2.598.380,56
369.370,32
Mείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
3.592.536,68
839.181,08
(Mείωση)/αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) -1.896.080,10
-3.271.507,78
Mείον :
Xρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα καταβληµένα -851.283,03
-1.030.645,71
Kαταβεβληµένοι φόροι
-170.812,39
-292.157,42
------------------Σύνολο εισροών / (εκροών) από
λειτουργικές δραστηριότες (α)
-427.244,35
-4.572.999,14
==========
==========
Eπενδυτικές ∆ραστηριότητες
Aπόκτηση θυγατρικών, συγγενών,
κοινοπραξιών & λοιπών επενδύσεων
0,00
115.888,64
Aγορά ενσώµατων & άυλων παγίων στοιχείων
-21.261,36
-29.448,54
Eισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων
& άϋλων παγίων στοιχείων
300,00
8.494.337,97
Tόκοι εισπραχθέντες
159.634,18
8.750,00
Mερίσµατα εισπραχθέντα
2.407,20
4.814,40
----------------Σύνολο εισροών / (εκροών) από
επενδυτικές δραστηριότες (β)
141.080,02
8.594.342,47
==========
==========
Xρηµατοδοτικές ∆ραστηριότητες
Eισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου
7.402.296,40
0,00
Eισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια 1.762.734,37
2.074.967,38
Eξοφλήσεις δανείων
0,00
-500.000,00
Eξοφλήσεις υποχρεώσεων από
χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια)
0,00
-4.853.977,12
----------------Σύνολο εισροών / (εκροών) από
χρηµατοδοτικές δραστηριότες (γ)
9.165.030,77
-3.279.009,74
==========
==========
Kαθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά
διαθέσιµα & ισοδύναµα περιόδου (α+β+γ)
8.878.866,44
742.333,59
Tαµειακά διαθέσιµα &
ισοδύναµα έναρξης περιόδου
1.791.744,00
2.918.394,41
------------------Tαµειακά διαθέσιµα &
ισοδύναµα λήξης περιόδου
10.670.610,44
3.660.728,00
==========
==========
Ποσά εκφρασµένα σε E

-847.482,19

3.350.259,20

15.404,85

114.580,64

0,00
-799.550,33
44,60

0,00
234.655,86
-41,21

-1.811.028,82
231.135,11

-5.357.455,60
362.058,39

2.411.967,37
2.704.609,84
-959.019,29

1.126.508,82
1.015.178,44
-2.060.103,99

-192.210,02
-10.718,55

----------

----------

743.152,57

-1.688.330,88

==========

==========

0,00
-247,54

-1.365.000,00
-7.359,57

0,00
159.634,18
2.407,20
---------

8.494.337,97
8.750,00
4.814,40
---------

161.793,80

7.135.542,80

==========

==========

7.402.296,40
502.386,80
0,00

0,00
0,00
-500.000,00

0,00
---------

-4.853.977,12
---------

7.904.683,20

-5.353.977,12

==========

==========

8.809.629,57

93.234,80

527.334,47

----------

----------

9.336.964,04

==========

2.043.598,51

2.136.833,31

==========

11.428.660,57

2.493.868,90

-768.993,71

3.261.657,01

0,00
---------

7.402.296,40
---------

0,00
---------

14.341.315,23

==========

18.061.963,26

==========

H εταιρεία
1.1-30.09.2009
1.7-30.09.2010
Συνεχιζόµενες
Συνεχιζόµενες
δραστηριότητες δραστηριότητες

1.7-30.09.2009
Συνεχιζόµενες
δραστηριότητες

5.384.606,56
1.496.366,32

8.293.472,00
2.766.837,63

3.612.077,77
610.942,99

6.896.748,38
2.210.065,23

154.489,00
-9.560,56

2.369.813,80
876.887,88

-1.942.397,91
2.454.314,74
2.493.868,90
2.493.868,90
0,00
0,00
2.493.868,90
2.493.868,90
0,00
0,0745

-869.779,11
588.408,04
326.607,51
326.607,51
0,00
0,00
326.607,51
326.607,51
0,00
0,0101

-238.152,93
4.588.402,56
4.390.234,05
4.390.234,05
0,00
0,00
4.390.234,05
4.390.234,05
0,00
0,1311

-2.440.379,86
-847.482,19
-768.993,71
-768.993,71
0,00
0,00
-768.993,71
-768.993,71
0,00
-0,0223

-1.647.152,38
3.350.259,20
3.261.657,01
3.261.657,01
0,00
0,00
3.261.657,01
3.261.657,01
0,00
0,0974

-555.046,36
1.112.003,65
846.615,22
846.615,22
0,00
0,00
846.615,22
846.615,22
0,00
0,0250

-329.416,91
4.684.508,78
4.500.754,17
4.500.754,17
0,00
0,00
4.500.754,17
4.500.754,17
0,00
0,1344

-1.618.458,32

-794.164,47

-130.845,26

-2.424.975,01

-1.532.571,74

-550.659,50

-291.255,16

O ANTIΠPOE∆POΣ

ΓEΩPΓIOΣ Γ. ∆HMHTPIOY
P 225253

APIΣTOTEΛHΣ Π. AΪBAΛIΩTHΣ
AB 576337

13.243.131,52

==========

ΠPOΣΘETA ΣTOIXEIA KAI ΠΛHPOΦOPIEΣ

24.516.393,03
7.509.081,05

O ΠPOE∆POΣ TOY ∆.Σ. & ∆IEYΘYNΩN ΣYMBOYΛOΣ

9.981.474,51

1. Oι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της εταιρείας και του οµίλου παρατίθενται στη σηµείωση 15 των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων.
2. Tο ποσό των προβλέψεων που έχουν διενεργηθεί στον όµιλο και στην εταιρεία στις 30.09.2010, έχει αναλυτικά ως εξής:
Όµιλος
Eταιρεία
Προβλέψεις για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις
330.962,00
114.000,00
Λοιπές προβλέψεις
271.598,25
271.598,25
3. O αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου ήταν 10 άτοµα για την εταιρεία και 83 για
τον όµιλο, ενώ στο τέλος της προηγούµενης περιόδου ήταν 68 άτοµα για την εταιρεία και 143 άτοµα για τον όµιλο.
4. Oι συναλλαγές της εταιρείας κατά την περίοδο 01.01.2010 - 30.09.2010 και τα υπόλοιπα κατά την 30.09.2010, µε τα συνδεδεµένα µέρη, κατά την έννοια του ∆ΛΠ 24, έχουν ως εξής:
Ποσά σε ε
Όµιλος
Eταιρεία
α) Eισροές
15.664,30
45.066,37
β) Eκροές
99.241,08
253.523,80
γ) Aπαιτήσεις
296.374,55 1.417.708,87
δ)Yποχρεώσεις
134.657,89
100.828,50
ε) Συναλλαγές & αµοιβές διευθυντικών στελεχών & µελών της διοίκησης
2.160.556,16 1.370.607,15
στ) Aπαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη & µέλη της διοίκησης
49.573,70
633,00
ζ) Yποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης
47.636,14
11.971,40
5. Oι εταιρείες που περιλαµβάνονται στις ανωτέρω ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις αναφέρονται στη σηµείωση 3 των
ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων.
6. ∆εν περιλαµβάνεται στην ενοποίηση η κατά 95% θυγατρική εταιρεία µε την επωνυµία “ΣΠYPOΣ TAΣOΓΛOY & ΣIA O.E.” (αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στη σηµείωση 3 των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων).
7. ∆εν υπάρχει µεταβολή στη µέθοδο ενσωµάτωσης εταιρείας.
8. Tα παρατιθέµενα συγκριτικά στοιχεία προηγούµενης περιόδου (1.1.09-30.09.09) για τον όµιλο δεν είναι συγκρίσιµα καθώς περιλαµβάνουν, τα οικονοµικά στοιχεία της κατά 100% θυγατρικής εταιρείας “E. ZHTOYNIATHΣ A.E.E.H.Σ.”, από την
ηµεροµηνία της πρώτης ενσωµάτωσής της 29.01.2009.
9. Στις 15.02.2010 έπαυσε η αποκλειστική διανοµή των προϊόντων DE’LONGHI από την εταιρεία. Tην 16.04.2010 υπεγράφη
µνηµόνιο συνεργασίας µεταξύ της εταιρείας και του οµίλου εταιρειών DE’LONGHI και στις 21.05.2010 υπεγράφη σύµβαση απόκτησης µετοχών και σύµβαση µετόχων µεταξύ της εταιρείας και της εταιρείας De’ longhi Appliances s.r.l. (αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στη σηµείωση 17 των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων).
10. α) H έκδοση του Mετατρέψιµου Oµολογιακού ∆ανείου, σύµφωνα µε τά άρθρα 8 του N. 3156/2003 και 3α του K.N. 2190/1920,
ποσού µέχρι Eυρώ 19.977.516 µε καταβολή µετρητών και δικαίωµα προτίµησης υπέρ των παλαιών µετόχων, που αποφασίστηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της εταιρείας στις 6.11.2007, καλύφθηκε κατά το χρονικό διάστηµα
από 17.02.2010 έως και 3.03.2010 από τους δικαιούχους µε άσκηση των δικαιωµάτων προτίµησης καθώς και των δικαιωµάτων προεγγραφής, κατά ποσοστό 36,13%, που αντιστοιχεί σε 6.048 οµολογίες, ονοµαστικής αξίας Eυρώ 1.193,40 ανά
οµολογία, συνολικού ποσού Eυρώ 7.217.683,20. Tην 31.03.2010, πρώτη ηµεροµηνία µετατροπής, µετατράπηκαν 502 οµολογίες και εκδόθηκαν 1.536.120 νέες µετοχές ονοµαστικής αξίας ευρώ 0,34 η καθεµία, συνολικής ονοµαστικής αξίας ευρώ 522.280,80.Tην 30.06.2010, µετατράπηκαν 19 οµολογίες και εκδόθηκαν 58.140 νέες µετοχές ονοµαστικής αξίας ευρώ
0,34 η καθεµία, συνολικής ονοµαστικής αξίας ευρώ 19.767,60. Tην 30.09.2010, µετατράπηκαν 5.525 οµολογίες και εκδόθηκαν 16.906.500 νέες µετοχές ονοµαστικής αξίας ευρώ 0,34 η καθεµία, συνολικής ονοµαστικής αξίας ευρώ 5.748.210,00
(αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στη σηµείωση17 των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων).
β) Mε την από 6.09.2010 απόφαση της A’ Eπαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων σε συνδυασµό µε την
από 29.09.2010 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας, αποφασίσθηκε η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου
της, κατά ποσό ευρώ 187.000,00, µε κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων και µε κατάργηση του δικαιώµατος προτίµησης των
παλαιών µετόχων, µε την έκδοση 550.000 νέων µετοχών ονοµαστικής αξίας ευρώ 0,34 (αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στη σηµείωση17 των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων).
γ) Mε την από 6.09.2010 απόφαση της A’ Eπαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων εξελέγη νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας (αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στη σηµείωση 1 των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων).
11. α) Tην 14.10.2010 υπεγράφη οριστική σύµβαση εξαγοράς του 100% της ανώνυµης εταιρείας “Γ.E. ∆HMHTPIOY AEBE”. Tο
τίµηµα της εξαγοράς ανέρχεται στο ποσό ευρώ 18.100.000. Tην ίδια ηµεροµηνία ο πρώην βασικός µέτοχος της “Γ.E.
∆HMHTPIOY AEBE” κ. Γεώργιος ∆ηµητρίου προέβη στην εξαγορά του 31,497% της εταιρείας από τη µέτοχό της κυπριακή εταιρεία µε την επωνυµία “Asbavel Trading Limited” (αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στη σηµείωση 18 των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων).
β) Tην 14.10.2010 η εταιρεία πώλησε το σύνολο των µετοχών της θυγατρικής της εταιρείας µε την επωνυµία “E. Zητουνιάτης
AEEHΣ” στην κυπριακή εταιρεία “Nufer Enterprises Limited” έναντι τιµήµατος ποσού ευρώ 300.000,00 (αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στη σηµείωση 18 των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων).
γ) Tην 18.10.2010 και 19/10/2010 προέκυψαν αλλαγές στη σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας (αναλυτικές
πληροφορίες παρατίθενται στη σηµείωση 1 των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων).
δ) Mε την από 25.10.2010 απόφαση του το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας αποφάσισε να προχωρήσει στην έκδοση B’
σειράς Oµολογιακού ∆ανείου µετατρέψιµου σε µετοχές της εταιρείας, µε δικαίωµα προτίµησης υπέρ των υφιστάµενων µετόχων, µη διαπραγµατεύσιµου στο X.A., ύψους ευρώ 15.005.713,00 και µε εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 13α του
K.N. 2190/1920 (αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στη σηµείωση 18 των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων).
ε) Mε την από 15.11.2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων αποφασίσθηκε, µεταξύ άλλων, η αλλαγή της επωνυµίας της εταιρείας σε “Γ.E. ∆HMHTPIOY ANΩNYMH EMΠOPIKH ETAIPEIA” και ορίστηκε ως έδρα της ο
∆ήµος Aιγάλεω (αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στη σηµείωση 18 των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων).

ΣTOIXEIA KATAΣTAΣHΣ ΣYNOΛIKΩN EΣO∆ΩN (ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα)
O Όµιλος
1.1-30.09.2010 1.1-30.09.2009
1.7-30.09.2010
1.7-30.09.2009
1.1-30.09.2010
Συνεχιζόµενες
Συνεχιζόµενες
Συνεχιζόµενες
Συνεχιζόµενες
Συνεχιζόµενες
δραστηριότητες δραστηριότητες δραστηριότητες δραστηριότητες
δραστηριότητες

Kύκλος εργασιών
21.230.406,69
Mικτά κέρδη / (ζηµίες)
5.545.314,94
Kέρδη / (ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών
& επενδυτικών αποτελεσµάτων
-3.379.745,32
Kέρδη / (ζηµίες) προ φόρων
-2.429.684,96
Kέρδη / (ζηµίες) µετά από φόρους (A)
-2.230.972,45
- Iδιοκτήτες µητρικής
-2.230.972,45
- ∆ικαιώµατα µειοψηφίας
0,00
Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (B)
0,00
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (A) + (B)
-2.230.972,45
- Iδιοκτήτες µητρικής
-2.230.972,45
- ∆ικαιώµατα µειοψηφίας
0,00
Kέρδη / (ζηµίες) µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά (σε ε)
-0,0647
Kέρδη / (ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών,
επενδυτικών αποτελεσµάτων & συνολικών αποσβέσεων
-3.152.052,28

ΠPIΣMA 210 92 11 400

-418.292,81
-55.678,62

11.847.446,33
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O OIKONOMIKOΣ ∆IEYΘYNTHΣ

ΘEO∆ΩPOΣ I. BEPBAINIΩTHΣ
Τ 105277

O ΠPOΪΣTAMENOΣ ΛOΓIΣTHPIOY

AΛEΞAN∆POΣ Γ. TEPEZAKHΣ
AZ 541538
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1.978.018,53
45.313,13
4.708.594,19
2.657.325,38
8.539.824,34
15.757.097,36
2.538.128,47
---------36.224.301,40
==========

