ΜΙΝΕΡΒΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
80η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7758/01∆Τ/Β/86/47
ΑΡΙΘ. ΓΕΜΗ 000229701000
(Ποσά σε Ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2014
Αξία κτήσεως
Αποσβέσεις
Αναπόσβ.αξία
Β. ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως

1.046.781,22

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
I. Ασώµατες ακινητοποιήσεις
1. Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως
2. Παραχωρήσεις και δικαιώµατα
βιοµηχανικής ιδιοκτησίας
Σύνολο ασώµατων ακινητοποιήσεων (ΓΙ)
II. Ενσώµατες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - οικόπεδα
3. Κτίρια και τεχνικά έργα
4. Μηχανήµατα-Τεχνικές εγκατ/σεις
και λοιπός µηχανολ/κός εξοπλισµός
5. Μεταφορικά µέσα
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός
Σύνολο ενσώµατων ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)

742.720,98

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Ποσά προηγούµενης χρήσεως 2013
Αξία κτήσεως
Αποσβέσεις
Αναπόσβ.αξία

304.060,24

1.046.781,22

695.288,74

351.492,48

Ποσά κλειόµεν.
χρήσεως 2014
Α. Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. Μετοχικό Κεφάλαιο
(790.256 µετοχές των 3,45 ευρώ)
1. Καταβληµένο

213.031,38

49.414,86

163.616,52

158.398,18

31.355,55

1.818.777,19
1.868.192,05

76.015,01
239.631,53

1.879.792,20
2.038.190,38

1.708.359,95
1.739.715,50

171.432,25
298.474,88

3.851.960,68
5.097.524,84

0,00
4.456.286,96

3.851.960,68
641.237,88

3.851.960,68
5.097.524,84

0,00
4.381.074,82

3.851.960,68
716.450,02

64.773,62
45.107,50
513.515,70
9.572.882,34

58.519,64
45.107,34
510.990,25
5.070.904,19

6.253,98
0,16
2.525,45
4.501.978,15

65.096,44
45.107,50
515.954,46
9.575.643,92

57.028,15
45.069,67
512.141,32
4.995.313,96

8.068,29
37,83
3.813,14
4.580.329,96

III. Συµµετοχές και άλλες µακροπρόθεσµες
χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις
7. Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)
∆. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
I. Αποθέµατα
1. Εµπορεύµατα
2. Προϊόντα έτοιµα και ηµιτελή - Υποπροϊόντα και Υπολείµµατα
3. Παραγωγή σε εξέλιξη
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλώσιµα υλικά Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεµάτων

2.726.383,20
2.726.383,20

2.726.383,20
2.726.383,20

1.779,30

1.779,30

149.437,89
349.258,53

149.437,89
349.258,53

87.810,19
586.506,61

213.858,14
712.554,56

Υπόλοιπο ζηµιών εις νέο

-5.855.443,15
-5.855.443,15

-5.994.870,72
-5.994.870,72

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AIII+AIV+AV)

-2.540.774,04

-2.554.153,66

62.458,90
62.458,90

328.208,86
328.208,86

0,00
10.000.000,00
60.000,00
10.060.000,00

1.042.063,07
6.510.000,00
60.000,00
7.612.063,07

3.094.027,15
30.989,05
5.006.766,48
223,46
60.705,23
20.821,15
586.457,95
8.799.990,47
18.859.990,47

3.686.825,85
7.380,00
3.906.918,24
2.099,60
52.328,28
34.486,97
802.542,02
8.492.580,96
16.104.644,03

0,00
33.992,69
33.992,69

0,00
37.499,99
37.499,99

16.415.668,02

13.916.199,22

5.351,00
7.238.480,00
7.243.831,00

5.351,00
7.141.000,00
7.146.351,00

127.042,63

1.894.792,20
2.107.823,58

11.370,38
4.752.980,06

11.370,38
4.890.175,22

449.708,76
3.652.405,84
166.170,57

456.000,48
3.979.245,55
258.426,46

1.827.987,61
0,00
6.096.272,78

1.378.887,61
53.911,20
6.126.471,30

355.661,87
1.767,88
12.681,45
7.495,12
1.364.771,15
4.847,20
1.747.224,67

179.546,49
1.767,88
13.861,07
7.495,12
1.006.015,12
5.180,31
1.213.865,99

ΙΙΙ. ∆ιαφορές αναπροσαρµογής - Επιχορηγήσεις επενδύδεων
2.
∆ιαφορές από αναπροσαρµογή αξίας
λοιπών περιουσιακών στοιχείων
IV. Αποθεµατικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεµατικό
4. Έκτακτα αποθεµατικά
5. Αφορολόγητα αποθεµατικά ειδικών
διατάξεων νόµων
V. Αποτελέσµατα εις νέο

Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ & ΕΞΟ∆Α
2. Λοιπές προβλέψεις

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
I. Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
2. ∆άνεια τραπεζών
4 Mακροπρόθ.υποχρ. προς συνδ.επιχ.
8. Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις

II. Απαιτήσεις
1.
3.
3α.
3β.
11.
12.

Πελάτες
Γραµµάτια σε καθυστέρηση
Επιταγές εισπρακτέες
Επιταγές εισπρακτέες σε καθυστέρηση
Χρεώστες διάφοροι
Λογ/σµοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων

ΙΙΙ. Χρεόγραφα
2. Οµολογίες
Μείον: Προβλέψεις για υποτιµήσεις
IV. ∆ιαθέσιµα
1. Ταµείο
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας

1.373,85
40,50

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (∆Ι+∆ΙΙ+∆ΙΙΙ+∆ΙV)
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επόµενων χρήσεων
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+∆+E)

1.333,35

1.697,65
3.506.267,58
3.507.965,23
11.352.796,03

1.868,22
1.325.565,39
1.327.433,61
8.669.104,25

5.831,69
0,00
5.831,69
16.415.668,02

5.427,27
0,00
5.427,27
13.916.199,22

5.351,00
7.238.480,00
7.243.831,00

5.351,00
7.141.000,00
7.146.351,00

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία
2. Χρεωστικοί λ/σµοί εγγυήσεων και εµπράγµατων ασφαλειών

Σηµειώσεις:

1.373,85
40,50

1.333,35

Ποσά προηγούµ.
χρήσεως 2013

II. Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
1. Προµηθευτές
2α. Επιταγές πληρωτέες
3. Τράπεζες - λ/σµοί βραχυπρ. υποχρεώσεων
4. Προκαταβολές πελατών
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη
6. Ασφαλιστικοί Οργανισµοί
11. Πιστωτές διάφοροι
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓII)
∆. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
1. Έσοδα επόµενων χρήσεων
2. Έξοδα χρήσεως δουλευµένα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+B+Γ+∆)

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
1. ∆ικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων
2. Πιστωτικοί λ/σµοί εγγυήσεων και εµπράγµατων ασφαλειών

1. Τελευταία αναπροσαρµογή των ακινήτων έγινε την 31/12/2012 µε βάση τις διατάξεις του Ν.2065/1992.
2. Επί των ακινήτων της εταιρείας έχουν εγγραφεί υποθήκες και προσηµειώσεις συνολικού ποσού 7.000.000 ευρώ, για την εξασφάλιση τραπεζικών δανείων.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)
Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2014

I. Αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)
Μείον: Κόστος πωλήσεων
Μικτά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως
Πλέον:
Άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως
Σύνολο
ΜΕΙΟΝ:
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως
Μερικά αποτελέσµατα (ζηµίες) εκµεταλλεύσεως
ΠΛΕΟΝ:
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα
Μείον:
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Ολικά αποτελέσµατα (ζηµίες) εκµεταλλεύσεως
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ:
Έκτακτα αποτελέσµατα
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα
43,18
2. Έκτακτα κέρδη
904,73
3. Έσοδα προηγούµενων χρήσεων
128,41
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγ. χρήσεων
273.749,96
Μείον:
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα
2.083,41
2. ¨Εκτακτες Ζηµιές
0,00
3. Έξοδα προηγούµενων χρήσεων
804,45
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσµατα (ζηµίες)
ΜΕΙΟΝ:
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων
Μείον:
Οι από αυτές ενσωµατωµένες
στο λειτουργικό κόστος
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ

Ποσά προηγούµενης χρήσεως 2013

6.118.669,52
3.593.925,01
2.524.744,51
358.585,81
2.883.330,32
792.592,21
1.920.244,73

5.829.861,47
3.947.950,81
1.881.910,66
340.110,83
2.222.021,49
865.520,88
2.142.259,88

2.712.836,94
170.493,38

3.373,11
418.722,41

-415.349,30
-244.855,92

44.240,15
-5.994.870,72

3.007.780,76
-785.759,27

271.938,42
27.082,50

370.582,00

1.627.551,21
3.357,77
565,70
314.007,20

1.945.481,88

4.340,49
0,22
16.764,64

21.105,35

254.910,33
254.910,33

Ποσά προηγούµ.
χρήσεως 2013
768.270,55
-6.718.901,12
0,00
0,00
-5.950.630,57

235,29

274.826,28

2.887,86

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ποσά κλειόµεν.
χρήσεως 2014
Καθαρά αποτελέσµατα (Κέρδη/ζηµίες) χρήσεως
27.082,50
Υπόλοιπο αποτελεσµάτων (ζηµιών) προηγ. χρήσεων
-5.994.870,72
∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. Χρήσεων
0,00
Αποθεµατικά προς διάθεση
126.047,95
Σύνολο
-5.841.740,27
ΜΕΙΟΝ:
2. Λοιποί µη ενσωµατωµένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι
13.702,88
Ζηµίες εις νέο
-5.855.443,15

-370.346,71
-1.156.105,98

0

1.924.376,53
768.270,55

257.779,95
0,00
27.082,50

257.779,95

0,00
768.270,55

Αθήνα, 31 Μαΐου 2015
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Μ. ΤΑΜΒΑΚΑΣ
Α.∆.Τ.: ΑΒ 043287

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ∆. ΒΑΡΕΛΑΣ
Α.∆.Τ.: Ρ 033564

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ B. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗΣ
Α.∆.Τ.: ΑΗ 618280
ΑΡ.Α∆.ΟΕΕ 11607

ΙΩΑΝΝΗΣ Χ. ΓΕΩΡΓΑΝΑΣ
Α.∆.Τ.: ΑΜ 003485
ΑΡ.Α∆.ΟΕΕ 33687

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρείας "ΜΙΝΕΡΒΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"
Έκθεση επί
Ελέγξαµε
τιςτων
ανωτέρω
Οικονοµικών
Οικονοµικές
Καταστάσεων
Καταστάσεις καθώς και το σχετικό Προσάρτηµα της Ανώνυµης Εταιρείας "ΕΚΚΟΚΙΣΤΗΡΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ∆ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 30η Ιουνίου 2003. Ο έλεγχός µας, στα πλαίσια του οποίου λάβαµε και γνώση
πλήρους λογιστικού
Ελέγξαµε
τις ανωτέρω
απολογισµού
οικονοµικέςτων
καταστάσεις
εργασιώντης
τουΕταιρείας
υποκαταστήµατος
«ΜΙΝΕΡΒΑ
της ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ
εταιρείας, έγινε σύµφωνα
ΑΝΩΝΥΜΗ
µε τις διατάξεις
ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,
του άρθρου
οι οποίες37αποτελούνται
του Κ.Ν. 2190/1920
από τον ισολογισµό
“περί Ανωνύµων
της 31ης
Εταιρειών”
∆εκεµβρίου
και 2014,
τις ελεγκτικές
την κατάσταση
διαδικασίες
αποτελεσµάτων
που κρίναµεκαι
κατάλληλες,
τον πίνακαβάσει
διάθεσης
των αρχών
αποτελεσµάτων
και κανόνων
της χρήσεως
ελεγκτικής
πουπου
έληξε
ακολουθεί
την ηµεροµηνία
το Σώµα
Ορκωτών
αυτή,
καθώς
Ελεγκτών
και το σχετικό
Λογιστών
προσάρτηµα.
και που είναι σύµφωνοι µε τις βασικές αρχές των ∆ιεθνών Ελεγκτικών Προτύπων. Τέθηκαν στη διάθεσή µας τα βιβλία και στοιχεία που τήρησε η εταιρεία και µας δόθηκαν οι αναγκαίες για τον έλεγχο πληροφορίες και επεξηγήσεις που ζητήσαµε, εκτός από το σχηµατισµό της
πρόβλεψης
Ευθύνη
τηςπου
∆ιοίκησης
αναφέρουµε
για τις
κατωτέρω
Οικονοµικές
στην παρατήρησή
Καταστάσεις
µας µε αριθµό 1. Η εταιρεία εφάρµοσε ορθά το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο. ∆εν τροποποιήθηκε η µέθοδος απογραφής σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση, και το κόστος παραγωγής που προκύπτει από τα λογιστικά βιβλία προσδιορίσθηκε
σύµφωνα
Η
διοίκησηµεέχει
τις την
παραδεγµένες
ευθύνη γιααρχές
την κατάρτιση
λογισµού και
τουεύλογη
κόστους.
παρουσίαση
Επαληθεύσαµε
αυτώντη
τωνσυµφωνία
οικονοµικών
του περιεχοµένου
καταστάσεων της
σύµφωνα
Εκθέσεως
µε τα∆ιαχειρίσεως
Λογιστικά Πρότυπα
του ∆ιοικητικού
που προδιαγράφονται
Συµβουλίου προς
απότην
το Τακτική
ΕλληνικόΓενική
ΓενικόΣυνέλευση
Λογιστικότων
Σχέδιο
Μετόχων,
και τις διατάξεις
µε τις σχετικές
των άρθρων
Οικονοµικές
42α έως
Καταστάσεις.
και 43γ τουΤοκωδ.
Προσάρτηµα
Ν. 2190/1920,
περιλαµβάνει
όπως καιτιςγια
πληροφορίες
εκείνες τις
που προβλέπονται
εσωτερικές
δικλίδεςαπό
πουτην
η διοίκηση
παράγρ.καθορίζει
1 του άρθρου
ως απαραίτητες
43α του Κωδ.
ώστεΝ.να2190/1920.
καθίσταται Από
δυνατή
τονηπαραπάνω
κατάρτισηέλεγχό
οικονοµικών
µας προέκυψαν
καταστάσεων
τα εξής:
απαλλαγµένων
1) Για σχηµατισθείσα
από ουσιώδη
απόανακρίβεια,
την εταιρείαπου
πρόβλεψη
οφείλεταιεπιδότησης
είτε σε απάτη
βάµβακος
είτε σε 276.000
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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 έλεγχο µας προέκυψαν τα εξής θέµατα: κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τον κωδ. Ν. 2190/1920 και το ΕΓΛΣ,
1. Έκτος από τα ποσά των λογαριασµών του κυκλοφορούντος ενεργητικού «Γραµµάτια σε καθυστέρηση» €1,7 χιλ. και «Επιταγές εισπρακτέες σε καθυστέρηση» €7,4 χιλ. που βρίσκονται σε καθυστέρηση και στο λογαριασµό «Πελάτες» εµπεριέχονται καθυστερούµενα ποσά ύψους €40 χιλ. Για τα ανωτέρω δεν
έχει σχηµατιστεί πρόβλεψη συνολικής αξίας €49,1 χιλ. Ο µη σχηµατισµός της πρόβλεψης αυτής έχει σαν συνέπεια η αξία των απαιτήσεων και τα ίδια κεφάλαια να εµφανίζονται αυξηµένα κατά €49,1 χιλ.
2. ∆εν σχηµατίζεται πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία. Κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2014, το συνολικό ύψος της µη σχηµατισθείσας πρόβλεψης ανέρχεται σε €135 χιλ., µε συνέπεια οι προβλέψεις να εµφανίζονται µειωµένες κατά €135 χιλ., τα ίδια κεφάλαια να εµφανίζονται
αυξηµένα κατά €135 χιλ. και τα αποτελέσµατα χρήσης αυξηµένα κατά €25 χιλ.
Γνώµη µε Επιφύλαξη
Κατά τη γνώµη µας, εκτός από τις 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 «ΜΙΝΕΡΒΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά την 31η ∆εκεµβρίου 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
Εξαιτίας του ύψους των Ιδίων κεφαλαίων, αφού ληφθούν υπόψη και οι παρατηρήσεις του ελέγχου, συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής του άρθρου 48 του κωδ. Ν. 2190/1920.
Στη γνώµη µας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση µε το θέµα αυτό.
Αναφορά επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Θεµάτων
Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης του ∆ιοικητικού 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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