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JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7650/06/B/86/04
ΚΥΠΡΟΥ 9 ΚΑΙ ΥΔΡΑΣ, ΜΟΣΧΑΤΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

Συνοπτικά οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες της χρήσης από 1 Ιουλίου 2006 μέχρι 30 Ιουνίου 2007

(Δημοσιευμένα βάσει ν. 2190, άρθρο 135, για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ)
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της JUMBO A.E.E. και του Ομίλου εταιρειών JUMBO. Ο αναγνώστης που επιζητά να αντλήσει ολοκληρωμένη
εικόνα της οικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της Εταιρείας και του Ομίλου εταιρειών, πρέπει να εξασφαλίσει πρόσβαση στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς και την έκθεση
ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή. Ενδεικτικά μπορεί να ανατρέξει στην διεύθυνση του διαδικτύου της, όπου αναρτώνται τα εν λόγω στοιχεία.
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Διεύθυνση έδρας Εταιρείας:
Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:
Αρμόδια Νομαρχία:

Κύπρου 9 και Ύδρας, Μοσχάτο Αττικής
7650/06/B/86/04
Υπουργείο Ανάπτυξης, Διεύθυνση
Ανωνύμων Εταιριών & Πίστεως

Ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων
(από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία):
Ελεγκτική εταιρεία:
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής:
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτή:
Διεύθυνση διαδικτύου Εταιρείας:

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
170.108.924
100.746.670
19.209.907
52.639.715
------------------------------------------------===342.705.216
=============

192.136.547
156.526.074
116.687.037
95.899.555
20.591.887
20.283.868
71.648.674
42.952.734
------------------------------------------------- ------------------------------------------------===401.064.145
============= ===315.662.231
=============

100.869.559
22.395.205
-------------92.370.402
-----------------------------------215.635.166
------------------------------------------------Μετοχικό κεφάλαιο
84.864.301
Λοιπά στοιχεία καθαρής θέσης μετόχων εταιρείας ---------136.907.134
---------------------------------------Σύνολο καθαρής θέσης μετόχων εταιρείας (β) ---------221.771.435
----------------------------------------

80.160.888
16.919.163
-------------77.383.587
-----------------------------------174.463.638
------------------------------------------------84.864.301
-------------83.377.277
--------------------------------------------168.241.578
----------------------------------------

94.125.119
21.210.941
-------------89.047.001
-----------------------------------204.383.061
------------------------------------------------84.864.301
---------111.816.783
------------------------------------------------196.681.084
----------------------------------------

ΠAΘHTIKO
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων (α)

Σύνολο καθαρής θέσης (δ)= (β)+(γ)
Σύνολο παθητικού (α)+(δ)

-------------------------------------------------221.771.435
------------------------------------------------437.406.601
================

-------------------------------------------------168.241.578
------------------------------------------------342.705.216
================

72.087.361
15.772.772
-------------74.540.964
-----------------------------------162.401.097
------------------------------------------------84.864.301
-------------68.396.833
--------------------------------------------153.261.134
----------------------------------------

-------------------------------------------------- -------------------------------------------------196.681.084
153.261.134
------------------------------------------------- ------------------------------------------------401.064.145
315.662.231
================ ================

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
-----------------------------------------------Ο
--------ΟMIΛOΣ
-------------------------------------------------------- ---------------------------------------------Η
--------ΕΤΑΙΡΕΙΑ
--------------------------------------------------1/7/20061/7/20051/7/20061/7/200530/6/2007
30/6/2006
30/6/2007
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------30/6/2006
--------------------------------Σύνολο κύκλου εργασιών
Μικτά κέρδη

342.682.592
------------------------------------------------182.443.086
-------------------------------------------------

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών,
επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων
105.550.158
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών
και επενδυτικών αποτελεσμάτων
96.725.936
Κέρδη προ φόρων
-------------91.812.345
-----------------------------------Μείον φόροι
---------(23.900.685)
---------------------------------------Κέρδη μετά από φόρους
67.911.660
================
Κατανέμονται σε:
Μετόχους Εταιρείας
67.911.660
Δικαιώματα μειοψηφίας
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά (σε €)
Μειωμένα Κέρδη ανά μετοχή (σε €)
Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή (σε €)

1,12
1,06

281.313.141
------------------------------------------------148.106.788
------------------------------------------------82.841.612
74.361.069

-------------69.488.695
--------------------------------------------(20.048.031)
---------------------------------------49.440.664
================

323.729.680
266.104.996
------------------------------------------------- ------------------------------------------------165.649.349
134.191.134
------------------------------------------------- ------------------------------------------------93.112.868

73.106.653

85.003.266
65.354.889
-------------80.092.535
------------------------------------ -------------60.689.287
--------------------------------------------(22.739.949)
---------------------------------------- ---------(19.145.551)
---------------------------------------57.352.586
41.543.736
================ ================

49.440.664
0,83

0,95
0,90
0,32

0,70
0,23

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ
-----------------------------------------------Ο
--------ΟMIΛOΣ
-------------------------------------------------------- ---------------------------------------------Η
--------ΕΤΑΙΡΕΙΑ
--------------------------------------------------30/06/2007
30/06/2006
30/06/2007
30/06/2006
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------Καθαρή θέση έναρξης περιόδου
(01.07.2006 και 01.07.2005 αντίστοιχα)
168.241.578
114.968.232
153.261.135
107.824.832
Κέρδη της περιόδου μετά από φόρους
67.911.660
49.440.664
57.352.586
41.543.736
Αύξηση / (μείωση) μετοχικού κεφαλαίου
15.000.992
15.000.992
Διανεμηθέντα μερίσματα
(13.941.992)
(11.113.226)
(13.941.992)
(11.113.226)
Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο
απ΄ευθείας στην καθαρή θέση
9.355
4.801
9.355
4.801
Συναλλαγματικές διαφορές
μετατροπής ξένων θυγατρικών
--------------------(449.166)
----------------------------------------------------(59.885)
------------------------- -------------------------------------------------- --------------------------------------------------

Καθαρή θέση λήξης περιόδου
(30.06.2007 και 30.06.2006 αντίστοιχα)

ΣTOIXEIA ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜEΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
-------------------------------------Ο
--------ΟMIΛOΣ
--------------------------------------------------------- ---------------------------------------Η
--------ΕΤΑΙΡΕΙΑ
--------------------------------------------------30/06/2007
30/06/2006
30/06/2007
30/06/2006
------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------Η
--------ΕΤΑΙΡΕΙΑ
----------------------------------------------------------------30/06/2007
--------------------------------------------------------30/06/2006
----------------------------------

206.642.295
121.725.701
19.242.436
89.796.169
------------------------------------------------===437.406.601
=============

Δικαιώματα μειοψηφίας (γ)

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος – Ευάγγελος-Απόστολος Βακάκης
Αντιπρόεδρος – Οικονόμου Ιωάννης
Εντεταλμένη Σύμβουλος – Βερναδάκη Καλλιόπη
Αναπληρωτής Αντιπρόεδρος – Παπαευαγγέλου Ευάγγελος
Μη Εκτελεστικό Μέλος – Κάβουρα Παρασκευή
Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος – Κατσαρός Γεώργιος
Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος – Σκαλαίος Δημήτριος

12/09/2007
Grant Thornton
Βασίλης Καζάς
Με σύμφωνη γνώμη
www.jumbo.gr
Όλα τα ποσά είναι εκφρασμένα σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.

ΣTOIXEIA ΙΣOΛOΓIΣMOY
-----------------------------------------------Ο
--------ΟMIΛOΣ
----------------------------------------------------------------------30/06/2007
-------------------------------------------------------------30/06/2006
----------------------------------ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Πάγια στοιχεία ενεργητικού
Αποθέματα
Απαιτήσεις από πελάτες
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού
Σύνολο ενεργητικού

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

===221.771.435
=============

===168.241.578
=============

===196.681.084
=============

153.261.135
===
=============

Κέρδη περιόδου μετά φόρων
Προσαρμογές για:
Φόρο
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων στοιχείων
Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού
λόγω συνταξιοδότησης (καθαρό ποσό)
Λοιπές προβλέψεις
Κέρδη/ (ζημιές) από πώληση
ενσώματων παγίων στοιχείων
Τόκοι και συναφή έσοδα
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Λοιπές Συναλλαγματικές Διαφορές
Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών
του κεφαλαίου κίνησης
Μεταβολές λογαριασμών Κεφαλαίου κίνησης
(Αύξηση)/ μείωση αποθεμάτων
(Αύξηση)/ μείωση απαιτήσεων
(Αύξηση)/ μείωση λοιπών λογαριασμών
κυκλοφορούντος ενεργητικού
Αύξηση/ (μείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)
Άλλα
Τόκοι πληρωθέντες
Καταβεβλημένοι φόροι
Καθαρές ταμειακές ροές από
λειτουργικές δραστηριότητες

67.911.660

49.440.664

57.352.586

41.543.736

23.900.685
8.824.222

20.048.031
8.480.543

22.739.948
8.109.603

19.145.551
7.751.764

272.039
260.790

179.616
216.867

272.039
260.790

179.616
216.867

141.519
10.696
141.519
10.151
(1.982.376)
(671.291)
(1.431.202)
(418.260)
6.860.711
5.543.665
6.341.933
5.083.862
-------------------(101.394)
----------------------------- -----------------------(15.940)
------------------------- -----------------------(14.601)
------------------------- -----------------------(15.940)
------------------------106.087.855
83.232.851
93.772.616
73.497.347
------------------------------------------------ ------------------------------------------------ ------------------------------------------------ -----------------------------------------------(21.053.531)
(4.946.924)

(26.098.343)
(6.741.921)

(20.787.482)
(1.133.490)

(25.602.552)
(6.205.636)

(1.719.590)
902.303
(1.719.126)
1.157.927
13.923.052
3.218.173
13.469.133
2.283.707
117.058
(132.512)
117.058
(132.512)
(2.904.267)
(5.045.873)
(2.880.092)
(5.032.250)
(23.426.346)
(15.215.910)
(22.323.378)
(14.676.683)
------------------------------------------------ ------------------------------------------------ ------------------------------------------------ ------------------------------------------------

------------66.077.307
------------------------------------ ------------34.118.768
------------------------------------ ------------58.515.239
------------------------------------ ------------25.289.348
-----------------------------------Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορές ενσώματων παγίων στοιχείων
(41.439.429)
(31.603.599)
(35.502.246) (25.352.562)
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων πάγιων στοιχείων
6.821
58.137
6.821
50.866
Δάνεια χορηγηθέντα σε συνδεδεμένα μέρη
(7.181)
Ποσά προορισμένα για αύξηση
Μετοχικού Κεφαλαίου θυγατρικής
4.157.076
(4.157.076)
Αγορά θυγατρικών
(4.618.673)
(8.650.080)
(255.624)
Τόκοι εισπραχθέντες
-----------------1.711.433
------------------------------- -----------------------621.636
------------------------- -----------------1.431.202
------------------------------- -----------------------418.260
------------------------Καθαρές ταμειακές ροές
από επενδυτικές δραστηριότητες
-------(44.339.848)
----------------------------------------- -------(30.923.826)
----------------------------------------- -------(38.564.408)
----------------------------------------- -------(29.296.136)
----------------------------------------Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Έκδοση κοινών μετοχών
3.916.212
3.916.212
Μερίσματα πληρωθέντα σε μετόχους της μητρικής
(13.941.993)
(11.109.638)
(13.941.993) (11.109.638)
Δάνεια αναληφθέντα
41.571.422
2.640.704
41.571.422
Εξοφλήσεις δανείων
(18.140.471)
(7.409.906)
(16.488.088)
(3.459.331)
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων
από χρηματοδοτικές μισθώσεις
-------------------(820.641)
----------------------------- -------------------(822.275)
----------------------------- -------------------(806.935)
----------------------------- -------------------(822.275)
----------------------------Καθαρές ταμειακές ροές
από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
8.668.317
(12.784.903)
10.334.406
(11.475.032)
------------------------------------------------ ------------------------------------------------ ------------------------------------------------ -----------------------------------------------Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά
διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου
------------30.405.776
------------------------------------ ------------(9.589.961)
------------------------------------ ------------30.285.237
------------------------------------ -------(15.481.820)
----------------------------------------Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου
Συναλλαγματικές διαφορές
στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Ταμειακά διαθέσιμα και
ισοδύναμα λήξης περιόδου

21.818.592

31.454.561

8.980.606

24.462.426

(145.646)
(46.008)
------------------------------------------------ ------------------------------------------------ ------------------------------------------------ -----------------------------------------------52.078.722
21.818.592
39.265.843
8.980.606
================ ================ ================ ================

Διαθέσιμα στο ταμείο
Υπόλοιπο αλληλόχρεων λογαριασμών τραπεζών
Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας

1.702.522
6.277.567
1.664.977
2.974.134
7.130.643
2.068.913
7.130.643
2.068.913
------------43.245.557
------------------------------------ ------------13.472.112
------------------------------------ ------------30.470.223
------------------------------------ -----------------3.937.559
------------------------------Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα διαθεσίμων =====
52.078.722
21.818.592
39.265.843
=========== =====
=========== =====
=================8.980.606
==========

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Αναφορές στην «ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ή «JUMBO A.E.E.» περιλαμβάνουν, εκτός αν τα περιεχόμενα υποδεικνύουν το αντίθετο, τον Όμιλο «JUMBO» και τις πλήρως ενοποιούμενες θυγατρικές του.
1. Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και την χρήση της 30.06.2006. Εντός της παρούσας χρήσης ολοκληρώθηκε ο φορολογικός έλεγχος των χρήσεων 2003-2004, 2004-2005 και 2005-2006 και προσδιορίσθηκαν φόροι και προσαυξήσεις
συνολικού ύψους € 566.408 (φόροι € 437.379 και προσαυξήσεις € 129.029). Η θυγατρική JUMBO TRADING LTD έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι την 31.12.2004, σύμφωνα με το Κυπριακό Φορολογικό Καθεστώς. Οι ανέλεγκτες φορολογικά περίοδοι
είναι οι 01.01.2005-30.06.2005 και 01.07.2005-30.06.2006. Oι θυγατρικές εταιρείες JUMBO EC.B LTD και JUMBO EC.R LTD δεν έχουν ξεκινήσει την δραστηριότητά τους και κατά συνέπεια δεν προκύπτει θέμα ανέλεγκτων φορολογικά χρήσεων. Οι
θυγατρικές εταιρείες ASPETΤO LTD και WESTLOOK SRL διανύουν την πρώτη τους χρήση και κατά συνέπεια δεν προκύπτει θέμα ανέλεγκτων φορολογικά χρήσεων.
2. Οι εταιρείες του Ομίλου με τις αντίστοιχες καταστατικές διευθύνσεις τους, ποσοστό, είδος συμμετοχής, και μέθοδο ενοποίησης που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις είναι οι εξής:
Ενοποιημένη θυγατρική
Ποσοστό & είδος συμμετοχής
Έδρα
Μέθοδος ενοποίησης
JUMBO TRADING LTD
100% Άμεση
Κύπρος
Ολική ενοποίηση
JUMBO EC.B LTD
100% Άμεση
Βουλγαρία
Ολική ενοποίηση
JUMBO EC.R LTD
100% Άμεση
Ρουμανία
Ολική ενοποίηση
ASPETTO LTD
100% Έμμεση
Κύπρος
Ολική ενοποίηση
WESTLOOK SRL
100% Έμμεση
Ρουμανία
Ολική ενοποίηση
Σημ: Η θυγατρική «JUMBO EC.R», συστάθηκε στις 09.08.2006.
Στις 1/3/2007 η θυγατρική εταιρεία JUMBO TRADING LTD εξαγόρασε την Κυπριακή εταιρεία ASPEΤTO
LTD. Η Ρουμάνικη εταιρεία WESTLOOK SRL είναι θυγατρική της ASPEΤTO LTD. Οι δύο αυτές εταιρείες ενοποιούνται για πρώτη φορά.
3. Δεν υπάρχει αλλαγή στη μέθοδο ενοποίησης σε σύγκριση με την χρήση που έληξε στις 30.06.2006.
4. Έχουν τηρηθεί οι Βασικές Λογιστικές Αρχές των οικονομικών καταστάσεων που ακολουθήθηκαν την 30.06.2004 (IFRS Stable Platform).
5. Επί των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη. Υπάρχουν εμπράγματα βάρη της θυγατρικής JUMBO TRADING LTD (προσημειώσεις-υποθήκες α΄& β΄ τάξης), € 6.852 χιλ. (Λ.Κ 4.000 χιλ.) για εξασφάλιση δανειακών
τραπεζικών υποχρεώσεων.
6. Δεν υπάρχουν δικαστικές διαφορές, των οποίων η τυχούσα αρνητική έκβαση θα έχει σημαντική επίπτωση στα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου.
7. Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας χρήσης: Ομίλου 2.044 (προηγ. χρήση άτομα 1.665), Εταιρείας 1.942 (προηγ. χρήση άτομα 1.538).
8. Ποσά πωλήσεων και αγορών, σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής χρήσης και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας στη λήξη της τρέχουσας χρήσης, που έχουν προκύψει από συναλλαγές της με τα
συνδεόμενα κατά την έννοια του Δ.Λ.Π. 24 προς αυτήν μέρη, είναι ως εξής:
α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών
β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών
γ) Απαιτήσεις
δ) Υποχρεώσεις
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης

Όμιλος
1.274.528
-

Εταιρεία
12.163.816
389.870
1.584.619
20.051
890.121
-

9. Οι καθαρές επενδύσεις για αγορά παγίων στοιχείων της Εταιρείας για την χρήση 01.07.2006-30.6.2007 ανήλθαν σε € 35.502 χιλ. και του Ομίλου σε € 46.113 χιλ.
10.Το Δεκέμβριο του 2006 η θυγατρική JUMBO EC.B LTD προέβει σε αύξηση του Μετοχικού της Κεφαλαίου το οποίο καλύφθηκε κατά 100% από την μητρική εταιρεία JUMBO AEE και το οποίο ανέρχεται σε 8,9 εκατ. ευρώ
11. Με ενισχυμένη πλειοψηφία εγκρίθηκε από την έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της JUMBO της 16ης Μαίου 2007 η έκδοση του Κοινού Ομολογιακού Δανείου ύψους 145 εκατ ευρώ επταετούς διάρκειας με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους,
εξουσιοδοτώντας τη διοίκηση να χειριστεί τα τυπικά ζητήματα για την έκδοση του ομολόγου. H σχετική σύμβαση υπογράφηκε στις 24/5/2007, Διοργανωτής και συντονιστής του Ομολογιακού Δανείου ορίστηκε η Γαλλική Τράπεζα BNP Paribas.
12. Την 15.08.2007 από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, εκδηλώθηκε πυρκαγιά στο κλειστό (λόγω της αργίας της 15ης Αυγούστου) υποκατάστημα της εταιρείας μας επί της οδού Κρέοντος αρ.30-32 στον Κολωνό. Από την πυρκαγιά δεν υπήρξαν
ανθρώπινα θύματα, καταστράφηκαν όμως ορισμένα εκ των παγίων περιουσιακών στοιχείων της, ως και εμπορεύματα, τα οποία είναι πλήρως ασφαλισμένα. Με ταχείς ρυθμούς αποκαθίστανται οι υλικές ζημίες του κτιρίου, αντικαθίστανται τα
κατεστραμμένα εμπορεύματα και ο πάγιος εξοπλισμός αυτού, με στόχο την επαναλειτουργία του την 19/9/2007.

Μοσχάτο, 12 Σεπτεμβρίου 2007
O ΠPOEΔPOΣ TOY Δ.Σ.
KAI ΔIEYΘYNΩN ΣYMBOYΛOΣ

O ANTIΠPOEΔPOΣ TOY Δ.Σ.

H ΔIEYΘYNTPIA OIKONOMIKΩN YΠHPEΣIΩN
KAI ENTETAΛMENH ΣYMBOYΛOΣ

O ΛOΓIΣTHΣ

EYAΓΓEΛOΣ - AΠOΣTOΛOΣ BAKAKHΣ TOY ΓEΩPΓIOY
AP.ΔIAB. ΑΒ0631716/2006 ΕΚΔ. ΑΡΧΗ Α.Ε.Α./Δ.Δ.-N.P.C. ΕΛΛΑΔΑ

IΩANNHΣ OIKONOMOY TOY XPHΣTOY
A.Δ.T. X 156531/2002

KAΛΛIOΠH BEPNAΔAKH TOY EMM.
A.Δ.T. Φ 099860/2001

ΠANAΓIΩTHΣ ΞHPOΣ TOY KΩN/NOY
A.Δ.T. Λ 370348/1977 - AP. AΔEIAΣ 0018111 A’ TAΞHΣ
τύπος 2102724090

