ΠΡΑΚΣΙΚΟ Νο 28
ΣΟΤ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΗ Α.Ε ΜΕ ΣΗΝ ΕΠΩΝΤΜΙΑ
«ΑΦΟΙ Γ. ΜΗΣΙΝΑΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ Α.Ε.»

Στθν Ζδεςςα ςιμερα τθν 30-04-2015 θμζρα τθσ εβδομάδοσ Πζμπτθ και ϊρα
11:00 π.μ., ςυνιλκαν τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ςε ςυνεδρίαςθ, κατόπιν
προςκλιςεωσ του προζδρου αυτοφ κ.κ. Μθτςινάκθ Γρθγόριο.
Στθν ςυνεδρίαςθ αυτι παρζςτθςαν οι κάτωκι ςφμβουλοι:
1. Μθτςινάκθσ Γρθγόριοσ, Πρόεδροσ
2. Μθτςινάκθσ Γεϊργιοσ, Αντιπρόεδροσ
3. Μθτςινάκθ Ακθνά, Μζλοσ
ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ
1. Ζγκριςθ Ιςολογιςμοφ χριςθσ 2014.
2. Σφνταξθ ζκκεςθσ επί του Ιςολογιςμοφ.
3. Κακοριςμόσ θμερομθνίασ ςφγκλιςθσ τθσ Τακτικισ Γενικισ Συνζλευςθσ και
κακοριςμόσ των κεμάτων τθσ θμεριςιασ διάταξθσ.
Διαπιςτωκείςασ τθσ πλιρουσ απαρτίασ του Δ.Σ.
άρχιςε θ ςυνεδρίαςθ.
Επί του πρώτου θζματος
Το Δ.Σ. μετά από διαλογικι ςυηιτθςθ αποφαςίηει:
Εγκρίνει τον Ιςολογιςμό και τα αποτελζςματα χριςεωσ 2014. Τα κακαρά
αποτελζςματα χριςθσ είναι κζρδθ 399,27 ευρϊ .
Επί του δεφτερου θζματος
Στθν ςυνζχεια το Δ.Σ. καταρτίηει τθν ζκκεςθ για τον Ιςολογιςμό τθσ 31-122014 που κα υποβλθκεί ςτθν Γενικι Συνζλευςθ ςτισ 30-06-2015.
ΕΚΘΕΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΓΙΑ ΣΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΧΡΗΕΩ 2014
Κφριοι μζτοχοι, ςφμφωνα με το Νόμο και το καταςτατικό τθσ εταιρίασ ςασ
παρουςιάηουμε τθν δραςτθριότθτα τθσ εταιρίασ για το ζτοσ 2014. Κατά τθν χριςθ
2014 ο κακαρόσ κφκλοσ εργαςιϊν από:
Πωλιςεισ υπθρεςιϊν ανιλκε ςε ............................................................ 38.045,51 €
Τα ζξοδα διοικθτικισ λειτουργίασ ανιλκαν ςε ........................................ 1.151,85 €
Τα ζξοδα λειτουργίασ διακζςεωσ ανιλκαν ςε....................................... 1.609,26 €
Και τα ζξοδα από χρεωςτικοφσ τόκουσ ςε ............................................... 8.780,74 €
Οικονομική θέςη τησ εταιρίασ:
Θ οικονομικι κατάςταςθ τθσ εταιρίασ είναι ιδιαίτερα ικανοποιθτικι και
ανταποκρίνεται ςτθν εμφανιηόμενθ εικόνα του ιςολογιςμοφ τθσ κλειόμενθσ χριςθσ.
Αυτό είναι εφκολα αντιλθπτό από οριςμζνουσ βαςικοφσ αρικμοδείκτεσ, που
παρατίκενται ςτθν παροφςα ζκκεςθ:

Α) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΗ
Κυκλοφοροφν Ενεργθτ./Σφνολο Ενεργθτικοφ = 46.558,45 / 233.607,83 = 0,20
Ίδια κεφάλαια / Σφνολο Υποχρεϊςεων
= 180.633,66/ 52.974,17 = 3,41
Ίδια κεφάλαια / Πάγιο Ενεργθτικό
= 180.633,66/ 187.049,38 = 0,97
Κυκλοφοροφν Ενεργ./ Βραχ/ςμεσ υποχρεϊςεισ= 46.558,45/ 5.169,64 = 9,01
Ακίνητα τησ εταιρίασ:
Κτιριακζσ εγκαταςτάςεισ ξενοδοχείου αξίασ 265.997,66 €.
Κατεχόμενα από την εταιρία χρεόγραφα:
Δεν υπάρχουν.
Διαθέςιμο ςυνάλλαγμα:
Δεν υπάρχει.
Διάθεςη αποτελεςμάτων χρήςησ :
Κακαρά αποτελζςματα χριςεωσ
Μείον: Υπόλοιπο ηθμιϊν
προθγοφμενων χριςεων
Μείον:1.Φόροσ ειςοδιματοσ
2.Λοιποί μθ ενςωμ/νοι ςτο λειτ.κοςτοσ φόροι
Ηθμίεσ εισ νζο

399,27
57.276,98
800,00
-57.677,71

Άλλα ςημαντικά γεγονότα :
Θ εταιρία δεν ζχει ελεγχκεί για τθν χριςθ 2010-2013 και τθν κλειόμενθ 2014. Από
τθ λιξθ τθσ κλειόμενθσ χριςθσ 2014 μζχρι τθν θμζρα ςφνταξθσ τθσ παροφςασ
ζκκεςθσ, δεν ςυνζβθςαν άλλα ςθμαντικά γεγονότα που κα ζπρεπε να αναφερκοφν
εδϊ και θ όλθ πορεία των εργαςιϊν τθσ εταιρίασ βαίνει ομαλά.
Κατόπιν αυτοφ προτείνουμε τθν ζγκριςθ του Ιςολογιςμοφ και των αποτελζςματων
χριςεωσ 31-12-2014 που εμφανίηει κζρδθ 399,27 €.
Επί του τρίτου θζματος
Επί του κζματοσ αυτοφ ο Πρόεδροσ πλθροφορεί τα μζλθ ότι ςφμφωνα με το
Νόμο και το καταςτατικό είμαςτε υποχρεωμζνοι να ςυγκαλζςουμε τουσ
μετόχουσ τθσ εταιρίασ ςτθν ετιςια Γενικι Συνζλευςθ προσ ςυηιτθςθ και λιψθ
αποφάςεων. Θ θμερομθνία ςφγκλιςθσ ορίηεται θ 30-06-2015, θμζρα Τρίτθ και
ϊρα 10:00 π.μ. , ςτο κτίριο τθσ εταιρίασ που βρίςκεται ςτθν Ζδεςςα και επί τθσ
οδοφ Μακεδονομάχων 40, με κζματα θμεριςιασ διάταξθσ τα παρακάτω:

ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ
1. Υποβολι και ζγκριςθ του Ιςολογιςμοφ και των αποτελεςμάτων χριςεωσ
2014, μετά τθν επ’ αυτοφ ακρόαςθ των εκκζςεων του Δ.Σ..
2. Απαλλαγι των μελϊν του Δ.Σ. από κάκε ευκφνθ αποηθμιϊςεωσ για τα
πεπραγμζνα τθσ χριςεωσ 2014.
Όςοι επικυμοφν να ςυμμετάςχουν ςτθν Γενικι Συνζλευςθ πρζπει να
ςυμμορφωκοφν με το άρκρο του καταςτατικοφ .
Επειδι δεν υπάρχει άλλο κζμα για ςυηιτθςθ , λφεται θ ςυνεδρίαςθ
και αμζςωσ υπογράφεται το παρόν από τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου
όπωσ παρακάτω.
Ο Πρόεδροσ

Μθτςινάκθσ Γρθγόριοσ

Ο Αντιπρόεδροσ

Μθτςινάκθσ Γεϊργιοσ

Το Μζλοσ

Μθτςινάκθ Ακθνά

