Π. Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΡΙΘΜ. ΓΕΜΗ 000273601000
22ο χιλ. Ε.Ο. Αθηνών-Λαµίας 14565, Αγ. Στέφανος Αττικής
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ
από 1 Ιανουαρίου 2015 έως 31 ∆εκεµβρίου 2015
Σύµφωνα µε την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις, στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της Π.Γ ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ και του ΟΜΙΛΟΥ Π.Γ ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ . Συνιστούµε εποµένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε τον εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της
Εταιρείας, όπου αναρτούνται οι οικονοµικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης του ορκωτού ελεγκτή λογιστή όποτε αυτή απαιτείται.

Αρµόδια Υπηρεσία-Νοµαρχία: Αθηνών
∆ιεύθυνση διαδικτύου Εταιρίας: www.nikas.gr
Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου: 1. Στέργιος Νέζης, Πρόεδρος ∆Σ, Μη Εκτελεστικό Μέλος, 2. Αγγελική Οικονόµου, Αντιπρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος, Εκτελεστικό Μέλος, 3. Γεώργιος Γιατράκος, Εντεταλµένος Σύµβουλος, Εκτελεστικό Μέλος, 4. Άγγελος Πλακόπητας, Μη Εκτελεστικό Μέλος, 5. Σπυρίδων Θεοδωρόπουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος, 6. Στυλιανός Αργυρός,
Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος, 7. Αλέξανδρος Βουσβούνης, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος, 8. Μιχαήλ Μαδιανός, Μη Εκτελεστικό Μέλος, 9. Κωνσταντίνος Βουσβούνης, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
Ηµεροµηνία έγκρισης των οικονοµικών καταστάσεων από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο: 29 Μαρτίου 2016
Ορκωτός ελεγκτής : Μιχαλάτος Κωνσταντίνος του Ιωάννη (Αρ.Μ. ΣΟΕΛ 17701)
Ελεγκτική εταιρία : PRICEWATERHOUSECOOPERS Ανώνυµη Ελεγκτική Εταιρία
Τύπος έκθεσης επισκόπησης ελεγκτών: Με σύµφωνη γνώµη - Θέµα έµφασης
1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά εκφρασµένα σε €)

1.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ (ποσά εκφρασµένα σε €)
ΕΤΑΙΡΙΚΑ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ
31 ∆εκεµβρίου 2015

31 ∆εκεµβρίου 2014

31 ∆εκεµβρίου 2015

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ

31 ∆εκεµβρίου 2014

ΕΤΑΙΡΙΚΑ

1 Ιαν - 31 ∆εκεµβρίου 2015

1 Ιαν - 31 ∆εκεµβρίου 2014

1 Ιαν - 31 ∆εκεµβρίου 2015

1 Ιαν - 31 ∆εκεµβρίου 2014

Kύκλος εργασιών

48.927.163

55.177.189

45.419.735

49.893.442

12.739.429

15.190.846

11.806.463

13.339.933

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία
Επενδύσεις σε ακίνητα
Άυλα περιουσιακα στοιχεία
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέµατα
Απαιτήσεις από πελάτες
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

26.863.024

45.875.344

22.761.637

37.408.246

2.400.000

-

2.400.000

-

147.388

214.494

147.344

214.910

Μικτά κέρδη/(ζηµιές)

795

400

929.451

929.056

Κέρδη/(ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και
επενδυτικών αποτελεσµάτων

(17.495.247)

(8.929.234)

(12.686.834)

(16.238.829)

Κέρδη/(ζηµιές) προ φόρων

(22.680.934)

(13.654.024)

(18.216.395)

(24.364.183)

Κέρδη/(ζηµιές) µετά από φόρους (Α)

(23.478.116)

(13.893.666)

(19.116.395)

(22.301.666)

(22.776.671)

(13.434.266)

(701.445)

(459.400)

2.843.326

3.901.334

2.665.610

2.923.694

17.074.652

17.645.418

19.802.428

19.288.298

1.254.309

2.126.414

1.116.311

1.946.146

50.583.493

69.763.404

49.822.781

62.710.350

Μέτοχοι Μητρικής
Μη ελέγχουσες συµµετοχές

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

12.138.797

12.138.797

12.138.797

12.138.797

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων

(61.753.627)

(38.974.678)

(61.059.724)

(41.941.057)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων µετόχων µητρικής (α)

(49.614.830)

(26.835.882)

(48.920.927)

(29.802.260)

Μετοχικό κεφάλαιο

Μη ελέγχουσες συµµετοχές (β)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ)=(α)+(β)
Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις

Προβλέψεις/Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ)

(2.391.190)

(1.689.744)

-

-

(52.006.020)

(28.525.625)

(48.920.927)

(29.802.260)

∆ιανοµή µερίσµατος
Αποθεµατικό µετατρέψιµου οµολογιακού δανείου
Αναλογιστικά κέρδη/(ζηµιές) µετά από αναβαλλόµενους φόρους
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (31/12/2015 και
31/12/2014 αντίστοιχα)

Μέτοχοι Μητρικής

0

-

5.985.251

6.254.068

1.127.529

1.214.621

Κέρδη/(ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών,
επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών
αποσβέσεων

79.446.084
17.158.178
102.589.513

75.165.416
16.869.545
98.289.029

68.891.529
28.724.651
98.743.709

66.076.440
25.221.550
92.512.611

50.583.493

69.763.404

49.822.781

62.710.350

Ελλάδα
Ελλάδα

Ολική

70,00%

2010 - 2015

3. ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ Α.Β.Ε.

Ελλάδα

Ολική

55,00%

2010 & 2015

4. NIKAS GROUP LIMITED

Κύπρος

Ολική

100,00%

(52.006.018)

(28.525.625)

(48.920.927)

(29.802.260)

5. NIKAS SKOPJE LTD.

Π.Γ.∆.Μ

Ολική

98,45%

Βουλγαρία

Ολική

Επωνυµία εταιρίας

Άµεση

Έµµεση
2010 & 2015

2008 - 2015
2007 - 2015
100,00%

2006 - 2015

Ο βασικός µέτοχος της Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. είναι η GCI FOOD ENTERPRISE LTD µε ποσοστό συµµετοχής 67,48%, η οποία κατέχει 13.651.497 µετοχές και είναι θυγατρική του Οµίλου GLOBAL CAPITAL
INVESTORS (II) L.P.
ΕΤΑΙΡΙΚΑ

1 Ιαν - 31 ∆εκεµβρίου 2014

1 Ιαν - 31 ∆εκεµβρίου 2015

1 Ιαν - 31 ∆εκεµβρίου 2014

2. Οι λογιστικές αρχές που χρησιµοποιήθηκαν είναι σύµφωνες µε τις αρχές για τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων και έχουν εφαρµοσθεί µε συνέπεια σε όλες τις χρήσεις που παρουσιάζονται εκτός
όπου αναφέρεται διαφορετικά.
3. ∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση της Εταιρείας και των
θυγατρικών της.

(22.680.934)

(13.654.024)

(18.216.394)

(24.364.183)

(564.416)

(1.342.725)

261.367

11.376.097

4. Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου (31/12/2015) ήταν 310 για την Εταιρεία και 320 για τον Όµιλο. Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού στο τέλος της
προηγούµενης αντίστοιχης περιόδου (31/12/2014) ήταν 309 και 429, για την Εταιρεία και τον Όµιλο αντίστοιχα.

5.172.153
14.319.078
2.827.218

4.921.399
2.500.000
3.009.550

5.529.560
10.521.078
2.077.000

3.935.354
2.000.000
2.203.870
(726)

Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες
πριν από µεταβολές στο κεφάλαιο κίνησης

(995.062)

(4.843.551)

90.915

(4.930.004)

Μείωση/(αύξηση) αποθεµάτων

1.237.008

2.219.967

437.084

1.984.018
(1.784.357)

426.562

(73.018)

(592.998)

(377.488)

2.428.367

816.583

3.639.029

Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες

291.020

(268.236)

751.584

(1.091.314)

Καταβληµένοι φόροι

(17.362)

(72.839)

-

(61.609)

273.658

(341.075)

751.584

(1.152.923)

(480.441)
32.271

(1.149.122)
542.865

(301.935)
26.271

(1.058.462)
1.255

-

-

(0)

(825)

(448.170)

(606.257)

(275.664)

(1.058.031)

3.338.515
(2.582.517)
(1.100.931)

4.831.943
(1.646.697)
(1.765.557)

2.512.915
(2.425.297)
(1.003.846)

4.831.943
(569.343)
(1.532.391)

(344.933)

1.419.689

(916.228)

2.730.209

(519.445)

472.358

(440.307)

519.255

1.240.883

768.525

1.088.943

569.687

721.438

1.240.883

648.635

1.088.943

Επενδυτικές δραστηριότητες

Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)

Ανέλεγκτες Φορολογικές χρήσεις

2. ∆ΟΜΟΚΟΣ Α.Ε.

(80.415)

(Αυξηση)/Μείωση συµµετοχών σε θυγατρικές

% Συµµετοχής

Χώρα εγκατάστασης

1. Μητρική Π.Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ

(8.238)

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άυλων παγίων στοιχείων

(14.034.959)

(22.301.666)
(52.645)

(73.458)

Αγορά ενσώµατων και άυλων παγίων στοιχείων

(10.609.835)

(19.116.395)
(2.274)

(80.415)

Σύνολο καθαρών εισροών/(εκροών) από λειτουργικές
δραστηριότητες(α)

(5.919.685)

(13.893.666)
(24.530)
(52.644)

(197.336)

(Μείωση)/Αυξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)

(14.668.029)

(23.478.116)
(2.274)

5.298

Μείωση/(αύξηση) απαιτήσεων

(2.870.137)

(7.447.950)

(73.458)

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων

(1,10)

153.243

(29.802.260)

Πλέον/µείον προσαρµογές για:

Ζηµιές/(Κέρδη) από πώληση παγίων στοιχείων

(0,94)

(2.783.685)

Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες :

31 ∆εκεµβρίου 2014

Λειτουργικές δραστηριότητες

Αποσβέσεις παγίων στοιχείων

(0,66)

(334.951)

(14.554.786)

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ

Αποµείωση περιουσιακών στοιχείων

(459.400)

(1,13)

(28.525.625)

1 Ιαν - 31 ∆εκεµβρίου 2015

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

(701.445)

1. Στοιχεία αναφορικά µε τις εταιρίες στις οποίες συµµετέχει ο Όµιλος αναφέρονται στη συνέχεια:

31 ∆εκεµβρίου 2015

1.4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Ποσά εκφρασµένα σε €) - έµµεση µέθοδος

Αύξηση/(µείωση) προβλέψεων

(22.301.666)

ΕΤΑΙΡΙΚΑ

6. NIKAS BULGARIA EAD

Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων (συνεχιζόµενες δραστηριότητες)

(19.116.395)

(13.434.266)

Μη ελέγχουσες συµµετοχές

-

31 ∆εκεµβρίου 2014

(13.893.666)

(22.776.671)

Κέρδη/(ζηµιές) µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά (σε €)

-

31 ∆εκεµβρίου 2015

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (1/1/2015 και 1/1/2014
αντίστοιχα)
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα µετά από φόρους

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α)+(Β)

Κέρδη/(ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών,
επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών
αποσβέσεων και εκτάκτων αποτελεσµάτων

1.3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Ποσά εκφρασµένα σε €)
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ

(23.478.116)

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β)

5. Κατά την προηγούµενη χρήση που έληξε την 31.12.2014, συγκεκριµένα κονδύλια που αφορούν έξοδα προώθησης τα οποία προκύπτουν βάσει συµβάσεων µε πελάτες, ποσού 1.545.408 ευρώ,
ταξινοµήθηκαν απο λάθος στα έξοδα διάθεσης αντί αφαιρετικά των εσόδων όπως ορίζει το ∆ΛΠ 18 «Έσοδα». Έκτοτε, η Εταιρεία προέβει σε αναβάθµιση των λογισµικών συστηµάτων της, που της επέτρεψε να
εφαρµόσει ορθότερη παρακολούθηση των εν λόγω προϋπολογιστικών κονδυλίων. Ως εκ τούτου τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης µε λήξη την 31.12.2014 έχουν αναπροσαρµοστεί ώστε να εµφανίζουν ορθώς
τα προαναφερθέντα κονδύλια αφαιρετικά των πωλήσεων όπως ορίζει το ∆ΛΠ 18 «Έσοδα». Ως αποτέλεσµα της αναπροσαρµογης των εν λόγω κονδυλίων ο Κύκλος εργασιών καθώς και το Μικτό κέρδος του
2014 εµφανίζονται µειωµένα κατά 1.545.408 ευρώ µε αντίστοιχη µείωση των Εξόδων διάθεσης. Τα αποτελέσµατα εκµετάλλευσης καθως και τα αποτέλεσµατα προ φόρων δεν διαφοροποιούνται.

6. Σύµφωνα µε την από 15 Ιουνίου 2010 Σύµβαση κάλυψης του Κοινού Οµολογιακού ∆ανείου ύψους ευρώ 35.850.000, έχουν δοθεί οι εξής εξασφαλίσεις: A. Σύσταση ενεχύρου Α’ τάξεως υπέρ του
Εκπροσώπου των Οµολογιούχων, για λογαριασµό των Οµολογιούχων επί του συνόλου των µετοχών κυριότητος της Εταιρείας των θυγατρικών (α) ∆ΟΜΟΚΟΣ Α.Ε., (β) ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ και (γ)
NIKAS GROUP Limited (NIKAS CYPRUS). B. Εµπορικές απαιτήσεις της Εταιρείας από τις θυγατρικές της εταιρείες NIKAS BULGARIA EAD, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και NIKAS SCOP DOO συνολικού ύψους ευρώ 7.092.117,31. Γ. Υποθήκες επί ακινήτων της Εταιρείας µε αναπόσβεστο υπόλοιπο στα βιβλία της Εταιρείας την 31/12/2015 ευρώ
32.907.204.

7. Σύµφωνα µε τη από 19/10/2012 τροποποιηµένη Σύµβαση Κάλυψης Κοινού Οµολογιακού δανείου ύψους 35.850.000 ευρώ µεταξύ των αρνητικών υποχρεώσεων της Εταιρείας είναι και η τήρηση τριών
συγκεκριµένων περιοριστικών χρηµατοοικονοµικών όρων, όπως αυτοί περιγράφονται παρακάτω: • Ο λόγος του Συνολικού Καθαρού ∆ανεισµού προς το Λειτουργικό EBITDA • Ο λόγος του Λειτουργικού
EBITDA προς τους Καθαρούς Χρεωστικούς Τόκους • Ο Συνολικός ∆ανεισµός. Η Εταιρεία βάσει των οικονοµικών καταστάσεων της 31 ∆εκεµβρίου 2015, δεν πληρούσε συγκεκριµένους περιοριστικούς
χρηµατοοικονοµικούς όρους οι οποίοι αφορούν το Κοινό Οµολογιακό ∆άνειο και κατά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού η Εταιρεία δεν είχε λάβει εγγράφως από τους Οµολογιούχους την παραίτηση άσκησης
δικαιωµάτων που απορρέουν από τη µη τήρηση των ανωτέρω όρων. Επίσης έως την 31 ∆εκεµβρίου 2015 η Εταιρεία δεν κατέβαλε δεδουλευµένους τόκους ύψους περίπου ευρώ 4,1 εκ. καθώς και κεφάλαιο
35,85 εκ. όπως όφειλε. Το αποτέλεσµα των προαναφερόµενων γεγονότων έχει οδηγήσει στην ταξινόµηση του Κοινού Οµολογιακού ∆άνειου ευρώ 39,5 εκ. και των Μετατρέψιµων Οµολογιακών ∆ανείων ευρώ
13,2 εκ. στις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις, όπως ορίζει το ∆.Λ.Π. 1.

8. Κατά την χρήση που έληξε τη 31 ∆εκεµβρίου 2015, η Εταιρεία και ο Όµιλος πραγµατοποίησαν ζηµιές ύψους €19,1 εκ. και €23,5 εκ. αντίστοιχα, ενώ κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2015 οι βραχυπρόθεσµες
υποχρεώσεις της Εταιρείας και του Οµίλου υπερέβαιναν το κυκλοφορούν ενεργητικό τους κατά €74,0 εκ. και €75,4 εκ. αντίστοιχα. Επιπλέον, κατά την προαναφερόµενη ηµεροµηνία η καθαρή θέση τόσο της
Εταιρείας όσο και του Οµίλου έχει καταστεί αρνητική κατά €48,9 εκ. και €52,0 εκ. αντίστοιχα. Οι συνθήκες αυτές, υποδηλώνουν ουσιαστική αβεβαιότητα που ενδεχοµένως δηµιουργεί σηµαντική αµφιβολία
σχετικά µε τη δυνατότητα της Εταιρείας και του Οµίλου να συνεχίσουν την επιχειρηµατική τους δραστηριότητα.

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
Εξοφλήσεις δανείων
Τόκοι πληρωθέντες
Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηµατοδοτικές
δραστηριότητες (γ)
Καθαρή (µείωση)/ αύξηση στα ταµειακά διαθέσιµα και
ισοδύναµα χρήσης (α)+(β)+(γ)
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου

9. Oι πάσης φύσεως συναλλαγές (εισροές και εκροές) σωρευτικά από την έναρξη της τρέχουσας χρήσης καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της εταιρίας και του οµίλου στη λήξη της
τρέχουσας χρήσης, που έχουν προκύψει από συναλλαγές µε τα συνδεδεµένα µέρη, όπως αυτά ορίζονται στο ∆ΛΠ 24, έχουν ως εξής:

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ

1.01 - 31.12.2015

ΕΤΑΙΡΙΚΑ

1.01 - 31.12.2014

1.01 - 31.12.2015

1.01 - 31.12.2014

i) Σύνολο εκροών

-

-

867.755

2.369.407

ii) Σύνολο εισροών

-

-

2.025.203

2.954.175

iii) Απαιτήσεις από συνδεδεµένα µέρη

-

-

4.358.847

4.124.280

iv) Υποχρεώσεις προς συνδεδεµένα µέρη
v) Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών & µελών
της διοίκησης
vi) Κέρδη /(Ζηµιές) από πώληση παγίων

-

-

6.001.848

5.463.699

632.647

542.362

632.647

542.362

-

-

19.536

-

Άγιος Στέφανος, 29 Μαρτίου 2016
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