
 

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

«ΤΖΕΜΑΚΟ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » 

& µε δ.τ. «TZΕΜΑΚΟ Α.Ε.» 

 

ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΧΡΗΣΗΣ   2008 

 

Κύριοι Μέτοχοι, 
 
΄Εχουµε την τιµή να θέσουµε υπ΄ όψιν σας τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις για την χρήση 
7/2/2008 – 31/12/2008. 
Αναλύοντας τα στοιχεία του Ισολογισµού, βάσει των ∆ΠΧΠ, της χρήσης που έληξε στις 31 
∆εκεµβρίου 2008, αναφέρουµε τα εξής: 

 
- Θέµα 1ο. Ανακοινώσεις επί Ισολογισµού χρήσεως 01/01/2008 - 31/12/2008. 
 
Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος παραδίδει αντίγραφο του Ισολογισµού της 31/12/2008 και ανάλυση των 
Αποτελεσµάτων Χρήσεως στον Πρόεδρο και σε κάθε µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
Ο Ισολογισµός έχει όπως παρατίθεται στο Βιβλίο Απογραφών. 
 

1. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας: 
Ο κύκλος εργασιών της κλειόµενης χρήσης ανήλθε σε € 10.101.698,84. Επίσης τα καθαρά 
κέρδη της χρήσης ανήλθαν σε € 790.342,20. 
 

2.  Οικονοµική θέση της εταιρείας: 
Η πραγµατική οικονοµική κατάσταση της εταιρείας θεωρείται ιδιαίτερα ικανοποιητική 
δεδοµένων των γενικών οικονοµικών συνθηκών, και πρέπει να θεωρείται ότι ανταποκρίνεται 
στην εµφανιζόµενη εικόνα του ισολογισµού της κλειόµενης χρήσης. 
 

3. Προβλεπόµενη πορεία της εταιρείας: 
Όπως προκύπτει από την µέχρι τώρα πορεία των εργασιών της εταιρείας η τρέχουσα χρήση 
θα είναι κερδοφόρα όπως και η  προηγούµενη χρήση.  
 

4. Κατεχόµενα από την εταιρεία χρεόγραφα: 
∆εν υπάρχουν 

 

5. ∆ιαθέσιµο συνάλλαγµα: 
∆εν υπάρχει. 

 

6. Ακίνητα της εταιρείας: 
∆εν υπάρχουν. 

 

7.  Άλλα σηµαντικά γεγονότα: 

Από τη λήξη της κλειοµένης χρήσεως 2008 µέχρι την ηµέρα συντάξεως της παρούσας εκθέσεως 
δεν συνέβησαν άλλα σηµαντικά γεγονότα που θα έπρεπε να αναφερθούν εδώ και η όλη πορεία 
των εργασιών της εταιρείας βαίνει οµαλά. 

 

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

� Για την κατάρτιση του ισολογισµού της παρούσας χρήσης όπως και τον συνοδεύοντα 
αυτόν λογαριασµό αποτελεσµάτων χρήσης εφαρµόσθηκαν οι ακόλουθες βασικές 
λογιστικές αρχές: 

�  
1. Αποτίµηση πάγιων περιουσιακών στοιχείων και αποσβέσεις αυτών: 

Τα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία έχουν αποτιµηθεί στην αξία κτήσης (ιστορικό κόστος). Οι 
αποσβέσεις των περιουσιακών στοιχείων έχουν υπολογισθεί  βάσει των διατάξεων του 
Π.∆.299/2003. Η εταιρεία επέλεξε τους ανώτερους συντελεστές που ορίζει το Π.∆.299/2003. 



 
2. Αποτίµηση αποθεµάτων : 

Τα αποθέµατα των εµπορευσίµων έχουν αποτιµηθεί στην κατ’ είδος χαµηλότερη αξία µεταξύ τιµής 
κτήσεως και τρέχουσας τιµής. Για τον υπολογισµό της αξίας κτήσης όλων των αποθεµάτων, 
εφαρµόσθηκε η µέθοδος του µέσου ετήσιου σταθµικού κόστους.  

 

3. Αποτίµηση απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε ξένο νοµίσµατα: 
Οι σε ξένο νόµισµα απαιτήσεις και υποχρεώσεις έχουν αποτιµηθεί  βάσει των σε ευρώ επίσηµων 
τιµών των ξένων νοµισµάτων κατά την ηµεροµηνία κλεισίµατος του ισολογισµού.  

 

4. Αποζηµίωση αποχωρούντος και απολυόµενου προσωπικού: 
∆εν σχηµατίσθηκε στη χρήση 2008 πρόβλεψη για αποζηµίωση αποχωρούντος προσωπικού.  

  
 

- Θέµα 2ο. Πρόταση διανοµής  Κερδών . 
 

Τα καθαρά κέρδη σε ευρώ 790.342,20 πλέον του υπολοίπου κερδών προηγ. Χρήσης ευρώ 8.037,74 και 
αφαιρουµένων των διαφορών φορολογικού ελέγχου χρήσεων 2005-2006 ποσού σε ευρώ 31.482,55 και 
του φόρου εισοδήµατος για τη χρήση 2008 σε ευρώ 203.358,39 προτείνεται να διανεµηθούν ως 
ακολούθως 

Τακτικό Αποθεµατικό €    28.457,24 
Μερίσµατα €  500.000,00 
Υπόλοιπο κερδών εις νέο €    35.081,76  

ΣΥΝΟΛΟ €  563.539,00 
 
Αφού έγινε συζήτηση το ∆. Σ. ενέκρινε οµόφωνα την ανωτέρω πρόταση. 
 
Αναφέρεται επίσης ότι για την σύνταξη και υπογραφή του Ισολογισµού 2008 και του  
Προσαρτήµατος, εξουσιοδοτούνται οι : 
α)  Ο Πρόεδρος της εταιρίας κ. Βασίλειος Γεωργίου ΛΑΜΠΟΣ  
β)  Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος κ Ιωάννης Λάµπρου  ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ & 
γ)   Ο Λογιστής της εταιρείας κ. Στυλιανός Γεωργίου ΡΟΚΙ∆ΗΣ 
 
 
- Θέµα 3ο. Σύγκληση της ετήσιας τακτικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρίας και 
καθορισµός των θεµάτων της Ηµερήσιας ∆ιάταξης. 
 
 Αφού έγινε συζήτηση , αποφασίζεται , όπως η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρίας  
συγκληθεί την 30.06.2009 , ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.µ. στα γραφεία της εταιρίας στα ‘Ανω 
Λιόσια  , Τέρµα Αναπαύσεως  (έναντι Ο∆∆Υ)  , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα 
παρακάτω θέµατα ως  η ακόλουθη πρόσκληση :  
 
 

« ΤΖΕΜΑΚΟ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » 

ΑΡ. Μ. Α. Ε. 59213/03/β/05/37. 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ  ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 
 

Σύµφωνα µε τον νόµο και το Καταστατικό της εταιρίας , το ∆ιοικητικό Συµβούλιο καλεί τους µετόχους  

 

της « ΤΖΕΜΑΚΟ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » 

 

 

 



σε τακτική Γενική Συνέλευση την 30 Ιουνίου 2009 ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.µ. στα γραφεία της 

εταιρίας στα Άνω Λιόσια ,Τέρµα Αναπαύσεως (έναντι Ο∆∆Υ) , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για 

τα παρακάτω θέµατα :  

1) Υποβολή της Έκθεσης του ∆. Σ. και των Ελεγκτών επί των πεπραγµένων της χρήσεως 
01/01/2008 - 31/12/2008. 
2) Έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων χρήσης 01/01/2008 - 31/12/2008 και ∆ιάθεση των 
Καθαρών Κερδών. 
3) Λήψη απόφασης περί απαλλαγής των Μελών του ∆. Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη 
αποζηµιώσεως για την παραπάνω χρήση. 
4) Εκλογή Ελεγκτών για την χρήση 01/01/2009 - 31/12/2009 και καθορισµός αµοιβής των. 
5) Καθορισµός αµοιβών ∆..Σ. 
6) Έγκριση αµοιβών µελών ∆.Σ και προέγκριση νέων.  
 
Κάθε µέτοχος , που επιθυµεί να µετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση , οφείλει να 
καταθέσει τις µετοχές του στο ταµείο της εταιρίας ή σε οποιαδήποτε  Τράπεζα στην έδρα της 
εταιρίας και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης , καθώς και το τυχόν έγγραφο 
αντιπροσώπευσης στο ταµείο της εταιρίας , πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία 
σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. 

 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

 
Μη υπάρχοντος άλλου θέµατος για συζήτηση εξουσιοδοτήθηκε ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος να 

συντάξει την Έκθεση του ∆. Σ. προς την Γενική Συνέλευση και τον Ισολογισµό χρήσεως 2008 και να 

προβεί εις τις κατά τον νόµο 2190/1920 δηµοσιεύσεις, λύθηκε η Συνεδρίαση. 

 
 

      Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΛΑΜΠΟΣ           ΙΩΑΝΝΗΣ Λ.. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ 

  

Η ανωτέρω 'Έκθεση που αποτελείται από τρεις (3) σελίδες, είναι αυτή που αναφέρεται στην Έκθεση 

ελέγχου, που χορήγησα µε ηµεροµηνία 27 Μαρτίου 2009. 

Αθήνα, 27 Μαρτίου 2009 
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ 

 
 

ΟΜΗΡΟΣ ∆. ∆ΕΛΗΦΩΤΗΣ 
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 10461 
Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε. 

 


