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ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ. 123562027000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 99125/06/Β/86/41
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015
35η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 30.6.2015
Αναπόσβεστη
Αξία κτήσεως
Αποσβέσεις
αξία
Β.

Γ.

ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως

Ποσά προηγούμενης χρήσεως 30.6.2014
Αναπόσβεστη
Αξία κτήσεως
Αποσβέσεις
αξία

Ποσά κλειόμενης
χρήσεως
30.6.2015
Α.

ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις
3. Δικαιώματα χρήσεως τίτλου
6.Έξοδα μεταγραφών και ανανεώσεων
συμβολαίων ποδοσφαιριστών
ΙΙ. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις
3. Κτίρια και τεχνικά έργα
4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις
και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός
5. Μεταφορικά μέσα
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός
7. Ακιν/σεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)

48.180,00
48.180,00

36.806,28
36.806,28

11.373,72
11.373,72

48.180,00
48.180,00

34.562,28
34.562,28

13.617,72
13.617,72

5.869,41

5.047,71

821,70

5.869,41

4.460,77

1.408,64

0,00
5.869,41

0,00
5.047,71

0,00
821,70

1.949.694,80
1.955.564,21

964.039,09
968.499,86

985.655,71
987.064,35

119.051,50

111.482,49

7.569,01

119.051,50

111.118,68

7.932,82

170.887,65
131.583,43
475.848,91
4.441,13
901.812,62
907.682,03

170.812,31
129.900,22
457.941,00
0,00
870.136,02
875.183,73

75,34
1.683,21
17.907,91
4.441,13
31.676,60
32.498,30

170.887,65
131.583,43
475.155,66
4.441,13
901.119,37
2.856.683,58

169.351,40
120.244,13
454.655,62
0,00
855.369,83
1.823.869,69

1.536,25
11.339,30
20.500,04
4.441,13
45.749,54
1.032.813,89

ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο
(2.559.326,00 μετοχές των 1,20 ευρώ)
1. Καταβλημένο
III. Διαφορές αναπροσαρμογήςΕπιχορηγήσεις Επενδύσεων
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου
Ενεργητικού
V. Αποτελέσματα σε νέο
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο
Υπόλοιπο ζημιών προηγουμένων χρήσεων
VΙ. Ποσά προορισμένεα για αύξηση
Μετοχικού Κεφαλαίου
1. Καταθέσεις μετόχων
1α.Επιχορηγήσεις από Γενική Γραμματεία
Αθλητισμού για μελλοντική αύξηση κεφαλαίου
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+AV+ΑVΙ)

77.617,85
77.617,85
110.116,15

Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)
Δ.
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)
11. Χρεώστες διάφοροι
12. Λογ. διαχ/σεως προκ/λων και πιστώσεων

939.323,54
30.556,78
6.980,00
1.511.653,92
193.917,66
2.682.431,90

501.661,68
28.550,00
6.980,00
1.220.140,95
167.561,48
1.924.894,11

3.000,00
3.000,00

3.000,00
3.000,00

94.307,19
7.252,36
101.559,55
2.786.991,45

6.618,65
1.268,44
7.887,09
1.935.781,20

III. Χρεόγραφα
3. Λοιπά χρεόγραφα
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔIV)

69.447,85
69.447,85
1.102.261,74

Γ.
Ι

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
8α. Ποδοσφαιριστές-Οφειλόμενες Δόσεις
Συμβολαίων

ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές
2. Γραμμάτια πληρωτέα
2α. Επιταγές πληρωτέες
3. Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπροθέσμων
υποχρεώσεων
4. Προκαταβολές πελατών
5. Υποχρεώσεις από φόρους -τέλη
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
πληρωτέες στην επόμενη χρήση
11.Πιστωτές διάφοροι
11α.Υποχρεώσεις από μεταγραφές,
ανανεώσεις συμβολαίων ποδοσφαιριστών
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)

Ε.

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
2. Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα

Δ.
0,00
0,00
2.908.481,32

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία
2. Χρεωστικοι λογαριασμοί εγγυήσεων
και εμπράγματων ασφαλειών

0,00
0,00
3.051.660,66
1.467,35

0,00
0,00

308.712,00
310.179,35

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 (1η ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015)
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 30.6.2015
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)
Μείον: Κόστος πωλήσεων
Μικτά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως
Σύνολο
Μείον: 1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή εξοδα
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη-ζημιές) εκμεταλλεύσεως
ΙΙ. Πλέον: Εκτακτα Αποτελέσματα
1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα
2. Έκτακτα κέρδη
3. Έσοδα προηγουμένων χρήσεων
Μείον:
1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα
2. Έκτακτες ζημιές
3.Έξοδα προηγουμένων χρήσεων
Οργανικά και Εκτακτα αποτελέσματα (κέρδη-ζημιές)
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες
στο λειτουργικό κόστος
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ζημίες-κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων

0,00
1.598,91

2.560.300,89
2.871.461,98
-311.161,09
755.241,85
444.080,76
321.717,93
32.983,25

196.846,15
-591.449,18

0,00
7.485,12

-1.598,91
-593.048,09

Καθαρά αποτελ/τα (ζημιες-κέρδη) χρήσεως
-Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών)
προηγούμενων χρήσεων
Σύνολο
Μείον: 1 Φόρος εισοδήματος
Zημίες εις νέον

354.701,18
89.379,58
-7.485,12
81.894,46

0,00
215.623,66
57.773,82
273.397,48

-513.030,52
-1.106.078,61

1.344.209,50
1.344.209,50

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία
2. Χρεωστικοι λογαριασμοί εγγυήσεων
και εμπράγματων ασφαλειών

Ποσά προηγούμενης χρήσεως 30.6.2014

0,00
215.939,50
141.750,00
357.689,50
720.012,77
150.707,25
0,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)

74.160,92
254.956,63
5.392,88

334.510,43

-61.112,95
20.781,51

1.415.594,24
0,00
-1.106.078,61

1.415.594,24

0,00
20.781,51

ΗΡΑΚΛΕΙΟ, 17.3.2016
ΟΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ ΑΙ435360

3.071.191,20
3.071.191,20

3.071.191,20
3.071.191,20

44.227,30
44.227,30

44.227,30
44.227,30

0,00
-1.106.078,61
-12.211.130,03
-13.317.208,64

20.781,51
0,00
-12.231.911,54
-12.211.130,03

81.210,00

81.210,00

4.402,05
85.612,05
-10.116.178,09

4.402,05
85.612,05
-9.010.099,48

0,00

0,00

0,00
0,00

898.396,88
898.396,88

1.449.019,24
1.680,09
269.340,94

1.149.819,76
170.230,00
269.340,94

85.462,25
97.487,89
2.525.037,03
959.146,44

84.719,30
40.574,60
2.087.981,90
535.395,40

0,00
1.490.636,21

0,00
1.226.917,19

6.146.848,52
13.024.658,61
13.024.658,61

5.598.383,37
11.163.362,46
12.061.759,34

0,80
0,80
2.908.481,32

0,80
0,80
3.051.660,66

0,00

1.467,35

0,00
0,00

308.712,00
310.179,35

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

1.744.644,24
2.750.705,46
-1.006.061,22
611.458,19
-394.603,03
178.655,75
18.190,40

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Ποσά προηγούμενης χρήσεως
30.6.2014

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΤΣΑΒΟΛΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΜ950614

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΗ 458369

Ποσά κλειόμενης
χρήσεως
30.6.2015
-1.106.078,61

Ποσά προηγούμενης χρήσεως
30.6.2014
20.781,51

-12.211.130,03
-13.317.208,64
0,00
-13.317.208,64

-12.231.911,54
-12.211.130,03
0,00
-12.211.130,03

Αρ.Αδείας. Ο.Ε.Ε.100140 Α' ΤΑΞΕΩΣ
ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ποδοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρείας "ΟΦΗ"
Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων: Ελέγξαμε τις ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις της Ποδοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρείας «Ο.Φ.Η.», που αποτελούνται από τον ισολογισμό της 30ης Ιουνίου 2015, την κατάσταση αποτελεσμάτων και τον πίνακα διαθέσεως
αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το προσάρτημα.
Ευθύνη 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 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 διαδικασ ίες βασ ίζονται 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 σχεδιασ μό 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 καταλληλότητας 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 αρνητική γνώμη: Από τον έλεγχο μας προέκυψαν τα εξής θέματα: 1) Δεν κατέστη δυνατόν να επαληθευθούν, με επιβεβαιωτικές επιστολές ή άλλες εναλλακτικές ελεγκτικές διαδικασίες, απαιτήσεις από πελάτες συνολικού ποσού € 939.323.54 και από χρεώστες διάφορους
€ 1.511.653,92 και συνεπώς διατηρούμε επιφύλαξη για την αξία των απαιτήσεων αυτών.
2) Δεν κατέστη δυνατή η επαλήθευση με καταμέτρηση του υπολοίπου του λογαριασμού «Ταμείο», € 94.307,19 και συνεπώς διατηρούμε επιφύλαξη για την ύπαρξη αυτού του περιουσιακού στοιχείου. 3) Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τον κωδ. Ν.
2190/1920 και το ΕΓΛΣ, δεν έχει σχηματισθεί πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω απολύσεως. Κατά την 30η Ιουνίου 2015, το συνολικό ύψος της µη σχηματισθείσας πρόβλεψης ανέρχεται σε € 155.000,00, µε συνέπεια οι προβλέψεις να εμφανίζονται μειωμένες κατά €
155.000,00 και τα ίδια κεφάλαια να εμφανίζονται αυξημένα κατά € 155.000,00. 4) Στο λογαριασμό των υποχρεώσεων «Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη» περιλαμβάνονται ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις προς το Ελληνικό Δημόσιο συνολικού ύψους € 1.939.000,00. Κατά παρέκκλιση
των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται, από τον κωδ. Ν. 2190/1920 και το ΕΓΛΣ, δεν έχει σχηματιστεί πρόβλεψη για τις αναλογούσες προσαυξήσεις ποσού € 580.000,00 περίπου, με συνέπεια οι υποχρεώσεις αυτές να εμφανίζονται ισόποσα μειωμένες, τα Ίδια Κεφάλαια ισόποσα
αυξημένα και τα αποτελέσματα της τρέχουσας και της προηγούμενης χρήσης αυξημένα κατά € 160.000,00 και 420.000,00 αντίστοιχα. 5) Στους λογαριασμούς των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του παθητικού «Επιταγές πληρωτέες», «Πιστωτές Διάφοροι» και «Υποχρεώσεις από
μεταγραφές, ανανεώσεις συμβολαίων ποδοσφαιριστών» περιλαμβάνονται ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις συνολικού ποσού € 4.458.000,00. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία (κωδ. Ν. 2190/1920 και ΕΓΛΣ) δεν έχει σχηματισθεί
σχετική πρόβλεψη σε βάρος των αποτελεσμάτων χρήσεως για τυχόν επιπλέον ποσά που θα προκύψουν από τον διακανονισμό - ρύθμιση των ποσών αυτών (προσφυγές ποδοσφαιριστών και λοιπές περιπτώσ εις το ύψος των οποίων δεν ήταν δυνατόν να προσδιορισθεί στα πλαίσια
του ελέγχου μας. 6) Δεν κατέστη δυνατόν να επαληθευθούν, με επιβεβαιωτικές επιστολές ή άλλες εναλλακτικές ελεγκτικές διαδικασίες, υποχρεώσεις σε προμηθευτές συνολικού ποσού € 1.449.019,24 και σε πιστωτές διάφορους € 1.490.636,21 και συνεπώς διατηρούμε επιφύλαξη
σχετικά με την αξία των εν λόγω υποχρεώσεων. 7) Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρίας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις που έληξαν από τις 30/6/2007, έως και 30/6/2015. 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 για τη τρέχουσα χρήση και τις χρήσεις που έληξαν την 30/6/2012, έως 30/6/2015 η εταιρία δεν έχει αποδεχθεί το φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών
που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 παραγρ. 5 Ν. 2238/1994 και υπόκειται στις προβλεπόμενες από το άρθρο αυτό κυρώσεις. 8) Με βάση το άρθρο 111 του Ν 2725/2009, η εταιρεία λόγω της μη συμμετοχής της σε επαγγελματικό πρωτάθλημα, λύθηκε και τέθηκε σε
εκκαθάριση με ημερομηνία 17/09/2015.
Αρνητική γνώμη: Κατά τη γνώμη μας, εξ αιτίας της σημαντικότητας των θεμάτων που μνημονεύονται στην παράγραφο “ Βάση για αρνητική γνώμη” οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις δεν παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Ποδοσφαιρικής
Ανώνυμης Εταιρείας «Ο.Φ.Η.» κατά την 30η Ιουνίου 2015, 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.
Αναφορά επί άλλων νομικών και κανονιστικών θεμάτων: Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης των εκκαθαριστών με τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

Αθήνα, 4 Απριλίου 2016
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ
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