ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 5/2015

Στο Ηράκλειο Κρήτης σήµερα 15 Απριλίου 2015 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 11:00πµ συνήλθε στα
γραφεία της έδρας της εταιρείας, που ευρίσκονται στην οδό Λ. Κνωσού 120 Ηράκλειο, µετά από
πρόσκληση του προέδρου του κ. ∆ηµήτρη Αρµάου, το ∆.Σ. της εταιρείας ARMAOS A.E. προς
συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεµάτων:
1.
2.
3.
4.
5.

Έγκριση του Ισολογισµού χρήσης 01/01/2014- 31/12/2014 καθώς και των λογαριασµών
εκµετάλλευσης και αποτελεσµάτων χρήσης που συνοδεύουν αυτόν.
Έγκριση πίνακα διαθέσεως αποτελεσµάτων
Κατάρτιση και έγκριση του προσαρτήµατος
Κατάρτιση και έγκριση της έκθεσης του ∆.Σ. προς την ετήσια τακτική γενική συνέλευση.
Ορισµός της ηµεροµηνίας σύγκλισης της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των µετόχων
και θέµατα της ηµερήσιας διάταξης αυτής.

Στη συνεδρίαση παρέστησαν τα παρακάτω µέλη του ∆.Σ.
1.
2.
3.
4.
5.

Αρµάος ∆ηµήτριος του Αλεξάνδρου Πρόεδρος & ∆/νων σύµβουλος
Σταµάτης Αναστάσιος του Ταξιάρχη Αντιπρόεδρος
Λυδάκης Μιχαήλ του Κων/νου Σύµβουλος
Μουντουφάρης Ιωάννης Σύµβουλος
Αρµάου Ανδριάνα Σύµβουλος

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία σύµφωνα µε το καταστατικό και το νόµο ο Πρόεδρος
του ∆.Σ. κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και αρχίζει η εξέταση των θεµάτων της
ηµερήσιας διάταξης µε την παραπάνω σειρά.
……………………………………………………………………………………………………
ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση του ισολογισµού χρήσης 01/01/2014-31/12/2014 καθώς και των
λογαριασµών εκµετάλλευσης & αποτελεσµάτων χρήσης που συνοδεύουν αυτόν.
Ο Πρόεδρος διαβάζει τον ισολογισµό, της κλεισθείσας χρήσης καθώς και τους λογαριασµούς
εκµετάλλευσης & αποτελεσµάτων χρήσης όπως αποτυπώνονται στο βιβλίο απογραφών και
ισολογισµών της εταιρείας στα φύλλα 716-739 Τα κέρδη της χρήσης ανήλθαν σε 144.693,89€.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αφού ενηµερώθηκε από τον Υπεύθυνο Λογιστηρίου της εταιρείας ότι
συνέταξε τον ισολογισµό σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.2190/20, όπως ισχύουν σήµερα και
την φορολογική νοµοθεσία και αφού δόθηκαν στα µέλη του οι απαραίτητες επεξηγήσεις, επί των
διαφόρων µεγεθών του ισολογισµού και του λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσης, οµόφωνα
εγκρίνει τους παραπάνω λογαριασµούς, χωρίς καµιά τροποποίηση. Επίσης αποφασίζει την
υπογραφή του ισολογισµού από τον Πρόεδρο & ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο τον Αντιπρόεδρο και
τον Οικονοµικό Σύµβουλο .
ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση του πίνακα διαθέσεως αποτελεσµάτων
Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. διαβάζει τον προταθέντα πίνακα διαθέσεως αποτελεσµάτων που έχει ως
εξής:
ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Καθαρά αποτελέσµατα κέρδη χρήσεως
& Υπόλοιπο κερδών προηγούµενης χρήσης
Ζηµίες από αποτίµηση συµµετοχών & χρεογράφων

144.693,89
333.187,15
- 26.090,12

Σύνολο
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήµατος

451.790,92
34.840,06

Κέρδη προς διάθεση

416.950,86
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Η διάθεση των κερδών έχει ως εξής:
1. Τακτικό αποθεµατικό
2. Μέρισµα από κέρδη
4. Υπόλοιπο κερδών ως νέο

5.787,76
60.000,00
351.163,10

Σύνολο

416.950,86

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο οµόφωνα εγκρίνει τον παραπάνω πίνακα διαθέσεως αποτελεσµάτων
χρήσεως 1/01/2014-31/12/2014.
ΘΕΜΑ 3: Κατάρτιση και έγκριση του προσαρτήµατος.
Ο πρόεδρος του ∆.Σ. στη συνέχεια διαβάζει το προσάρτηµα που έχει συνταχθεί σε συνεργασία
µε τον υπεύθυνο του λογιστηρίου όπως προβλέπει ο Ν. 2190/20 και ειδικότερα το άρθρο 43α και
οι διατάξεις που το άρθρο αυτό παραπέµπει.
Αφού δίνονται οι αναγκαίες επεξηγήσεις το ∆.Σ. οµόφωνα εγκρίνει το συνταχθέν και
επισυναπτόµενο στα πρακτικά ‘προσάρτηµα’.
ΘΕΜΑ 4: Κατάρτιση και έγκριση της έκθεσης του ∆.Σ. προς την ετήσια τακτική γενική
συνέλευση.
Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. στην συνέχεια διαβάζει την έκθεση που έχει συνταχθεί από τους
ορκωτούς λογιστές. Αφού δίνονται οι αναγκαίες επεξηγήσεις το ∆.Σ. οµόφωνα εγκρίνει το
συνταχθέν και επισυναπτόµενο στα πρακτικά ‘προσάρτηµα’.
ΘΕΜΑ 5: Ορισµός της ηµεροµηνίας σύγκλισης της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης
των µετόχων και θέµατα ηµερήσιας διάταξης αυτής.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στη συνέχεια οµόφωνα αποφασίζει να συγκληθεί η τακτική γενική
συνέλευση των µετόχων της εταιρείας την 30 Ιουνίου 2015 ηµέρα Τρίτη και ώρα 18:00 στα
γραφεία της εταιρείας, µε τα εξής θέµατα ηµερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή & έγκριση των οικονοµικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/201431/12/2014 µετά των επ’ αυτών εκθέσεων του ∆.Σ. και των ελεγκτών της εταιρείας.
2. Απαλλαγή των µελών του ∆.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζηµίωσης για τα
πεπραγµένα της χρήσης 01/01/2014-31/12/2014.
3. Έγκριση της αµοιβής του προέδρου του ∆.Σ. για το διάστηµα 01/07/2015-30/06/2016.
4. Εκλογή ελεγκτών για την χρήση 2015 και καθορισµός της αµοιβής αυτών. Επίσης
εξουσιοδοτείται ο πρόεδρος και ο διευθύνων σύµβουλος να κάνει όλες τις νόµιµες
δηµοσιεύσεις και προσκλήσεις για την σύγκλιση της τακτικής γενικής συνέλευσης των
µετόχων της εταιρείας.

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο επικυρώνει από τώρα τις παραπάνω αποφάσεις του, υπογράφει το
παρών πρακτικό και λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ∆.Σ.

Ακριβές αντίγραφο
Ο πρόεδρος του ∆.Σ.
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