ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ
ΤΗΣ 30.09.2015

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, την 30 Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00
στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ» Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης επί της
οδού Χάλκης & Αγίας Αναστασίας , συνήλθαν σε Τακτική Γενική Συνέλευση όλοι οι
εταίροι αυτής , μετά την πρόσκληση του διαχειριστή, προκειμένου να αποφασίσουν
επί θεμάτων ημερησίας διατάξεως όπως παρακάτω αναφέρονται.
Παρόντες στη Συνέλευση είναι όλοι οι εταίροι όπως καταγράφονται σον ακόλουθο
πίνακα.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΤΑΙΡΩΝ
ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Αριθμός
Εταίρος

Μεριδίων

Στοιχεία Αντιπροσώπου

Εταιρικών
1. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
2.ΤΣΙΝΤΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
3.ΤΣΕΝΕΚΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ

200

Αυτοπροσώπως

200

Αυτοπροσώπως

200

Αυτοπροσώπως

600

Αφού διαπιστώνεται ότι στη Συνέλευση παρίστανται όλοι οι εταίροι, οι οποίοι
κατέχουν το σύνολο των εταιρικών μεριδίων, και συνεπώς η Συνέλευση συνεδριάζει
νόμιμα και μπορεί να λάβει αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας
διάταξης.
Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:
1.Ανάγνωση της έκθεσης του διαχειριστή επί του Ισολογισμού της χρήσης 1/1/201431/12/2014.
2.Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού και του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων
Χρήσης 1/1/2014-31/12/2014.
3.Έγκριση Διάθεσης Αποτελεσμάτων της χρήσης 1/1/2014-31/12/2014
4.Απαλλαγή του διαχειριστή από κάθε ευθύνη διαχειρίσεως για τη χρήση 1/1/201431/12/2014
5.Διάφορες προτάσεις και θέματα γενικού ενδιαφέροντος
Εν συνεχεία, ο διαχειριστής της εταιρείας, κος Καλογερόπουλος, ανέλαβε καθήκοντα
Προέδρου της Συνέλευσης και χωρίς να υποβληθεί καμία ένσταση, ξεκίνησε η
συζήτηση επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
Θέμα 1ο : Ανάγνωση της έκθεσης του διαχειριστή επί του Ισολογισμού της
χρήσης 1/1/2014-31/12/2014
Ο διαχειριστής, κ. Κ. .Καλογερόπουλος διαβάζει την έκθεση του για τα πεπραγμένα
επί του Ισολογισμού και της χρήσης 1/1/2014-31/12/2014 την οποία ομόφωνα οι
εταίροι αποδέχονται και εγκρίνουν.

Θέμα 2ο.Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού και του Λογαριασμού
Αποτελεσμάτων Χρήσης 1/1/2014-31/12/2014.
Ακολουθεί ανάγνωση και επεξήγηση όλων των στοιχείων του Ισολογισμού, καθώς
και λεπτομερής ανάλυση των στοιχείων του λογαριασμού «Αποτελέσματα Χρήσεως»
και του σχετικού Προσαρτήματος από τον διαχειριστή κ. Κων. Καλογερόπουλο, μετά
από αυτό οι εταίροι ομόφωνα εγκρίνουν τον Ισολογισμό, τα λογαριασμό
Αποτελεσμάτων Χρήσης και το Προσάρτημα Ισολογισμού της χρήσης 1/1/201431/12/2014.
Θέμα 3ο.Έγκριση Διάθεσης Αποτελεσμάτων της χρήσης 1/1/2014-31/12/2014
Ο κ. Κων. Καλογερόπουλος διαβάζει τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων όπου
εμφανίζεται ο τρόπος διάθεσης των αποτελεσμάτων της χρήσης 1/1/2014-31/2014
όπως παρακάτω εμφανίζεται
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά αποτ/τα (κέρδη) χρήσης
(+)Υπόλοιπο αποτ/τα. προηγ. χρήσης
Σύνολο
ΜΕΙΟΝ: Φόρος εισοδήματος
Λοιποί μη ενσωμ. στο λειτουργ. κόστος φόροι
Κέρδη προς διάθεση
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής
Λογαριασμοί εταίρων
Υπόλοιπο κερδών σε νέο

53.445,15
117.127,57
170.572,72
15.130,88
800,00
154.641,84
51.000,00
103.641,84
154.641,84

ακολουθεί συζήτηση επί του θέματος και ομόφωνα οι εταίροι εγκρίνουν τον τρόπο
διάθεσης των αποτελεσμάτων χρήσης.
Θέμα 4ο: Απαλλαγή διαχειριστή από κάθε ευθύνη για τη χρήση 01.01.2014 –
31.12.2014.
Μετά την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01.01.2014 31.12.2014, η Συνέλευση απαλλάσσει ομοφώνως τον διαχειριστή της Εταιρείας από
κάθε ευθύνη αποζημιώσεως σε σχέση με τις οικονομικές καταστάσεις και την εν γένει
διαχείρισή του κατά την εν λόγω χρήση.
Θέμα 5ο: Διάφορες προτάσεις και θέματα γενικού ενδιαφέροντος.
Ο διαχειριστής κ .Κων. Καλογερόπουλος ,ενημερώνει τους εταίρους για την πορεία
της εταιρίας από το κλείσιμο της χρήσης 2014 μέχρι σήμερα ,και αφού εξετάστηκαν
όλα των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, κηρύσσει τη λήξη των εργασιών της
Συνέλευσης.
ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ

Aκριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών γενικών συνελεύσεων
Ο διαχειριστής
Κων/νος Καλογερόπουλος

