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3. Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Ισολογισμός) της “ΚΟΣΥΝΘΟΣ Α.Ε.” της 31ης Δεκεμβρίου 2015
(χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος κτήσης)
Ποσά σε μονάδες Ευρώ
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Σημείωση
31/12/2015
31/12/2014
Ενσώματα πάγια
Ακίνητα
6.1
1.169.418,46
1.195.521,05
Μηχανολογικός εξοπλισμός
6.1
7.567,55
8.524,04
Λοιπός εξοπλισμός
6.1
32.760,21
13.500,56
Σύνολο
1.209.746,22
1.217.545,65
Άύλα πάγια στοιχεία
Λοιπά αύλα
Σύνολο

4.540,88
4.540,88

4.540,88
4.540,88

11.347,16

11.347,16

1.467,35
1.104,57
2.571,92

1.467,35
1.104,57
2.571,92

1.228.206,18

1.236.005,61

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά
Προκαταβολές για αποθέματα
Σύνολο

0,00
876.046,69
17.804,50
893.851,19

29.146,32
876.046,69
17.199,89
922.392,90

Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές
Εμπορικές απαιτήσεις
Λοιπές απαιτήσεις
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Σύνολο

4.986,04
39.514,31
163.987,23
208.487,58

13.798,29
32.698,02
297.691,35
344.187,66

Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων (ενεργητικού)

1.102.338,77
2.330.544,95

1.266.580,56
2.502.586,17

Καθαρή θέση
Καταβλημένα κεφάλαια
Κεφάλαιο
Σύνολο

1.355.970,00
1.355.970,00

1.355.970,00
1.355.970,00

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού
Αποτελέσματα εις νέο
Σύνολο

47.819,43
(22.367,00)
4.850.828,61

47.819,43
(92.194,10)
4.679.768,48

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

1.381.422,43

1.311.595,33

Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Δάνεια
Σύνολο

700.000,00
700.000,00

800.000,00
800.000,00

Υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Τραπεζικά δάνεια
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων
Εμπορικές υποχρεώσεις
Λοιποί φόροι και τέλη
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης
Λοιπές υποχρεώσεις
Σύνολο

0,00
100.000,00
110.399,43
21.548,73
2.559,31
14.615,05
249.122,52

194.540,07
100.000,00
74.810,96
4.386,76
5.466,48
11.786,57
390.990,84

949.122,52
2.330.544,95

1.190.990,84
2.502.586,17

Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες
Λοιπά
Σύνολο
Σύνολο μη κυκλοφορούντων

Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων

6.1

10

4. Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία της “ΚΟΣΥΝΘΟΣ Α.Ε.” της 31ης Δεκεμβρίου 2015
Ποσά σε μονάδες Ευρώ
Σημείωση
31/12/2015
31/12/2014
Κύκλος εργασιών (καθαρός)
1.074.702,86
771.283,20
Κόστος πωλήσεων
(820.093,75)
(588.922,59)
Μικτό αποτέλεσμα
254.609,11
182.360,61
Λοιπά συνήθη έσοδα
49.728,00
49.728,00
304.337,11
232.088,61
Έξοδα διοίκησης
(92.650,45)
(83.087,65)
Έξοδα διάθεσης
(47.295,14)
(45.570,21)
Λοιπά έξοδα και ζημίες
(22.594,69)
(11.078,99)
141.796,83
92.351,76
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
0,00
0,00
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
(59.501,16)
(65.555,13)
Αποτέλεσμα προ φόρων
82.295,67
26.796,63
Φόρος εισοδήματος
(12.468,57)
0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους
69.827,10
26.796,63
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5. Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
της “ΚΟΣΥΝΘΟΣ Α.Ε.” της 31ης Δεκεμβρίου 2015
(Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 29 του Ν.4308/2014)
5.1 Γενικές Πληροφορίες για την Εταιρεία
α) Επωνυμία: ΚΟΣΥΝΘΟΣ Α.Ε. – ΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
β) Νομικός τύπος: Ανώνυμη εταιρεία.
γ) Περίοδος αναφοράς: 1/1/2015 – 31/12/2015
δ) Διεύθυνση της έδρας: 40 ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 20, ΞΑΝΘΗ
ε) Αρ.Μ.Α.Ε. 43824/66/Β/99/015
στ) ΓΕ.ΜΗ.: 124268646000
ζ) Η διοίκηση εκτιμά ότι η παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας είναι ενδεδειγμένη για την
κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων καθώς δεν υφίστανται παράγοντες που να
θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως συνέχεια της δραστηριότητας της.
η) Η Εταιρεία δεν τελεί υπό εκκαθάριση.
θ) Η εταιρεία ανήκει στην κατηγορία των μικρών οντοτήτων.
ι) Η διοίκηση δηλώνει ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη
συμφωνία με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ) Ν. 4308/ 2014.
κ) Τα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εκφράζονται σε ευρώ, που αποτελεί το
λειτουργικό νόμισμα της Εταιρείας.
λ) Τα ποσά δεν έχουν στρογγυλοποιηθεί.
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5.2 Σύνοψη Λογιστικών Αρχών και Μεθόδων
Η εταιρεία για τα επιμέρους στοιχεία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εφαρμόζει τις
ακόλουθες λογιστικές αρχές και μεθόδους, στα πλαίσια της βασικής αρχής του δουλευμένου.
5.2.1 Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία
Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως, το οποίο
περιλαμβάνει κάθε δαπάνη που απαιτείται για να έλθει το στοιχείο στην παρούσα κατάσταση.
Ειδικότερα το κόστος των ιδιοπαραγόμενων πάγιων στοιχείων, περιλαμβάνει το κόστος των
υλικών, και της εργασίας. Ειδικά τα γήπεδα και τα κτήρια εμφανίζονται στην αξία κτήσεως τους
και επιπλέον με γενόμενες αναπροσαρμογές σχετικών νόμων αναπροσαρμογής παγίων.
Οι αποσβέσεις των ενσωμάτων παγίων υπολογίζονται με την σταθερή μέθοδο με βάση τους
συντελεστές του άρθρου 24 Ν. 4172/2013 και έχουν επιλεγεί οι κατώτατοι συντελεστές.
Κτίρια
Μηχανολογικός Εξοπλισμός
Μεταφορικά μέσα
Λοιπός Εξοπλισμός

4%
4% - 10%
10% - 12%
4% - 20%

Τα ενσώματα πάγια στοιχεία διαγράφονται κατά την πώλησή τους ή αν η Εταιρεία δεν αναμένει
μελλοντικά οικονομικά οφέλη από τη χρησιμοποίησή τους.
5.2.2 Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία
Τα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης,
εξοδα αύξησης κεφαλαίου και έκδοσης ομολογιακών δανείων, έξοδα κτήσης ακινητοποιήσεων και
έξοδα αναδιοργάνωσης και αποσβένονται με τη σταθερή μέθοδο με συντελεστή 10%.
5.2.3 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Τα λοιπά πάγια χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς
και κοινοπραξίες, Εγγυήσεις) επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον ζημίες απομείωσης, όταν
αυτές κρίνονται ότι είναι μόνιμου χαρακτήρα.
5.2.4 Διάθεση ενσώματων, άυλων και χρηματοοικονομικών παγίων περιουσιακών στοιχείων
Κατά τη διάθεση των ενσώματων και χρηματοοικονομικών παγίων περιουσιακών στοιχείων η
διαφορά μεταξύ λογιστικής αξίας και τιμήματος διάθεσης αυτών αναγνωρίζεται ως κέρδος – ζημία
στην κατάσταση των αποτελεσμάτων.
5.2.5 Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή
Οι προκαταβολές αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης (καταβαλλόμενα ποσά).
Μεταγενέστερα επιμετρώνται στο αρχικό κόστος κτήσης, μείον τα χρησιμοποιηθέντα ποσά βάσει
της αρχής του δουλευμένου και τυχόν ζημίες απομείωσης.
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5.2.6 Αποθέματα
Τα πάσης φύσεως αποθέματα (έτοιμα και ημιτελή, εμπορεύματα, πρώτες ύλες και υλικά
συσκευασίας) επιμετρώνται στη χαμηλότερη αξία, μεταξύ αξίας κτήσεως και καθαρής
ρευστοποιήσιμης αξίας. Το κόστος κτήσης των αποθεμάτων προσδιορίζεται με την μέθοδο του
μέσου σταθμικού όρου. Η ζημία που προκύπτει από την επιμέτρηση των αποθεμάτων στην καθαρή
ρευστοποιήσιμη αξία, όταν αυτή είναι μικρότερη του κόστους κτήσης, αναγνωρίζεται στις ζημίες
απομείωσης και επιβαρύνει το κόστος πωλήσεων στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων. Σε περίπτωση
ιδιαίτερα αυξημένων ζημιών απομείωσης αποθεμάτων, τα σχετικά ποσά εμφανίζονται στο κονδύλι
«Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)» στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων με
σκοπό την εύλογη παρουσίαση.
Ειδικότερα το κόστος των ιδιοπαραγόμενων αποθεμάτων, περιλαμβάνει το κόστος πρώτων υλών,
αναλώσιμων υλικών, εργασίας και κάθε άλλο κόστος που σχετίζεται άμεσα με τα εν λόγω στοιχεία.
Επιπλέον περιλαμβάνει μια αναλογία σταθερών και μεταβλητών εξόδων που σχετίζονται έμμεσα
με το ιδιοπαραγόμενο στοιχείο, στο βαθμό που τα ποσά αυτά αναφέρονται στην περίοδο
παραγωγής.
5.2.7 Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις
Οι εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον τις εκτιμώμενες ζημίες
απομείωσης.
5.2.8 Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις
Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις, τόσο κατά την αρχική καταχώριση, όσο και μεταγενέστερα,
αποτιμούνται στα ονομαστικά ποσά τους.
5.2.9 Προβλέψεις
Η εταιρεία επιβαρύνει τα αποτελέσματα της με το κόστος της αποζημίωσης του προσωπικού όταν
ο εκάστοτε εργαζόμενος αποχωρεί από την υπηρεσία.
5.2.10 Μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις
Οι μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις καταχωρίζονται αρχικά και αποτιμούνται μεταγενέστερα
στο ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους. Διαφορές που
προκύπτουν είτε κατά την επανεκτίμησή είτε κατά τον διακανονισμό των μη χρηματοοικονομικών
υποχρεώσεων, συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων, αναγνωρίζονται ως κέρδη ή ζημίες της
περιόδου στην οποία προκύπτουν.
5.2.11 Στοιχεία καθαρής θέσης
Τα κονδύλια της καθαρής θέσεως καταχωρίζονται στα ονομαστικά ποσά, που έχουν ληφθεί ή
καταβληθεί.
5.2.12 Φόροι εισοδήματος
Προκειμένου να προσδιοριστεί η πρόβλεψη της εταιρείας για το φόρο εισοδήματος απαιτείται
σημαντική υποκειμενική κρίση. Κατά τη κανονική ροή των εργασιών της εταιρείας λαμβάνουν
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χώρα πολλές συναλλαγές και υπολογισμοί για τους οποίους ο ακριβής υπολογισμός του φόρου
είναι αβέβαιος. Στην περίπτωση που οι τελικοί φόροι που προκύπτουν μετά από τους
φορολογικούς ελέγχους είναι διαφορετικοί από τα ποσά που αρχικά είχαν καταχωρηθεί, οι
διαφορές αυτές θα επηρεάσουν το φόρο εισοδήματος της χρήσης κατά την οποία ο προσδιορισμός
των φορολογικών διαφορών έχει λάβει χώρα.
Ο τρέχων φόρος εισοδήματος αναγνωρίζεται ως έξοδο στην κατάσταση αποτελεσμάτων και
περιλαμβάνει τον φόρο εισοδήματος που προκύπτει βάσει της φορολογικής νομοθεσίας και τις
διαφορές φορολογικού ελέγχου για φόρο εισοδήματος και προσαυξήσεις.
Η εταιρεία δεν έχει επιλέξει την καταχώρησης αναβαλλόμενων φόρων.
5.2.13 Έσοδα και έξοδα
Η εταιρεία καταχωρίζει τα έσοδα και τα έξοδα, όταν αυτά καθίστανται δουλευμένα.
Ειδικότερα:
Τα έσοδα από πώληση αγαθών καταχωρίζονται εντός της περιόδου στην οποία καθίστανται
δουλευμένα και εφόσον πληρούνται όλες οι παρακάτω προϋποθέσεις:
α) Μεταβιβάζονται στον αγοραστή οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και τα οφέλη που συνδέονται με την
κυριότητά τους.
β) Τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από τον αγοραστή.
γ) Τα οικονομικά οφέλη από τη συναλλαγή μπορούν να αποτιμηθούν αξιόπιστα και θεωρείται
σφόδρα πιθανή η εισροή τους στην οντότητα.
Τα έξοδα αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων βάσει της αρχής του δουλευμένου.
5.2.14 Μεταβολή λογιστικών αρχών και μεθόδων, μεταβολές λογιστικών εκτιμήσεων και
διόρθωση σφαλμάτων προηγούμενων περιόδων
Οι μεταβολές των λογιστικών πολιτικών και οι διορθώσεις λαθών, αναγνωρίζονται αναδρομικά με
τη διόρθωση:
α) Των λογιστικών αξιών των περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων και της καθαρής θέσης,
για την σωρευτική επίδραση της μεταβολής κατά την έναρξη και λήξη της συγκριτικής και της
τρέχουσας περιόδου, και
β) Των εσόδων, κερδών, εξόδων και ζημιών, όσον αφορά την επίδραση επί των λογιστικών
μεγεθών της συγκριτικής περιόδου.
Οι μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων αναγνωρίζονται στην περίοδο στην οποία διαπιστώνεται
ότι προκύπτουν και επηρεάζουν αυτή την περίοδο και μελλοντικές περιόδους, κατά περίπτωση. Οι
αλλαγές αυτές δεν αναγνωρίζονται αναδρομικά.
Η διόρθωση των λαθών διενεργείται άμεσα κατά τον εντοπισμό τους.
5.2.15 Παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του νόμου προκειμένου να επιτευχθεί εύλογη
παρουσίαση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
Όταν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η εταιρεία παρεκκλίνει από την εφαρμογή μιας διατάξεως του
νόμου για να εκπληρώσει την υποχρέωση της εύλογης παρουσιάσεως των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων, γνωστοποιεί και αιτιολογεί επαρκώς την παρέκκλιση αυτή.
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Στην παρούσα περίοδο δεν προέκυψε ανάγκη τέτοιας παρεκκλίσεως.
5.2.16 Σχέσεις ενός περιουσιακού στοιχείου ή μιας υποχρεώσεως με περισσότερα από ένα
κονδύλια του ισολογισμού
Δεν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις που σχετίζεται με περισσότερα από ένα
κονδύλια του ισολογισμού.
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6. Αναλύσεις κονδυλίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων
6.1 Πίνακας μεταβολών ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων
Στον κατωτέρω πίνακα παρουσιάζονται οι πληροφορίες που αφορούν την κίνηση και τη συμφωνία
των λογαριασμών των ενσωμάτων παγίων περιουσιακών στοιχείων.
Ιδιοχρησιμοποιούμενα
ακίνητα

Λοιπός εξοπλισμός
Μηχαν/γικός
εξοπλισμός

Λοιπός
εξοπ/σμός

Μεταφ/κά
μέσα

Σύνολο

Λοιπά
άυλα

Σύνολο
παγίων

Γήπεδα

Κτήρια

789.177,09

652.564,88

50.788,50

37.074,84

81.567,84

1.611.173,15

207.192,28

1.818.365,43

Προσθήκες περιόδου

0,00

0,00

4.785,20

0,00

0,00

4.785,20

4.123,40

8.908,60

Μειώσεις περιόδου

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Υπόλοιπο 31/12/2014
789.177,09
Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις

652.564,88

55.573,70

37.074,84

81.567,84

1.615.958,35

211.315,68

1.827.274,03

Υπόλοιπο 1/1/2014

0,00

220.118,33

46.425,81

37.073,94

66.517,76

370.135,84

206.362,46

576.498,30

Αποσβέσεις περιόδου
Μειώσεις αποσβέσεων
περιόδου

0,00

26.102,59

623,85

0,00

1.550,42

28.276,86

412,34

28.689,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Υπόλοιπο 31/12/2014
Καθαρή λογιστική αξία
31/12/2014
Αξία κτήσεως

0,00

246.220,92

47.049,66

37.073,94

68.068,18

398.412,70

206.774,80

605.187,50

789.177,09

406.343,96

8.524,04

0,90

13.499,66

1.217.545,65

4.540,88

1.222.086,53

789.177,09

652.564,88

55.573,70

37.074,84

81.567,84

1.615.958,35

211.315,68

417.678,14

0,00

0,00

2.562,96

1.414,62

22.500,00

26.477,58

0,00

412,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

652.564,88

58.136,66

38.489,46

104.067,84

1.642.435,93

211.315,68

418.090,48

0,00

246.220,92

47.049,66

37.073,94

68.068,18

398.412,70

206.774,80

605.187,50

0,00

26.102,59

3.519,45

1.414,55

3.240,42

34.277,01

0,00

34.277,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

272.323,51

50.569,11

38.488,49

71.308,60

432.689,71

206.774,80

639.464,51

789.177,09

380.241,37

7.567,55

0,97

32.759,24

1.209.746,22

4.540,88

1.214.287,10

Αξία κτήσεως
Υπόλοιπο 1/1/2014

Υπόλοιπο 1/1/2015
Προσθήκες περιόδου
Μειώσεις περιόδου
Υπόλοιπο 31/12/2015

789.177,09
Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις
Υπόλοιπο 1/1/2015
Αποσβέσεις περιόδου
Μειώσεις αποσβέσεων
περιόδου
Υπόλοιπο 31/12/2015
Καθαρή λογιστική αξία
31.12.2015

Σημείωση
Το κονδύλι του ισολογισμού «Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή»
ποσού € 11.347,16 για το έτος 2015 αφορά σε προκαταβολές για την κτήση παγίων.
6.2 Εμπράγματες εγγυήσεις επί ακινήτων της εταιρείας
Στις 31/12/2015 επί των ακινήτων της Εταιρείας υφίστανται προσημειώσεις υποθηκών ύψους €
990.000,00 για εξασφάλιση δανείων το ύψος των οποίων την 31.12.2015 ανερχόταν σε €
800.000,00.
6.3 Περίπτωση επιμέτρησης στην εύλογη αξία
Δεν υφίσταται τέτοια περίπτωση.
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6.4 Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις και ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες
υποχρεώσεις) εκτός ισολογισμού
Δεν υφίστανται δεσμεύσεις τέτοιας φύσεως.
6.5 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ληξιπρόθεσμες μετά από 5 έτη
Υφίστανται υποχρεώσεις μακροπρόθεσμων δανείων ληξιπρόθεσμες μετά από 5 έτη συνολικού
ύψους € 200.000,00.
6.6 Έσοδα ή έξοδα ιδιαίτερου ύψους ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας
Δεν υπάρχουν ιδιαίτερης σημασίας κονδύλια (έσοδα ή έξοδα) που να αποτελούν ιδιαίτερης
συχνότητας.
6.7 Ποσά τόκων περιόδου με το οποίο αυξήθηκε το κόστος απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών
σύμφωνα με το άρθρο 20
Δεν υφίστανται.
6.8 Μέσος όρος απασχολούμενων στην περίοδο
Ο μέσος όρος προσωπικού της Εταιρείας κατά την περίοδο 2015 ανήλθε σε 8 απασχολούμενους
(προηγούμενη χρήση 3).
6.9 Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ.
Δεν δόθηκαν προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΡΙΜΙΝΤΖΙΟΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ
Α.Δ.Τ.: ΑΕ 412305

Ξάνθη, 30 Μαρτίου 2016
ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΤΡΙΜΙΝΤΖΙΟΥ ΑΛΕΞΙΑ
Α.Δ.Τ.: ΑΕ 412308

ΚΛΕΙΤΣΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Α.Δ.Τ.: ΑΖ 405580
Α.Μ. ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. 20716 –
Α' ΤΑΞΕΩΣ

18

