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ΧΡΗΣΗΣ 2012 

 
Κύριοι Μέτοχοι, 
 
Εχουµε την τιµή να θέσουµε υπ΄ όψιν σας τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις για την χρήση 1/1/2012– 

31/12/2012 

Αναλύοντας τα στοιχεία του Ισολογισµού, βάσει των ∆ΠΧΠ, της χρήσης που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 

2012, αναφέρουµε τα εξής: 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2012 

   Οι ζηµίες µετά από φόρους  της Εταιρείας για τη χρήση του 2012 είναι:  10.131,93 ενώ για το 2011 

ανήλθαν σε 27.206,00  euro. 

 

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ  

  Το σύνολο της καθαρής θέσης της Εταιρείας στο τέλος του 2012 είναι  1.003.854 ενώ στο τέλος του 

2011 ήταν  1.013.986,00 ευρώ 

 

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 

  Το σύνολο των καθαρών ταµειακών εκροών της Εταιρείας για τη χρήση 2012 είναι 4.823,00 ενώ για τη 

χρήση 2011 η Εταιρεία παρουσίασε καθαρές ταµειακές εκροές  12.977,00 euro. 

Ύστερα από τα παραπάνω, σας καλούµε Κύριοι Μέτοχοι να εγκρίνετε τις ετήσιες οικονοµικές 

καταστάσεις της χρήσης 1/1/2012 έως 31/12/2012 της Εταιρείας , µε τις εκθέσεις του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή που τις συνοδεύουν και να απαλλάξετε τα µέλη του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου από  και το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ως σύνολο καθώς και τον Ορκωτό Ελεγκτή, από κάθε 

ευθύνη για αποζηµίωση για την εταιρική χρήση 1/1/2012 έως 31/12/2012. 
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Ιωάννινα, ..29  Μαρτίου 2013 
 

 

ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

 Επίσης, ενέκρινε της οικονοµικές καταστάσεις (ισολογισµός, αποτελέσµατα χρήσεως και πίνακας 

διάθεσης) που συντάχθηκαν από το Λογιστήριο της Εταιρείας, σύµφωνα µε τις κείµενες φορολογικές 

διατάξεις για τις (φορολογικές) υποχρεώσεις της Εταιρείας, οι οποίες καταχωρήθηκαν νόµιµα στο Βιβλίο 

Απογραφών και Ισολογισµού της Εταιρείας και οι οποίες έχουν ως εξής : 

 

Επί του δευτέρου θέµατος : 

 

Με εισήγηση της Προέδρου του ∆.Σ. αποφασίστηκε οµόφωνα να υπογράψουν και θεωρήσουν 

τις οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2012 η Πρόεδρος του ∆Σ Μαρία συζ. Εµµανουήλ Καρατζά, ο 

∆ιευθύνων Σύµβουλος Παντελής ∆ελαπόγλου και ο υπεύθυνος λογιστής ∆ηµήτρης Β. Χριστακόπουλος. 

 

Μη υπάρχοντος άλλου θέµατος στην ηµερήσια διάταξη, η συνεδρίαση λύθηκε. 

 

Για την πιστοποίηση όλων των παραπάνω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται 

νόµιµα. 

 

  Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ      Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΤΖΑ                                        ΠΑΝΤΕΛΗΣ ∆ΕΛΑΠΟΓΛΟΥ        

            

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ 

 

ΤΟ ΜΕΛΟΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΟΣ  

 

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων του ∆.Σ. (αύξ. αριθµ. θεώρησης 8312/2001 

∆.Ο.Υ  Α ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ). 

Ιωάννινα αυθηµερόν 

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 

ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΤΖΑ 

    

 

    

 

 


