ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία
ΤΣΟΥΜΑ ΜΠΕΤΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

της 27 ΜΑΙΟΥ 2014

Στα Άνω Λιόσια ,που βρίσκονται τα γραφεία της εταιρείας και στην οδό Οδυσσέα
Ελύτη 99, σήμερα 27 Μαίου 2014 ημέρα της εβδομάδος Tρίτη
συνήλθαν σε

και ώρα 09:00

συνεδρίαση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την

επωνυμία ΤΣΟΥΜΑ ΜΠΕΤΟΝ Α.Ε., για να πάρουν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα
ημερήσιας διάταξης.
Στη συνεδρίαση παρέστησαν οι εξής:
1. Χρήστος Τσούμας του Δημητρίου
2. Χρήστος Τσούμας του Σταύρου
3. Πέτρος Τσούμας του Χρήστου
Συνεπώς παρίστανται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το Διοικητικό
Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Κ.Ν.2190/20 και 19 του
καταστατικού της εταιρείας είναι σε απαρτία και συνεδριάζει και αποφασίζει έγκυρα.
Κατόπιν αυτών το Διοικητικό Συμβούλιο

άρχισε τη συζήτηση επί των

μοναδικών

θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης, που είναι τα ακόλουθα:
Θέματα: Α) Σύγκλιση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Β) Έγκριση
έκθεσης του Δ.Σ. προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας
της χρήσεως 01/01/2013-31/12/2013.
Γ) Εγκριση του ισολογισμού 31/12/2013 και της διάθεσης των αποτελεσμάτων .
ΘΕΜΑ 1ο : Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.
Όλα τα μέλη ομόφωνα αποφάσισαν όπως, η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των
Μετόχων, πραγματοποιηθεί την

30ην Ιουνίου 2014 και ώρα 20.00 στα γραφεία της

εταιρίας με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διατάξεως.
1.Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της χρήσεως 01/01/2013-31/12/2013 καθώς
και έγκριση των εκθέσεων επί του Ισολογισμού του Δ.Σ. και των ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως
επί του Ισολογισμού και της εν γένει διαχειρίσεως της χρήσεως 2013.
3.Εκλογή δύο τακτικών ελεγκτών και δύο αναπληρωματικών για τη χρήση 2014.
4.Διάφορες ανακοινώσεις

Τέλος το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Τσούμα Χρ. όπως προβεί στις
απαιτούμενες ενέργειες προς τις διάφορες αρχές.
ΘΕΜΑ 2ο : Έκθεση του Δ.Σ. προς τους μετόχους.
Το Διοικητιτό Συμβούλιο

μετά από διαλογική συζήτηση κατέληξε στην σύνταξη της

παρακάτω έκθεσης προς τους μετόχους της εταιρίας κατά την Τακτική

Γενική

Συνέλευση.
Κύριοι Μέτοχοι,
Έχουμε την τιμή να υποβάλλουμε προς έγκριση τον ισολογισμό της χρήσεως 2013.
Τα ακαθάριστα έσοδα ανήλθαν

εις το ποσό των 2.334.628,96 ευρώ

τα μικτά

249.208,05 και τα καθαρά αποτελέσματα, κέρδη 233.356,22
Κύριοι μέτοχοι,
Ύστερα από τα παραπάνω και την ακρόαση της έκθεσης των ελεγκτών, παρακαλούμε να
εγκρίνετε τον Ισολογισμό της χρήσεως 2013 οι

οποίος καταρτίσθηκε

ακρίβεια και

σαφήνεια και να απαλλάξετε το Διοικητικό Συμβούλιο και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη
αποζημιώσεως επί του Ισολογισμού και της εν γένει διαχειρίσεως της εν λόγω χρήσεως
2013.
ΑΘΗΝΑ

27/05/2014

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΘΕΜΑ 3ο ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31/12/2013 ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ.
Ύστερα από διαλογική συζήτηση το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εγκρίνει τον
συνταχθέντα ισολογισμό 31/12/2013 , την κατάσταση των αποτελεσμάτων χρήσεως και
της διάθεσης των αποτελεσμάτων η οποία έχει ως εξής
1) τακτικό αποθεματικό 2.965,32 € 2)Μερίσματα 55.080,00 € και 3) Υπόλ.κερδών εις
νέον 1.261,27 €
Επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα προς συζήτηση, συντάχθηκε το παρόν Πρακτικό και
προς βεβαίωση υπογράφεται κατά τα ακόλουθα:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΚ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΤΣΟΥΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ
ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013
Προς τους κ.κ. μετόχους της εταιρείας
"ΤΣΟΥΜΑ ΜΠΕΤΟΝ ΑΕ"
Οι κάτωθι υπογεγραμμένοι λογιστές;
Κύριοι Μέτοχοι,
α) ΣΧΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Φιλίππου ,πτυχιούχο ΑΣΟΕΕ κάτοικος νήσου Κώ οδός
Μανδηλαρά εριθμ.24 γεννηθείς το 1963 με αριθμό επαγγελματικής άδειας Οικονομικού
Επιμελητηρίου Αθηνών 12540 Α τάξη.

β)

ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

του

Γεωργίου

πτυχιούχος

Οικονομικού

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κάτοικο Αταλάντης (οδός Κοκόλα αρ. 3), γεννηθείς το 1950
στον Δομοκό Φθιώτιδος με

Α.Δ.Τ. Ξ 987317, με αριθμό επαγγελματικής αδείας

Οικονομικού Επιμελητηρίου Λαμίας 0014666, Α’ τάξη
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι σαν Τακτικοί Ελεγκτές, για τη χρήση 2013
έχουμε εκλεγεί βάσει της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της 30/6/2013
Βάσει της παραπάνω εκλογής προβήκαμε στον Οικονομικό Έλεγχο και Διαχειριστικό της
εταιρείας επί του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσεως της διαχειρίσεως
01/01/13– 31/12/13 κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου.
Κατά τον έλεγχο διαπιστώσαμε την ακρίβεια και τη νομιμότητα των εγγράφων στα βιβλία
με λογ/σμούς που προβλέπονται και τηρούνται από την επιχείρηση των διατάξεων του
Ν.2190/1920 το περί «Ανωνύμων Εταιρειών» όπως αυτό ισχύει. Επίσης διαπιστώσαμε
την ακρίβεια και την νομιμότητα των εγγραφών, καθώς και την νομιμότητα των στοιχείων
και βιβλίων που τηρούνται από την επιχείρηση και που τέθησαν στην διάθεσή μας. Μας
εδόθησαν δε όλες οι πληροφορίες και επεξηγήσεις που ζητήσαμε. Από τον έλεγχο των
λογαριασμών που τηρούνται στο Γενικό Καθολικό και από τα Πρακτικά των μετόχων
προκύπτει ότι περιουσιακά στοιχεία του αυτού είδους και της αυτής αξίας, νομικής και
Οικονομικής καταστάσεως καταχωρήθηκαν και παρακολουθούνται από τον ίδιο λογ/σμό ο
τίτλος του οποίου μας δηλώνει με σαφήνεια τα στοιχεία που απεικονίζονται από αυτόν.
Από όλη τη μελέτη του Ισολογισμού και του λογαριασμού αποτελέσματα χρήσεως για την
περίοδο 01/01/13 – 31/12/13 προκύπτει ότι αυτός απεικονίζει την πραγματική Οικονομική
κατάσταση της Εταιρείας στις 31/12/13 καθώς και τον λογ/σμό Αποτελέσματα χρήσεως
για αυτό και συνιστούμε την έγκρισή του για την χρήση αυτή.

ΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ
ΣΧΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α.Δ.Τ.
άδ. ασκ
επαγ. 0012540
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