ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ < ΜΠΑΡΟΥ ΓΙΩΤΙΝΓΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ>
Στον Πειραιά την 13η του μήνα Ιουνίου έτους 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00
μ.μ. συνήλθαν στα γραφεία της έδρας της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία
«ΜΠΑΡΟΥ ΓΙΩΤΙΝΓΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ », οδός Α. Μουτσοπούλου
58, Πειραιάς τα μέλη του Δ.Σ., προς συζήτηση και λήψη απόφασης με
Θέμα ημερήσιας διάταξης:
ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2015
Παρέστησαν τα μέλη του Δ.Σ.
1) Π. ΓΙΑΝΝΙΩΤΗ,
Πρόεδρος και Δ/σα Σύμβουλος
2) Γ. ΓΙΑΝΝΙΩΤΗ
Αντιπρόεδρος
3) Μ.ΚΟΥΝΤΟΥΔΙΟΣ μέλος Δ.Σ
4) Π. ΒΑΣΤΑΡΔΗΣ
μέλος Δ.Σ
ΕΚΘΕΣΗ

Των πεπραγμένων του Δ.Σ. της ΜΠΑΡΟΥ ΓΙΩΤΙΝΓΚ ΑΝΩΝΥΜΗ

ΕΤΑΙΡΙΑ

Προς την
Γενική Συνέλευση των μετόχων της 20ης Ιουλίου 2017.

Κύριοι μέτοχοι,
Έχουμε ην τιμή να υποβάλουμε προς έγκριση τον 27οΙσολογισμό της χρήσης 2016,
Διαχειριστική περίοδος 01/01/16 – 31/12/16, που καταρτίστηκε εντός των χρονικών
ορίων όπως καθορίζονται από τον Κώδικα Βιβλίων & Στοιχείων, και αυτός
προσαρτημένος στην παρούσα έκθεση εμφανίζεται αναλυτικά.
Η κρινόμενη χρήση παρουσιάζει ζημιές 24.669,52€ ως κάτωθι:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
2016
Κύκλος εργασιών (καθαρός)

21.676,38

Λοιπά συνήθη έσοδα
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών
Παροχές σε εργαζόμενους
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άυλων στοιχείων
Λοιπά έξοδα και ζημιές

46.345,9

Λοιπά έσοδα και κέρδη

0

Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)

Αποτέλεσμα προ φόρων

-24.669,52

Φόροι

0

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους

-24.669,52

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
24.669,52
Κατά την χρήση 2016 η εταιρεία πραγματοποίησε κύκλο εργασιών 21.676,38.
Τα καταβεβλημένα ίδια Κεφάλαια της εταιρίας, κατά την 31/12/2015, ανέρχονται σε
ποσό ευρώ τετρακόσιες τριάντα έξη χιλιάδες εφτακόσια είκοσι οχτώ
ευρώ(436.728,00).
Προβλεπόμενη πορεία της εταιρίας, κίνδυνοι.
Η αγορά πάντα θα έχεις τις διακυμάνσεις της, αλλά η εταιρία μας, θα καταφέρει να
αντιμετωπίσει ελπίζουμε όλα τα προβλήματα, ώστε κάθε πρόβλημα να γίνεται στο
διπλάσιο αποδοτικό για την εταιρία.
Μέχρι την ημερομηνία υποβολής της Έκθεσης αυτής, δεν έχει συμβεί κανένα άλλο
γεγονός, που θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά την οικονομική θέση και την
πορεία της εταιρίας.
Κύριοι Μέτοχοι,
Μετά από τα παραπάνω, σας παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τις οικονομικές
καταστάσεις της χρήσεως 31/12/2016.
Πειραιάς 13 Ιουνίου 2017
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΚΑΙ Δ/ΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Π.ΓΙΑΝΝΙΩΤΗ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.
Γ.ΓΙΑΝΝΙΩΤΗ

Μ.ΚΟΥΝΤΟΥΔΙΟΣ
Π. ΒΑΣΤΑΡΔΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΚ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ
(τίθενται υπογραφές)

