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Ποσά Ποσά

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013 κλειόμενης προηγούμενης

Αξία Αναπόσβεστη Αξία Αναπόσβεστη Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ χρήσεως χρήσεως

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ  Κτήσεως Αποσβέσεις Αξία  Κτήσεως Αποσβέσεις Αξία I. Μετοχικό Κεφάλαιο 2014 2013

(300.000 μετοχές του 1,00 ευρώ εκάστης)
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 1.349.035,91 743.655,86 605.380,05 1.339.535,91 674.571,51 664.964,40 1. Καταβλημένο 300.000,00 300.000,00

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΙΙ.  Διαφορές αναπρ/γής-Επιχ/σεις Επενδύσεων 
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις 2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας παγίων 5.104.068,88 5.104.068,88

1. Γήπεδα - Οικόπεδα 2.397.180,00 0,00 2.397.180,00 2.397.180,00 0,00 2.397.180,00

3. Κτίρια - εγκαταστάσεις κτιρίων 4.253.390,08 629.211,99 3.624.178,09 4.253.390,08 525.888,25 3.727.501,83 ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις και  λοιπός μηχανολ. εξοπλισμός0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Τακτικό Αποθεματικό 2.906,98 2.906,98

5. Μεταφορικά μέσα 274.300,54 201.185,22 73.115,32 281.510,14 187.712,12 93.798,02

6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 228.436,56 196.493,50 31.943,06 221.266,13 187.252,11 34.014,02 V. Αποτελέσματα εις νέο
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Υπόλοιπο κερδών/ζημιών χρήσεως εις νέο -716.651,34 -735.522,50

Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) 7.153.307,18 1.026.890,71 6.126.416,47 7.153.346,35 900.852,48 6.252.493,87

ΙΙI. Συμμετοχές & άλλες μακρ/σμες χρημ/κες απαιτήσεις Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (AI+AIII+AΙV+AV) 4.690.324,52 4.671.453,36

7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 41.321,48 37.421,48

Συνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 6.167.737,95 6.289.915,35

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ι. Αποθέματα Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

1. Εμπορεύματα 2.071.006,78 3.177.851,21 1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων 125,36 125,36 εξόδου του από την υπηρεσία 0,00 0,00

2.071.132,14 3.177.976,57

II. Απαιτήσεις
1. Πελάτες 4.803.608,20 2.736.595,79

Μείον: Προβλέψεις 0,00 4.803.608,20 0,00 2.736.595,79 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

2. Γραμμάτια εισπρακτέα I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
-Χαρτοφυλακίου 47.645,00 5.784,57 2. Δάνεια τραπεζών 4.364.120,47 4.355.623,57

-Στις Τράπεζες για είσπραξη 10.947,35 117.891,00

-Στις Τράπεζες για εγγύηση 196.967,67 255.560,02 139.840,00 263.515,57

3α. Επιταγές εισπρακτέες

-Χαρτοφυλακίου 27.549,02 5.172,95 II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
-Στις Τράπεζες για εγγύηση 806.884,26 834.433,28 678.090,63 683.263,58 1. Προμηθευτές 1.203.338,53 480.384,93

11. Χρεώστες διάφοροι 695.901,11 545.125,61 2α. Επιταγες πληρωτεες μεταχρονολογημένες 63.590,00 64.315,56

12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως & προκαταβολών 278.086,47 433.470,80 3. Τράπεζες - Λογαρ βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 5.655.777,14 5.470.251,02
6.867.589,08 4.661.971,35 4. Προκαταβολές πελατών 398.697,01 294.654,75

ΙII. Χρεόγραφα 5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη 303.596,57 291.669,99

1. Μετοχές 394.877,92 393.002,92 6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί 17.685,12 18.180,78

Μείον: Προβλέψεις 0,00 394.877,92 0,00 393.002,92 7. Μακρ. υποχρεώσεις πληρωτέες την επόμενη χρήση 272.077,99 163.456,02

4. Λοιπά χρεόγραφα 26.000,00 26.000,00 11. Πιστωτές διάφοροι 67.457,56 78.275,04
420.877,92 419.002,92 7.982.219,92 6.861.188,09

IV.  Διαθέσιμα
1. Ταμείο 8.112,65 6.254,12 Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) 12.346.340,39 11.216.811,66

3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 887.260,98 660.350,12
895.373,63 666.604,24

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔII+ΔIV) 10.254.972,77 8.925.555,08

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1 Έξοδα επομένων χρήσεων 8.574,14 7.830,19

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε) 17.036.664,91 15.888.265,02 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ) 17.036.664,91 15.888.265,02

0,00 0,00

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
4. Διάφοροι λογαριασμοί πληροφοριών 12.804.700,57 12.784.909,16 4. Διάφοροι λογαριασμοί πληροφοριών 12.804.700,57 12.784.909,16

Σημείωση :  1) Επί των ακινήτων της Εταιρίας έχουν εγραφεί προσημειώσεις υποθήκης ύψους  € 7.500.000,00 για την εξασφάλιση των τραπεζικών υποχρεώσεων.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) Ποσά Ποσά

κλειόμενης προηγούμενης

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013 χρήσεως 2014 χρήσεως 2013

Ι. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως

Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις) 5.942.865,41 4.381.690,98 Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες/κέρδη) χρήσεως 18.871,16 -377.700,19

Μείον: Κόστος πωλήσεων 3.896.565,14 2.896.720,45 (+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων -735.522,50 -357.822,31

Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως 2.046.300,27 1.484.970,53 (+) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων 0,00 0,00

Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως 2.688,68 135,85 Σύνολο -716.651,34 -735.522,50

Σύνολο 2.048.988,95 1.485.106,38 Μείον : 1. Φόρος εισοδήματος 0,00 0,00

Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 496.773,53 485.654,46            2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι φόροι 0,00 0,00
            3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 732.964,18 1.229.737,71 716.285,56 1.201.940,02 Ζημίες εις νέο / Κέρδη προς διάθεση -716.651,34 -735.522,50

Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως 819.251,24 283.166,36

Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα 2.272,15 3.360,63 Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα 701.375,89 699.103,74 635.093,16 631.732,53

Ολικά αποτελέσματα (ζημίες/κέρδη) εκμεταλλεύσεως 120.147,50 -348.566,17 1. Τακτικό αποθεματικό 0,00 0,00

ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα 2. Πρώτο μέρισμα 0,00 0,00

          1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα 29.510,96 15.988,42 8. Υπόλοιπο κερδών/ζημιών εις νέο -716.651,34 -735.522,50
          2. Έκτακτα κέρδη 699,99 71,94 -716.651,34 -735.522,50

          3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων 0,00 0,00

          4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων 0,00 0,00 Θεσσαλονίκη, 30 Απριλίου 2015

          Μείον: 30.210,95 16.060,36

          1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 59.791,36 40.763,34

          2. Έκτακτες ζημίες 2.857,91 4.183,49

          3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων 68.838,02 247,55

          4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους 0,00 131.487,29 -101.276,34 0,00 45.194,38 -29.134,02

         Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (ζημίες/κέρδη) 18.871,16 -377.700,19

Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων 201.445,74 215.864,83

Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες

             στο λειτουργικό κόστος 201.445,74 0,00 215.864,83 0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη/ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων 18.871,16 -377.700,19

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους Μετόχους της ''ΜΟΛΧΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ''

Αθήνα, 15 Μαΐου 2015

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

          BDO Ορκωτοί Ελεγκτές AE

          Λεωφόρος Μεσογείων 449
          Αγία Παρασκευή, 153 43 Αθήνα Ευάγγ. Ν. Παγώνης

          ΑΜ ΣΟΕΛ  173 ΑΜ ΣΟΕΛ 14211

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων : Ελέγξαμε τις ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας «ΜΟΛΧΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ», οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2014, την

κατάσταση αποτελεσμάτων και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα. Ευθύνη της 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 του 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

διαδικασίες βασίζονται 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 σχεδιασμό 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 Γνώμη με Επιφύλαξη : Από τον έλεγχό μας προέκυψαν τα εξής: 1) Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τον κωδ. Ν. 2190/1920 και το ΕΓΛΣ, δεν διενεργήθηκαν αποσβέσεις ποσού ευρώ 45.000 σε επί μέρους ποσά των λοιπών εξόδων

εγκαταστάσεως. Λόγω του λανθασμένου αυτού λογιστικού χειρισμού, η αξία των λοιπών εξόδων εγκαταστάσεως και τα ίδια κεφάλαια εμφανίζονται αυξημένα κατά ευρώ 340.000 και τα αποτελέσματα της κλειόμενης και της προηγούμενης χρήσης είναι αυξημένα κατά ευρώ 45.000 και

295.000 αντίστοιχα. 2) Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τον κωδ. Ν. 2190/1920 και το ΕΓΛΣ, δεν διενεργούνται αποσβέσεις επί της συνολικής αξίας κτήσεως των κτιρίων του Ν. 1297/1972, αλλά μόνον επί της αρχικής αναπόσβεστης αξίας των παγίων

προσαυξημένης κατά την αναλογούσα υπεραξία που προέκυψε από την εκτίμηση της επιτροπής κατά την μετατροπή της εταιρείας σε ανώνυμη στο έτος 2009, επειδή αυτές μόνον εκπίπτουν φορολογικά. Λόγω του λανθασμένου αυτού λογιστικού χειρισμού, η αξία των κτιρίων και τα

ίδια κεφάλαια εμφανίζονται αυξημένα κατά ευρώ 390.000 και τα αποτελέσματα της κλειόμενης και της προηγούμενης χρήσης κατά ευρώ 65.000 και 325.000 αντίστοιχα. 3) Στους λογαριασμούς των απαιτήσεων περιλαμβάνονται και απαιτήσεις σε καθυστέρηση από την προηγούμενη

χρήση, συνολικού ποσού ευρώ 1.600.000. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τον κωδ. Ν. 2190/1920 και το ΕΓΛΣ, δεν έχει σχηματιστεί σχετική πρόβλεψη. Κατά την εκτίμησή μας για την κάλυψη ζημιών από τη μη ρευστοποίηση μέρους των απαιτήσεων

αυτών έπρεπε να έχει σχηματιστεί πρόβλεψη ποσού ευρώ 600.000. Λόγω του μη σχηματισμού της πρόβλεψης αυτής, η αξία των απαιτήσεων και τα ίδια κεφάλαια εμφανίζονται αυξημένα κατά ευρώ 600.000 και τα αποτελέσματα της κλειόμενης και της προηγούμενης χρήσης

αυξημένα κατά 50.000 και 550.000 αντίστοιχα. 4) Ο λογαριασμός ΔΙΙ1 «Μετοχές» αφορά σε τραπεζικές μετοχές και μετοχές ανωνύμων εταιριών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών οι οποίες έχουν αποτιμηθεί στην αξία κτήσης τους, ύψους ευρώ 394.877,92. Η τρέχουσα αξία

των μετοχών αυτών (Δεκέμβριος 2014) είναι μικρότερη της αντίστοιχης αξίας κτήσης και ανέρχεται συνολικά στο ποσό ευρώ 64.824,17. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία (κωδ. Ν. 2190/1920 και ΕΓΛΣ), δεν έχει σχηματιστεί

πρόβλεψη υποτίμησης αυτών των μετοχών για την προκύπτουσα διαφορά ποσού ευρώ 330.053,75 με συνέπεια η αξία του λογαριασμού αυτού, τα αποτελέσματα χρήσης και τα Ίδια Κεφάλαια να εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα. 5) Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που

προβλέπονται από τον κωδ. Ν. 2190/1920 και το ΕΓΛΣ, δεν σχηματίζεται πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία. Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014, το συνολικό ύψος της μη σχηματισθείσας πρόβλεψης ανέρχεται σε ευρώ 30.000, με συνέπεια οι

προβλέψεις να εμφανίζονται μειωμένες κατά ευρώ 30.000 και τα ίδια κεφάλαια να εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα. 6) Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τη χρήση 2010. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα της

χρήσης αυτής δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η εταιρεία δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν της 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.

Γνώμη με Επιφύλαξη : Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις πιθανές επιπτώσεις των θεμάτων που μνημονεύονται στην παράγραφο «Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη», οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της

Εταιρείας «ΜΟΛΧΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ» κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή 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. Έμφαση Θέματος : Χωρίς να διατυπώνουμε επιφύλαξη στη γνώμη μας, εφιστούμε την προσοχή σας στην παράγραφο 13 του προσαρτήματος, η οποία αναφέρει ότι στις 31

Δεκεμβρίου 2014, το σύνολο της αξίας των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της εταιρείας υπερβαίνει τη συνολική αξία των κυκλοφορούντων περιουσιακών της στοιχείων με αποτέλεσμα να υπάρχει η πιθανότητα να μην είναι σε θέση να αποπληρώσει μέρος των συμβατικών της

υποχρεώσεων. Επιπρόσθετα υπάρχει η πιθανότητα η εταιρεία να μην βρίσκεται σε συμμόρφωση με τους οριζόμενους από τις υφιστάμενες δανειακές συμβάσεις χρηματοοικονομικούς δείκτες για τη χρήση 2014. Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων :

Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.
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