ΠΡΑΚΣΙΚΑ
Σεο Σαθηηθήο πλέιεπζεο ηεο Μνλνπξόζσπεο Δηαηξείαο Πεξηνξηζκέλεο
Δπζύλεο, κε ηελ επσλπκία Β.ΠΑΠΑΓΗΜΗΜΗΣΡΙΟΤ ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΗ
ΔΣΑΙΡΙΑ ΠΔΡΙΟΡΙΜΔΝΗ ΔΤΘΤΝΗ θαη δηαθξηηηθό ηίηιν "ΑΝΣΔΚΑ"

ηελ Ρνδόπνιε, Αηηηθήο, ζήκεξα 10 επηεκβξίνπ 2017 θαη ώξα 10.00
π.κ. ζηα γξαθεία ηεο Δ.Π.Δ κε ηελ επσλπκία Β.ΠΑΠΑΓΗΜΗΣΡΙΟΤ
ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΠΔΡΙΟΡΙΜΔΝΗ ΔΤΘΤΝΗ "ΑΝΣΔΚΑ" πνπ
βξίζθνληαη ζηελ νδό Υ.Σξηθνύπε 44Α, ζηε Ρνδόπνιε Αηηηθήο ,ζπλήιζε ζε
ηαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ν κνλαδηθόο εηαίξνο ηεο εηαηξείαο γηα ηελ ιήςε
απόθαζεο ζην παξαθάησ ζέκα:
ΕΓΚΡΙΗ ΙΟΛΟΓΙΜΟΤ ΥΡΗΗ 1.1.16 - 31.12.16
ΔΙΑΘΕΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΔΙΑΥΕΙΡΙΣΟΤ ΑΠΟ
ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΣΕ ΕΤΘΤΝΗ

ΠΑΡΔΣΗΑΝ

ΠΟΟΣΑ

ΔΣΑΙΡΙΚΑ ΜΔΡΙΓΙΑ

ΦΗΦΟΙ

----------------------------------------------------------------------------------------------------1.ΠΑΠΑΓΗΜΗΣΡΙΟΤ ΓΔΧΡΓΙΟ
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600
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ηε πλέιεπζε πξνεδξεύεη ν κνλαδηθόο εηαίξνο θ. Παπαδεκεηξίνπ
Γεώξγηνο.
Ο Πξόεδξνο ηεο πλέιεπζεο θ. Παπαδεκεηξίνπ Γεώξγηνο έζεζε ππόςε ηεο
πλέιεπζεο ηα ζέκαηα εκεξήζηαο δηαηάμεσο ηα νπνία έρνπλ σο εμήο:
ΘΔΜΑΣΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΔΧ
1.Τπνβνιή από ηνλ Γηαρεηξηζηή ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ θαη
ηεο έθζεζήο ηνπ γηα ηελ δηαρείξηζε θαηά ηελ εηαηξηθή ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 ε
Γεθεκβξίνπ 2016.
2. Έγθξηζε ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο ηεο
εηαηξηθήο ρξήζεο πνπ έιεμε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2016.
3. Απαιιαγή ηνπ Γηαρεηξηζηή από θάζε επζύλε απνδεκίσζεο ζρεηηθά κε ηηο
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ηελ ελ γέλεη δηαρείξηζε ηεο σο άλσ εηαηξηθήο
ρξήζεο.
Δπί ηνπ πξώηνπ θαη δεπηέξνπ ζέκαηνο Ηκεξήζηαο Γηάηαμεο:
Ο Γηαρεηξηζηήο ππνβάιιεη πξνο ηνλ κνλαδηθό εηαίξν ηνλ ηζνινγηζκό θαη ηελ
έθζεζή ηνπ γηα ηελ εηαηξηθή ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2016 σο
αθνινύζσο:
Πξνο ηελ Σαθηηθή πλέιεπζε ησλ Δηαίξσλ

ΔΚΘΔΗ ΣΟΤ ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΗ ΣΗ ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ
ΠΔΡΙΟΡΙΜΔΝΗ ΔΤΘΤΝΗ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΧΝΤΜΙΑ «Β.ΠΑΠΑΓΗΜΗΣΡΙΟΤ
ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΗ ΔΠΔ»
Κύξηνη,
Δλεξγώληαο ζύκθσλα κε ηνλ Νόκν, ζαο ππνβάινπκε γηα έγθξηζε ηνλ
ηζνινγηζκό
ηεο
31/12/2016(ρξήζε
01/01/2016-31/12/2016).Δπί ησλ
νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο 31/12/2016 παξαθαινύκε λα ζεκεηώζεηε ηα
εμήο: Σα αθαζάξηζηα έζνδα από παξνρή ππεξεζηώλ αλήιζαλ ζην πνζό ησλ
47,117,21€ θαη ηα ινγηζηηθά θέξδε ζε 28,851,27€. Έγηλε θνξνινγηθή
αλακόξθσζε δαπαλώλ πνζνύ 6,031,38€. Οη αλαινγνύληεο θόξνη θαη ην
ηέινο επηηεδεύκαηνο αλέξρνληαη ζην πνζόλ ησλ 11,115,97€.
Μεηά ηελ αλάγλσζε ηεο έθζεζεο απηήο παξαθαινύκε λα πξνβείηε ζηελ
έγθξηζε ηνπ ηζνινγηζκνύ θαη ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο
31/12/2016(ρξήζεσο 01/01/2016-31/12/2016).
Ρνδόπνιε 10/09/2017
Με Σηκή
Ο Γηαρεηξηζηήο
Γεώξγηνο Παπαδεκεηξίνπ

1)Ο κνλαδηθόο εηαίξνο ν νπνίνο παξαβξέζεθε εθπξνζσπεί ην 100 % ηνπ
εηαηξηθνύ θεθαιαίνπ θαη πξνρώξεζε ζηελ έγθξηζε ηνπ ηζνινγηζκνύ , ν νπνίνο
γηα ηελ ρξήζε 2016 παξνπζηάδεη θέξδε ζύκθσλα κε ηνλ Ιζνινγηζκό ηεο 3112-16 28,851,27 € θαη θνξνινγεηέα θέξδε, κεηά ηελ θνξνινγηθή
αλακόξθσζε 34,882,65€ θαη απαιιάζζεη ηνλ Γηαρεηξηζηή από νπνηαδήπνηε
επζύλε.
Ο εηαίξνο απνθάζηζε ηε δηαλνκή θεξδώλ πνζνύ 20,000,00 €.
Σν παξόλ αλεγλώζζε επθξηλώο θαη ππεγξάθε από ηνλ εηαίξν θαη Γηαρεηξηζηή
ηεο Δηαηξίαο.
Με ππάξρνληνο άιινπ ζέκαηνο, ειύζε ε ζπλεδξίαζε.
Ο ΔΣΑΙΡΟ

ΓΔΧΡΓΙΟ ΠΑΠΑΓΗΜΗΣΡΙΟΤ

