«ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΗΕLΕΝΑ Α.Ε.»
δ.η. «HELENA»
ΠΡΑΚΣΙΚΟ Νο. 55
ΔΣΗΙΑ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ
ΣΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ «ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΟ HELENA Α.Δ.»
ηελ Λάξηζα ζήκεξα ηελ Kπξηαθή 30ε Ινπλίνπ 2013 θαη ώξα 21:00 ζπλήιζαλ ζηα
γξαθεία ηεο έδξαο ηεο εηαηξείαο 28εο Οθησβξίνπ 13, νη κέηνρνη ζε εηήζηα ηαθηηθή
γεληθή ζπλέιεπζε, πνπ ζπγθιήζεθε θαηόπηλ λόκηκεο πξόζθιεζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ
πκβνπιίνπ ηεο εηαηξείαο κε ζέκαηα εκεξεζίαο δηάηαμεο :
1. Τπνβνιή θαη έγθξηζε ηνπ Ιζνινγηζκνύ ηεο 43εο εηαηξηθήο ρξήζεο 01.01.31.12.2012 θαη ησλ ινηπώλ εηεζίσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ κεηά ησλ
ζρεηηθώλ εθζέζεσλ ηνπ Γ..
2. Απαιιαγή ησλ κειώλ ηνπ Γ.. από θάζε επζύλε απνδεκίσζεο γηα ηελ
ρξήζε 2012.
3. Έγθξηζε πίλαθα δηάζεζεο απνηειεζκάησλ 2012.
Γηαπηζηνύηαη όηη δελ εγέλεην πξόζθιεζε ησλ κεηόρσλ δηα ηνπ ηύπνπ, αιιά όηη νη
κέηνρνη έιαβαλ γλώζε ηεο εκεξνκελίαο θαη ηεο ώξαο ζύγθιηζεο ηεο ηαθηηθήο
ζπλέιεπζεο, γηαηί παξίζηαληαη όινη ζηελ ζπλεδξίαζε ηνπ Γ.. πνπ απνθάζηζε ηελ
ζύγθιηζή ηεο. Δπίζεο δηαπηζηνύηαη όηη παξίζηαληαη κέηνρνη εθπξνζσπνύληεο ην
ζύλνιν ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο όπσο θαίλεηαη από ηνλ πίλαθα πνπ
αθνινπζεί :
Α/Α
1.
2.

ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΜΔΣΟΥΟΤ
Διέλε Καζαπνύδε
Μαξία Καζαπνύδε
ΤΝΟΛΟ

ΑΡΙΘΜΟ ΜΔΣΟΥΧΝ ΚΑΙ
ΦΗΦΧΝ
31.391
9.777
41.168

Όκνηνο πίλαθαο κε ηνλ αλσηέξσ ηνηρνθνιιήζεθε θαη ζηα γξαθεία ηεο έδξαο ηεο
εηαηξείαο 48 ώξεο πξηλ ηελ ζπλέιεπζε. Αθνύ θακία έλζηαζε δελ ππνβιήζεθε γηα ηελ
ζπκκεηνρή θάπνηνπ κεηόρνπ ζηελ ζπλέιεπζε επηθπξώλεηαη ν παξαπάλσ πίλαθαο θαη
ε ζπλέιεπζε επξίζθεηαη ζε νινκέιεηα θαη κπνξεί λα απνθαζίζεη γηα νπνηνδήπνηε
ζέκα. ηελ ζπλέρεηα ε ζπλέιεπζε εθιέγεη πακςεθεί ην νξηζηηθό πξνεδξείν ηεο, ην
νπνίν απνηειείηαη από ηελ Μαξία Καζαπνύδε σο πξόεδξν θαη ηελ Διέλε
Καζαπνύδε σο γξακκαηέα.
ηε ζπλέρεηα ε γεληθή ζπλέιεπζε εηζέξρεηαη ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε θαη εμεηάδεη
ηα ζέκαηα κε ηελ αλαγξαθόκελε ζ΄ απηήλ ζεηξά :
ΘΔΜΑ ΠΡΩΣΟ: Τπνβνιή θαη έγθξηζε ηνπ Ιζνινγηζκνύ ηεο 43εο εηαηξηθήο
ρξήζεο 01.01.-31.12.2012 θαη ησλ ινηπώλ εηεζίσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ
κεηά ησλ ζρεηηθώλ εθζέζεσλ ηνπ Γ..
Η πξόεδξνο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο δηαβάδεη ηνλ Ιζνινγηζκό ηεο θιεηζζείζαο
ρξήζεο, ηελ αλάιπζε ηνπ ινγαξηαζκνύ απνηειεζκάησλ ρξήζεσο κε ηνλ πίλαθα
δηάζεζεο απνηειεζκάησλ θαζώο θαη ην πξνζάξηεκα απηώλ. Αθνινπζεί δηαινγηθή
ζπδήηεζε θαηά ηελ νπνία ν παξηζηάκελνο νηθνλνκηθόο ζύκβνπινο ηεο Γηνηθήζεσο
παξέρεη ηηο απαηηνύκελεο επεμεγήζεηο θαη δηεπθξηλήζεηο. Καηόπηλ κε πξόηαζε ηεο
πξνέδξνπ ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο, απηή εγθξίλεη νκόθσλα ηηο αλσηέξσ νηθνλνκηθέο
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θαηαζηάζεηο. Αθνινύζσο ε πξόεδξνο δηαβάδεη ηελ έθζεζε πεπξαγκέλσλ ηνπ Γ..
πνπ έρεη σο εμήο :
ΔΚΘΔΗ ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΩΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ
ΠΡΟ ΣΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ
ΣΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ ΣΟΤ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΟΤ «ΔΛΔΝΑ» Α.Δ.

Λάξηζα 6 Μαίνπ 2013
Κπξίεο κέηνρνη,
αο ππνβάιινπκε γηα έγθξηζε ηνλ ηζνινγηζκό ηεο εηαηξείαο γηα ηελ 43η εηαιρική
χρήζη 01.01 έσο 31.12.12 κεηά ησλ απνηειεζκάησλ ρξήζεο θαη ηνπ πίλαθα
δηάζεζεο.
Καηά ηελ 43ε απηή εηαηξηθή ρξήζε ο κύκλος εργαζιών ανήλθε ζε 363.948,76 €.
Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ αλσηέξνπ θύθινπ εξγαζηώλ απαζρνιήζεθαλ θαηά κέζν όξν
12 άηνκα.
Σα μικηά κέρδη αλήιζαλ ζε 39.440,49 €. Από ηα αλσηέξσ αθαηξνύληαη γηα έμνδα
δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο 11.250,19 €, γηα έμνδα ιεηηνπξγίαο δηάζεζεο 2.917,38 € θαη
δηακνξθώλεηαη ην μερικό αποηέλεζμα ζε κέρδη 25.272,92 €.
ηα αλσηέξσ θέξδε

αθαηξνύληαη ρξεσζηηθνί ηόθνη

23.687,58 € θαη έηζη ην

οργανικό αποηέλεζμα δηακνξθώλεηαη ζε κέρδος 1.585,34 €.
ην αλσηέξσ απνηέιεζκα πξνζηίζεληαη έθηαθηα θαη αλόξγαλα έζνδα 9.384,17 €
θαη αθαηξνύληαη έθηαθηα θαη αλόξγαλα έμνδα 16.951,31 €, θαη έηζη νη καθαρές ζημιές
αλέξρνληαη ζε 5.981,80 €.
Γηα ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην

Αζαλάζηνο Παπαλαζηαζνύιεο
Πξόεδξνο Γ..
Μεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε θαηά ηελ νπνία παξαζρέζεθαλ νη δεηεζείζεο
δηεπθξηλήζεηο θαη πιεξνθνξίεο θαη έπεηηα από πξόηαζε ηνπ πξνέδξνπ ηεο γεληθήο
ζπλειεύζεσο απηή εγθξίλεη νκόθσλα ηελ έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ.
ΘΔΜΑ ΓΔΤΣΔΡΟ: Απαιιαγή ησλ κειώλ ηνπ Γ.. από θάζε επζύλε απνδεκίσζεο
γηα ηελ ρξήζε 01.01-31.12.2
ηε ζπλέρεηα ε γεληθή ζπλέιεπζε εηζέξρεηαη ζην δεύηεξν ζέκα ηεο εκεξήζηαο
δηάηαμεο. Με πξόηαζε ηεο πξνέδξνπ ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο θαη έπεηηα από εηδηθή
ςεθνθνξία, πνπ δηελεξγήζεθε κε εηδηθή θιήζε, ε γεληθή ζπλέιεπζε απαιιάζζεη
νκόθσλα ηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ από θάζε επζύλε απνδεκίσζεο γηα
ηελ θιεζζείζα εηαηξηθή ρξήζε.
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ΘΔΜΑ ΣΡΙΣΟ: Έγθξηζε πίλαθα δηάζεζεο απνηειεζκάησλ ρξήζεο 2012.
ηε ζπλέρεηα ε γεληθή ζπλέιεπζε κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε νκόθσλα εγθξίλεη
ηνλ πίλαθα δηάζεζεο απνηειεζκάησλ πνπ είλαη δεκηέο 5.981,80 €, πξνζζέηνληαη ηα
θέξδε πξνεγνύκελσλ ρξήζεσλ 46.388,7301 € όπνπ κεηά θαη ηελ αθαίξεζε ηνπ
θόξνπ εηζνδήκαηνο 3.451,97 €, κεηαθέξεηαη ην πνζό ησλ 36.954,96 € σο ππόινηπν
θεξδώλ εηο λέν.
Σέινο ε γεληθή ζπλέιεπζε αλαζέηεη ζηελ πξόεδξν ηνπ Γ.. ηελ θξνληίδα γηα
ηελ ππνβνιή ηνπ παξόληνο πξαθηηθνύ θαη ησλ ινηπώλ δηθαηνινγεηηθώλ ζηελ
επνπηεύνπζα αξρή θαη ηελ δεκνζίεπζε ησλ ζρεηηθώλ αλαθνηλώζεσλ ζηελ εθεκεξίδα
ηεο θπβεξλήζεσο.
Με ππάξρνληνο άιινπ ζέκαηνο ιύεηαη ε ζπλεδξίαζε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο
αθνύ ζπληάρζεθε, δηαβάζηεθε θαη ππνγξάθεθε ην παξόλ πξαθηηθό σο αθνινύζσο :

Η Πξόεδξνο ηεο Γ..

Η Γξακκαηέαο ηεο Γ..

Μαξία Καζαπνύδε

Διέλε Καζαπνύδε

Αθξηβέο αληίγξαθν από ην Βηβιίν Πξαθηηθώλ Γεληθώλ πλειεύζεσλ
Ο Πξόεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ

Αζαλάζηνο Ι. Παπαλαζηαζνύιεο

www.helena.gr/financial

Σελίδα 3

