ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
ΣΜΥΡΝΗΣ 2Α-ΚΡΥΟΝΕΡΙ ΤΚ 14568
Α.Φ.Μ. : 998125769, ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 008546601000
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ 10ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019
Σήµερα, την 10/09/2019, ηµέρα Tρίτη και ώρα 10:00, στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού ΣΜΥΡΝΗΣ 2Α
περιοχή ΚΡΥΟΝΕΡΙ, συνήλθε η Τακτική Γενική Συνέλευση των εταίρων, µετά από πρόσκληση του ∆ιαχειριστή της
Εταιρείας, για να συζητήσουν θέµατα που αφορούν την εταιρική χρήση 01/01/2018-31/12/2018 και να λάβουν
αποφάσεις επί των θεµάτων της ηµερήσιας διατάξεως.

Η πρόσκληση η οποία περιλαµβάνει τα παρακάτω θέµατα, κοινοποιήθηκε στους εταίρους χωρίς να δηµοσιευθεί σε
εφηµερίδες.

1

Υποβολή των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της χρήσης 2018 ( Ισολογισµός,
Αποτελέσµατα χρήσεως, Προσάρτηµα ) µετά των επ’ αυτών εκθέσεων.

2

Συζήτηση και έγκριση των οικονοµικών καταστάσεων εταιρικής χρήσης 2018 µετά
των επ’ αυτών εκθέσεων και της πρότασης διανοµής κερδών.

3

Απαλλαγή των µελών εταιρικών µεριδίων ( και του Λογιστή) από κάθε ευθύνη για την
εταιρική χρήση 2018.

4

Εκλογή ή µη ελεγκτών για την νέα χρήση 2019.

5

∆ιάφορες ανακοινώσεις.

Στη Συνέλευση προεδρεύει, προσωρινά σύµφωνα µε το καταστατικό, ο ∆ιαχειριστής κ. ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΣ ΑΡΗΣ και ο
οποίος ορίζεται και ως Γραµµατέας και ψηφολέκτης και προβαίνει στην ανάγνωση του Πίνακα των εταίρων, οι
οποίοι εµπρόθεσµα, κατέθεσαν τα εταιρικά τους µερίδια για νόµιµη παράσταση στη Συνέλευση αυτή.
Ο πίνακας µε τα ονόµατα των εταίρων, που έχουν δικαίωµα ψήφου κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της
10/09/2019, µε αναφορά του αριθµού εταιρικών µεριδίων και ψήφων του καθενός, των τυχόν αντιπροσώπων και
των διευθύνσεών τους, έχει ως εξής:
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Πίνακας εταιρικών µεριδίων
Ονοµατεπώνυµο
εταίρων
ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΣ ΑΡΗΣ

∆ιεύθυνση

αριθµός
εταίρων

Αριθµός
Ψήφων

1
1

100
100

ΣΜΥΡΝΗΣ 2Α

Σύνολο

Νόµιµος εκπρόσωπος
ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΣ ΑΡΗΣ

∆ιαπιστώθηκε ότι στη Συνέλευση παρίστανται εταίροι εκπροσωπούντες το σύνολο του κεφαλαίου της
εταιρείας. Αφού έγινε έλεγχος των τίτλων των παρισταµένων εταιρικών µεριδίων και εφόσον καµία ένσταση δεν
υποβλήθηκε για τη συµµετοχή κάποιου εταίρου στη Συνέλευση, επικυρώνεται ο παραπάνω πίνακας και
διαπιστώθηκε ότι στην Συνέλευση παρίστανται όλοι οι εταίροι που εκπροσωπούν το 100% του κεφαλαίου της
εταιρείας.
Συνεπώς η Γενική Συνέλευση µπορεί να αποφασίσει για οποιοδήποτε θέµα.

Στη συνέχεια, η Συνέλευση εκλέγει παµψηφεί το οριστικό προεδρείο της Συνελεύσεως, το οποίο
αποτελείται από τον κ. ΠΑΠΑ∆ΑΤΟ ΑΡΗ ως Πρόεδρο αυτής και τoν κ. ΠΑΠΑ∆ΑΤΟ ΑΡΗ ως Γραµµατέα και
ψηφολέκτη. Στη συνέχεια, η Γενική Συνέλευση εισήλθε στη συζήτηση των θεµάτων ηµερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ:

Υποβολή των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της χρήσης 2018
(Ισολογισµός, Αποτελέσµατα χρήσεως, Προσάρτηµα ) µετά των επ’ αυτών
εκθέσεων.
Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης εισηγούµενος την έγκριση του Ισολογισµού ως και των
αποτελεσµάτων της χρήσης 2018 που εµφανίζουν ζηµία

ανέγνωσε και ανέπτυξε λεπτοµερώς στους κ.κ.

εταίρους την έκθεση του ∆ιαχειριστή και των ελεγκτων επί του Ισολογισµού της εταιρικής χρήσης 01/01/201831/12/2018 δηλαδή για τη χρήση 2018, µετά το πέρας των οποίων υποβάλλει τον Ισολογισµό της χρήσης αυτής
στη Γενική Συνέλευση των εταίρων για έγκριση.

Ο κύκλος εργασιών της κλειοµένης χρήσεως ανήλθε σε 31.264,00 € και τα αποτελέσµατα προ φόρων σε
-761,45 €. Η φορολογική της υποχρέωση ανήλθε σε 0,00 €.
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Στη συνέχεια παραθέτουµε συνοπτικό Ισολογισµό και τα αποτελέσµατα της κλειόµενης χρήσης :

Ισολογισµός – Ατοµικές χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις πολύ µικρών
οντοτήτων
ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ ( ∆ΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ) Α.Φ.Μ. : 998125769,
περιόδου 01/01/2018-31/12/2018 , Γ.Ε.ΜΗ.: 008546601000 ποσά σε €

2018
Περιουσιακά στοιχεία
Πάγια
Μείον: Αποσβεσµένα
Μείον: Αποµειωµένα

6.095,00
0,00
0,00

Αποθέµατα
Απαιτήσεις
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα
Ταµειακά διαθέσιµα και Ισοδύναµα
Σύνολο ενεργητικού
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις
Κεφάλαια και αποθεµατικά
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Σύνολο καθαρής θέσης και
υποχρεώσεων

0,00
0,00
598,00
1.305,85
0,00
878,16
8.877,01

2.021,59
2.865,65
3.989,77
8.877,01

Κατάσταση Αποτελεσµάτων για πολύ µικρές οντότητες
ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ ( ∆ΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ) Α.Φ.Μ. :
998125769, περιόδου 01/01/2018-31/12/2018 , Γ.Ε.ΜΗ.: ποσά σε €

2018
Κύκλος εργασιών
Λοιπά συνήθη έσοδα
Μεταβολές αποθεµάτων (εµπορεύµατα, προϊόντα,
ηµικατ/µένα)
Αγορές εµπορευµάτων και υλικών
Παροχές σε εργαζόµενους

31.264,00
0,00
-614,52
-11.038,82
0,00

Αποσβέσεις ενσωµάτων παγίων και άϋλων στοιχείων

0,00

Λοιπά έξοδα και ζηµιές
Λοιπά έσοδα και κέρδη

-20.372,11
0,00
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Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)

0,00

Αποτέλεσμα προ φόρων

-761,45

Φόροι

0,00

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους

-761,45

ΘΕΜΑ ∆ΕΥΤΕΡΟ:

Συζήτηση και έγκριση των οικονοµικών καταστάσεων εταιρικής χρήσης 2018
µετά των επ’ αυτών εκθέσεων και της πρότασης διανοµής κερδών.
Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης διαβάζει την έκθεση διαχειρίσεως του ∆ιαχειριστή, όπως είναι
καταχωρηµένη στα Πρακτικά του ∆ιαχειριστή, καθώς και την έκθεση του λογιστή της Εταιρίας.

H Γενική Συνέλευση µετά από διεξοδική συζήτηση επί των στοιχείων του Ισολογισµού και των
αποτελεσµάτων χρήσης 2018, αποφασίζει οµόφωνα και παµψηφεί την χορήγηση µερίσµατος
ανερχόµενο σε ποσό 0,00 € και την έγκριση του Ισολογισµού και των αποτελεσµάτων της χρήσης
2018, όπως αυτή αποφασίσθηκε από το ∆ιαχειριστή της εταιρείας κατά τη συνεδρίαση της
10/09/2019 και εµφανίζεται στο δηµοσιευθέντα Ισολογισµό.

Μετά από διαλογική συζήτηση, κατά την οποία παρασχέθηκαν οι ζητηθείσες διευκρινήσεις και
πληροφορίες και έπειτα από πρόταση του Προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως, αυτή εγκρίνει
οµόφωνα τις οικονοµικές καταστάσεις την έκθεση του ∆ιαχειριστή και των ελεγκτών.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ:

Απαλλαγή των µελών εταιρικών µεριδίων ( και του, Λογιστή ) από κάθε ευθύνη
για την εταιρική χρήση 2018.
Στην συνέχεια, η Γενική Συνέλευση εισέρχεται στο τρίτο θέµα της ηµερήσιας διάταξης. Με πρόταση του
Προέδρου της Γενικής Συνέλευσεως και έπειτα απο ειδική ψηφοφορία, που διενεργείται µε ειδική κλήση, η Γενική
Συνέλευση απαλλάσσει οµόφωνα τον µοναδικό εταίρο και διαχειριστή, :

ΠΑΠΑ∆ΑΤΟ ΑΡΗ
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και τον Λογιστή της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζηµιώσεως για την κλεισθείσα εταιρική χρήση.

ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ:

Εκλογή ή µη ελεγκτών για την νέα χρήση 2019.
Με εισήγηση του ∆ιαχειριστή η Γενική Συνέλευση, οµόφωνα αποφασίζει να µην εκλεγούν ελεγκτές
για το φορολογικό έτος 2019 σύµφωνα µε τον Ν.4336/2015.

ΘΕΜΑ ΠΕΜΠΤΟ:

∆ιάφορες ανακοινώσεις .

Μη υπάρχοντος άλλου θέµατος για συζήτηση, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης.
Ο Πρόεδρος της Γενικής
Συνέλευσης
ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΣ ΑΡΗΣ

Ο Γραµµατέας

Ακριβές Αντίγραφο
ΚΡΥΟΝΕΡΙ, 10/09/2019
Ο Πρόεδρος της
συνέλευσης
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