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Κύριοι Μέτοχοι,
Έχουµε την τιµή να θέσουµε υπόψιν σας τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις για την χρήση
1/1/2012 - 31/12/2012.
Εξέλιξη δραστηριοτήτων και κύρια γεγονότα της χρήσης 2012
Η Εταιρεία για τη χρήση 2012 ανανέωσε αλλά και προχώρησε στην σύναψη νέων
συµβάσεων παροχής υπηρεσιών µε εταιρείες παραχώρησης στις οποίες συµµετέχει. Επίσης
κατέθεσε δεσµευτικές προσφορές σε έργα παραχώρησης αλλά και Σ∆ΙΤ σε Ελλάδα και
εξωτερικό.
Η Εταιρεία για την χρήση του 2013 θα συνεχίσει την δραστηριοποίηση της ως εταιρεία
συµµετοχών, εταιρεία παροχής εξειδικευµένων υπηρεσιών σε εταιρείες παραχώρησης και
µε επεκτατική στρατηγική για την διεκδίκηση νέων έργων παραχώρησης, Σ∆ΙΤ καθώς και
ιδιωτικοποιήσεων της περιουσίας του Ελληνικού ∆ηµοσίου για τον Όµιλο ΕΛΛΑΚΤΩΡ.
Εξελίξεις προέκυψαν και στα έργα Σ∆ΙΤ διαχείρισης απορριµµάτων στην Ελλάδα, καθώς η
προώθηση των διαγωνισµών για την κατασκευή έντεκα µονάδων διαχείρισης
απορριµµάτων σε ∆υτική Μακεδονία, Πελοπόννησο, Ηλεία, Σέρρες, Αιτωλοακαρνανία,
Αττική (4) και Αχαΐα (βάσει σειράς ένταξης στο νόµο 3389/2005) συνολικού ύψους άνω του
1,2 δις Ευρώ (σε όρους προεξοφληµένων αµοιβών διαθεσιµότητας) αποτελεί κύρια
προτεραιότητα του υπουργείου Ανάπτυξης και Υποδοµών. Για τα πρώτα έξι
προαναφερθέντα έργα εντός του 2012 διεξήχθησαν είτε διαδικασίες προεπιλογής ή
κατάθεσης δεσµευτικής προσφοράς (βλέπε παρακάτω) ενώ εντός του 1ου τριµήνου 2013
αναµένεται η προκήρυξη Α’ Φάσης (Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος) για τα
αντίστοιχα έργα στην Αττική (4) και Αχαΐα:
1. Η κοινοπραξία που αποτελείται από τις εταιρείες του οµίλου ΗΛΕΚΤΩΡ και ΑΚΤΩΡ
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ κατέθεσε, την 28η ∆εκεµβρίου 2012, δεσµευτική προσφορά
αναφορικά µε το διαγωνισµό Σ∆ΙΤ µε κλειστή διαδικασία για το σχεδιασµό,
κατασκευή, χρηµατοδότηση και λειτουργία µονάδας διαχείρισης απορριµµάτων ∆.
Μακεδονίας, δυναµικότητας 120.000 τόνων ετησίως.
2. Οι εταιρείες του οµίλου ΗΛΕΚΤΩΡ και ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ συµµετείχαν σε
κοινοπραξία στην πρώτη φάση (προεπιλογή) του διαγωνισµού έργου Σ∆ΙΤ µε
ανταγωνιστικό διάλογο για τη διαχείριση των απορριµµάτων Πελοποννήσου, που
περιλαµβάνει το σχεδιασµό, κατασκευή, χρηµατοδότηση και λειτουργία µονάδας /
µονάδων διαχείρισης απορριµµάτων ενδεικτικής δυναµικότητας 200.000 τόνων
απορριµµάτων ετησίως. Τέλος Ιουλίου ξεκίνησε η διαδικασία του ανταγωνιστικού
διαλόγου η οποία αναµένεται να ολοκληρωθεί εντός του 1ου εξαµήνου του 2013.
3. Οι εταιρείες του οµίλου ΗΛΕΚΤΩΡ και ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ συµµετείχαν σε
κοινοπραξία στην πρώτη φάση (προεπιλογή) του διαγωνισµού έργου Σ∆ΙΤ µε
ανταγωνιστικό διάλογο για το έργο «ΜΟΝΑ∆Α ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ
ΜΕ Σ.∆.Ι.Τ.», δυναµικότητας 100.000 τόνων ετησίως. Στις 8/8/12 κοινοποιήθηκε
στην Κοινοπραξία µας η απόφαση της προεπιλογής της στη Β’ Φάση του
∆ιαγωνισµού ενώ η διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου (Β1 Φάση) ξεκίνησε
την 9/1/13.
4. Οι εταιρείες του οµίλου ΗΛΕΚΤΩΡ και ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ συµµετείχαν σε
κοινοπραξία στην πρώτη φάση (προεπιλογή) του διαγωνισµού έργου Σ∆ΙΤ µε
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ανταγωνιστικό διάλογο για τη διαχείριση των απορριµµάτων του Νοµού Ηλείας,
δυναµικότητας 100.000 τόνων ετησίως. Στις 6/4/12 κοινοποιήθηκε στην Κοινοπραξία
µας η απόφαση της προεπιλογής της στη Β’ Φάση του ∆ιαγωνισµού ενώ η
διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου (Β1 Φάση) ξεκίνησε την 25/7/12.
5. Οι εταιρείες του οµίλου ΗΛΕΚΤΩΡ και ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ συµµετείχαν σε
κοινοπραξία στην πρώτη φάση (προεπιλογή) του διαγωνισµού έργου Σ∆ΙΤ µε
ανταγωνιστικό διάλογο για τη διαχείριση των απορριµµάτων του Νοµού
Αιτωλοακαρνανίας, ενδεικτικής δυναµικότητας 110.000 τόνων ετησίως. Στις 5/9/12
κοινοποιήθηκε στην Κοινοπραξία µας η απόφαση της προεπιλογής της στη Β’ Φάση
του ∆ιαγωνισµού ενώ η διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου (Β1 Φάση) ξεκίνησε
την 31/1/13.

Επίσης, η Εταιρεία συµµετείχε ως µέλος µιας ένωσης εταιρειών που αποτελείται από τις
εταιρείες VINCI SA, STRABAG SE, VINCI CONSTRUCTION GRAND PROJECTS, VINCI
CONSTRUCTION TERRASSEMENT, STRABAG AG και ΑΚΤΩΡ µε την επωνυµία «StraVia
Sud» στον διαγωνισµό για την µελέτη, κατασκευή, χρηµατοδότηση, λειτουργία και
συντήρηση της Νότιας Περιφερειακής Λεωφόρου Βουκουρεστίου και την λειτουργία και
συντήρηση του Αυτοκινητοδρόµου Βουκουρέστι-Κονστάντα και του Βουκουρέστι-Πιτέστι,
προϋπολογισµού € 2 δις, και βρίσκεται στη φάση προεπιλογής.
Tέλος, η παραπάνω ένωση εταιρειών µε την επωνυµία «ViStrAda Nord” συµµετείχε στην
προκήρυξη του διαγωνισµού για το έργο µελέτη, κατασκευή, χρηµατοδότηση, λειτουργία και
συντήρηση του Αυτοκινητοδρόµου Κορµάνικ-Μπρασόφ, προϋπολογισµού 1,2 δις, και
βρίσκεται στη φάση προεπιλογής.
Στα πλαίσια της επενδυτικής στρατηγικής της εταιρείας στον τοµέα παραχώρησης και
λειτουργίας αυτοχρηµατοδοτούµενων έργων πραγµατοποιήθηκαν:
-

Η αγορά του 50% των µετοχών της εταιρείας 3G Α.Ε. αντί του ποσού € 30.300.
Η αύξηση µετοχικών κεφαλαίων σε θυγατρικές και συγγενείς ποσού € 13.479.889.
Η λύση της εταιρείας Μαρίνες Σύρου Α.Ε.

Αναλύοντας τα στοιχεία των οικονοµικών καταστάσεων βάση των ∆ΠΧΑ, της χρήσης που
έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2012, αναφέρουµε τα εξής:
Αποτελέσµατα 2012
Οι πωλήσεις για το 2012 ανήλθαν σε € 2.673.066, ενώ για το 2011 ήταν € 3.179.224.
Τα έσοδα από µερίσµατα που έλαβε από συµµετοχές για το 2012 ανήλθαν σε € 7.547.372
έναντι € 7.757.318 το 2011.
Τα κέρδη µετά από φόρους της Εταιρείας για το 2012 ανήλθαν σε € 6.339.153, σε σχέση µε
το 2011 που ήταν € 5.880.105.
Η Εταιρεία έχει σχηµατίσει πρόβλεψη για την ανέλεγκτη χρήση του 2010.
Ίδια κεφάλαια
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Το σύνολο της καθαρής θέσης της Εταιρείας στο τέλος του 2012 είναι € 191.140.716, ενώ
στο τέλος του 2011 ήταν € 184.801.564.
Ταµειακές ροές
Το σύνολο των καθαρών ταµειακών εκροών της Εταιρείας για τη χρήση 2012 είναι €
48.334.291, ενώ για τη χρήση 2011 η Εταιρεία παρουσίασε καθαρές ταµειακές εισροές €
11.669.193.
Σηµαντικοί δείκτες
Στον παρακάτω πίνακα απεικονίζεται η εξέλιξη των σηµαντικότερων αριθµοδεικτών.
ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΕΙΚΤΩΝ
Κλειόµενη
χρήση

Προηγούµενη
χρήση

Α. ∆είκτης Γενικής ρευστότητας
Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις

0,28

4,62

∆ιαθέσιµα
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Γ. ∆είκτης Κεφαλαιακής ∆ιάρθρωσης %

0,16

4,10

Ίδια κεφάλαια
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό

0,58

0,65

Β. ∆είκτης Ειδικής ρευστότητας

Κίνδυνοι και αβεβαιότητες
Η εταιρεία εκτίθεται σε διάφορους χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους της, ενδεικτικά,
κινδύνους αγοράς, πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας.
Η διαχείριση κινδύνων παρακολουθείται από την οικονοµική διεύθυνση και ειδικότερα από
την κεντρική ∆ιεύθυνση Χρηµατοοικονοµικής ∆ιαχείρισης Οµίλου στον οποίο ανήκει η
εταιρεία και διαµορφώνεται στα πλαίσια κανόνων εγκεκριµένων από το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο. Η Οικονοµική ∆ιεύθυνση προσδιορίζει και εκτιµά τους χρηµατοοικονοµικούς
κινδύνους σε συνεργασία µε τις υπηρεσίες που αντιµετωπίζουν τους κινδύνους. Το
∆ιοικητικό Συµβούλιο παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις για την γενική διαχείριση του
κινδύνου καθώς και ειδικές οδηγίες για τη διαχείριση συγκεκριµένων κινδύνων της όπως ο
κίνδυνος επιτοκίου, ο πιστωτικός κίνδυνος, καθώς και η βραχυπρόθεσµη επένδυση των
διαθεσίµων.
Ο κίνδυνος αγοράς σχετίζεται µε τους επιχειρησιακούς τοµείς στους οποίους
δραστηριοποιείται η εταιρεία. Οι υπηρεσίες της εταιρείας παρακολουθούν στενά τις τάσεις
των επιµέρους αγορών όπου αναπτύσσεται επιχειρηµατική δραστηριότητα και σχεδιάζουν
ενέργειες για την άµεση και αποτελεσµατική προσαρµογή στα νέα δεδοµένα των επιµέρους
αγορών.
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Για τη διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας, η εταιρεία προϋπολογίζει και παρακολουθεί τις
χρηµατοροές της και ενεργεί κατάλληλα ώστε να υπάρχουν ρευστά διαθέσιµα.
Η Εταιρεία δεν έχει σηµαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου. Η Εταιρεία έχει
αναπτύξει πολιτικές ώστε να περιορίζει την έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο από µεµονωµένα
πιστωτικά ιδρύµατα και οι ταµειακές συναλλαγές περιορίζονται µόνο σε πιστωτικά ιδρύµατα
µε υψηλή ποιότητα πίστωσης. Το µεγαλύτερο µέρος των απαιτήσεων προέρχεται από
εταιρείες του Οµίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ.
Αναφορικά µε τις µακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις, η ∆ιοίκηση της εταιρείας
παρακολουθεί συστηµατικά και σε συνεχή βάση τις διακυµάνσεις των επιτοκίων και
αξιολογεί την ανάγκη λήψης σχετικών θέσεων για την αντιστάθµιση των κινδύνων, όταν και
εφόσον αυτοί κρίνονται σηµαντικοί.
Το µεγαλύτερο µέρος του δανεισµού της εταιρείας είναι σε κυµαινόµενα επιτόκια και
αποκλειστικά σε Ευρώ. Ως εκ τούτου, ο κίνδυνος επιτοκίου προέρχεται κυρίως από
µεταβολές των επιτοκίων του Ευρώ. Η εταιρεία παρακολουθεί διαρκώς τις τάσεις των
επιτοκίων καθώς και τη διάρκεια και τη φύση των χρηµατοδοτικών αναγκών της. Οι
αποφάσεις για τη διάρκεια των δανείων αλλά και τη σχέση µεταξύ κυµαινόµενου και
σταθερού επιτοκίου λαµβάνονται σε µεµονωµένη βάση.
Τα τρία µεγάλα οδικά έργα στα οποία συµµετέχει η Άκτωρ Παραχωρήσεις και βρίσκονται σε
φάση κατασκευής, δηλαδή (α) ο αυτοκινητόδροµος Κόρινθος-Τρίπολη-Καλαµάτα µε
συµµετοχή του Οµίλου κατά 71,67%, (β) ο αυτοκινητόδροµος Αιγαίου (τµήµα ΠΑΘΕ
Μαλιακός-Κλειδί) µε συµµετοχή 20% και (γ) ο αυτοκινητόδροµος Ελευσίνα-ΚόρινθοςΠάτρα-Πύργος-Τσακώνα µε συµµετοχή 17%, έχουν ολοκληρώσει κατασκευαστικό έργο
(σύµφωνα µε στοιχεία της 31.12.2012) 83,65%, 69,99% και 28,9% αντίστοιχα.
Το έργο (α) έχει παραταθεί συµβατικά (λόγω υπαιτιότητας ∆ηµοσίου) κατά 14,5 µήνες µέχρι
τις 16 Νοεµβρίου του 2013, ενώ βρίσκεται σε διαδικασία Επίλυσης Τεχνικής ∆ιαφοράς ο
καθορισµός περαιτέρω παράτασης της κατασκευαστικής περιόδου από τον Ανεξάρτητο
Μηχανικό µέχρι 3 Ιουλίου 2014 και προβλέπεται να υλοποιηθεί η κατασκευή του µέσα στο
νέο χρονοδιάγραµµα κατασκευής. Τους τελευταίους µήνες η χρηµατοδότηση του έργου έχει
προσωρινά ανασταλεί λόγω της συνεχιζόµενης πτώσης της κυκλοφορίας και της ανησυχίας
των Τραπεζών για την οικονοµική βιωσιµότητα του έργου. Παρ όλα αυτά, η κατασκευαστική
δραστηριότητα δεν έχει διακοπεί –ο βασικός άξονας Κόρινθος-Καλαµάτα έχει παραδοθεί
στην κυκλοφορία, µε εξαίρεση τα τελευταία χιλιόµετρα προ της Καλαµάτας, όπου είχαν
καθυστερήσει οι απαλλοτριώσεις. Η Παραχωρησιούχος εταιρεία, οι Τράπεζες και το
∆ηµόσιο βρίσκονται σε πολύ προχωρηµένες διαπραγµατεύσεις για την επανέναρξη της
χρηµατοδότησης.
Για τα έργα (β) και (γ) οι εργασίες είτε έχουν ανασταλεί, είτε εκτελούνται µε εξαιρετικά
µειωµένο ρυθµό, λόγω της µη οµαλής και σύµφωνα µε το επιχειρηµατικό σχέδιο
χρηµατοδότησής τους. Η διαπραγµάτευση µεταξύ ∆ηµοσίου, Τραπεζών και
Παραχωρησιούχων αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κατά κοινή οµολογία
απολύτως
αναγκαία
αναδιάρθρωση
των
έργων
και
αποκατάσταση
των
χρηµατοοικονοµικών ισορροπιών που ίσχυαν κατά την υπογραφή των συµβάσεων
παραχώρησης έχουν σηµειώσει πολύ σηµαντική πρόοδο και βρίσκονται σε τελικό στάδιο. Η
επιδίωξη είναι να ξεκινήσουν και πάλι όλα τα έργα εντός των επόµενων µηνών.
Λόγω του δυσµενούς χρηµατοοικονοµικού περιβάλλοντος διεθνώς και ιδιαίτερα στην
Ελλάδα, υπάρχει προς το παρόν απροθυµία για χρηµατοδότηση νέων µεγάλων έργων εκ
5

µέρους των τραπεζών µε αποτέλεσµα την µη προώθηση νέων έργων. Κινητικότητα υπάρχει
στον τοµέα της διαχείρισης απορριµµάτων, όπου σταδιακά δροµολογούνται οι προκηρύξεις
των σχετικών διαγωνισµών εντός του νοµικού πλαισίου των Σ∆ΙΤ. Η Άκτωρ Παραχωρήσεις
συµµετέχει στους διαγωνισµούς αυτούς σε συνεργασία µε τις εταιρείες ΗΛΕΚΤΩΡ και της
ΑΚΤΩΡ.
Για τα έργα που είναι ήδη σε λειτουργία, υπάρχει κίνδυνος περαιτέρω µείωσης της
κυκλοφορίας και συνεπώς των εσόδων, οφειλόµενος στην κακή οικονοµική συγκυρία.
Παράλληλα, όπως προαναφέρθηκε, η απροθυµία των δανειστριών τραπεζών να
συνεχίσουν τη χρηµατοδότηση των έργων κάτω από τις νέες συνθήκες µπορεί να οδηγήσει
σε περικοπές στο αντικείµενο των έργων, σε χρονική αναδιάταξη αυτών ή ακόµα και σε
καταγγελία των συµβάσεων. Καθίσταται, συνεπώς, πολύ κρίσιµη η επίτευξη συµφωνίας µε
τις τράπεζες, ώστε να συνεχιστεί οµαλά η χρηµατοδότηση των έργων και να δηµιουργηθεί
το κατάλληλο κλίµα για την προκήρυξη νέων.
Για τα µεγάλα έργα παραχώρησης ( Αυτοκινητόδροµος Κόρινθος-Τρίπολη-Καλαµάτα &
κλάδος Λεύκτρο-Σπάρτη, Αυτοκινητόδροµος Αιγαίου (Τµήµα ΠΑΘΕ Μαλιακός Κλειδί) και
Αυτοκινητόδροµος Ελευσίνα-Κόρινθος-Πάτρα-Πύργος-Τσακώνα) η Εταιρεία έχει εκδόσει,
ως συµµετοχή της εγγυητικές συνολικού ύψους € 85.406.778.

Σηµαντικές συναλλαγές µεταξύ συνδεδεµένων µερών
Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της χρήσης καθώς και τα
υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων στη λήξη της τρέχουσας χρήσης, που έχουν
προκύψει από συναλλαγές µε τα συνδεδεµένα µέρη σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 24, έχουν ως
εξής:

α)
β)
γ)
δ)
ε)
στ)

Έσοδα
Έξοδα
Απαιτήσεις
Υποχρεώσεις
Μερίσµατα
Αµοιβές ∆.Σ.

31-∆εκ-12
7.158.908
281.459
125.511.662
73.139
7.547.372
370.000

31-∆εκ-11
3.645.405
344.666
96.684.421
112.879
7.757.318
-

Γεγονότα µετά την 31.12.2012
1. Στις 23 Ιανουαρίου 2013 θεσπίστηκε ο νέος φορολογικός νόµος 4110/23.01.2013. Οι
κυριότερες αλλαγές είναι ότι σύµφωνα µε το νέο νόµο, ο συντελεστής φορολογίας
εισοδήµατος νοµικών προσώπων ορίζεται στο 26% για τη χρήση 2013 κι έπειτα και ο
παρακρατούµενος φόρος µερισµάτων που εγκρίνονται µετά την 1 Ιανουαρίου 2014
ορίζεται σε 10%.
2. Σε προχωρηµένο στάδιο βρίσκονται οι διαπραγµατεύσεις για σύσταση κοινοπρακτικού
δανείου µε τη µητρική ΕΛΛΑΚΤΩΡ µε σκοπό την αναχρηµατοδότηση των δανείων της
Εταιρείας.
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Μετά τα παραπάνω, σας καλούµε, Κύριοι Μέτοχοι, να εγκρίνετε τις Ετήσιες Οικονοµικές
Καταστάσεις της χρήσης 1/1/2012 - 31/12/2012 της Εταιρείας, µε τις Εκθέσεις του
∆ιοικητικού Συµβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή που τις συνοδεύουν και να απαλλάξετε
τα Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ατοµικά και το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ως σύνολο,
καθώς και τον Ορκωτό Ελεγκτή, από κάθε ευθύνη για αποζηµίωση για την Εταιρική χρήση
1/1/2012 - 31/12/2012.
Στη συνέχεια, σας καλούµε να αποφασίσετε και επί των υπολοίπων θεµάτων της ηµερήσιας
διατάξεως ήτοι:
1. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωµατικού Ελεγκτή από το Σώµα Ορκωτών
Ελεγκτών για τη χρήση 2013 και καθορισµός της αµοιβής αυτών.
2. Χορήγηση άδειας, σύµφωνα µε το άρθρο 23 παρ. 1 του Ν.2190/1920 στα Μέλη του
∆ιοικητικού Συµβουλίου και της Γενικής ∆ιευθύνσεως ή και σε ∆ιευθυντές, καθώς και
τους αντικαταστάτες αυτών, να µετέχουν σε ∆ιοικητικά Συµβούλια ή στη ∆ιεύθυνση
θυγατρικών ή άλλων Εταιρειών που επιδιώκουν παρόµοιους σκοπούς.
3. Λοιπά θέµατα και ανακοινώσεις.

Τέλος το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εξουσιοδότησε τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου κ. Λεωνίδα Μπόµπολα, για τη δηµοσίευση των Οικονοµικών Καταστάσεων,
όπως ο νόµος ορίζει.
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Κηφισιά, 26 Μαρτίου 2013
Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος

Λεωνίδας Μπόµπολας

Η παρούσα έκθεση που αποτελείται από οκτώ (8) σελίδες, είναι αυτή που αναφέρεται
στο πιστοποιητικό ελέγχου, που χορηγείται µε σηµερινή ηµεροµηνία.
Αθήνα, 5 Ιουνίου 2013
Η ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

∆έσποινα Μαρίνου
ΑΜ ΣΟΕΛ 17681

ΠράϊςγουώτερχάουςΚούπερς
Ανώνυµος Ελεγκτική Εταιρεία
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές
Λεωφ. Κηφισίας 268
152 32 Χαλάνδρι
ΑρΜ ΣΟΕΛ 113
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