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ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΤΗΣ ΒΕΛΕΜΒΕΤΣΟΣ  ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012. 

 

Στο  ΚΑΜΠΟ ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΥ ΣΑΜΟΥ σήµερα την 10η Ιουνίου 2013 και ώρα 

8:00 µ.µ συνήλθαν τα µέλη του ∆.Σ. της εταιρείας ΒΕΛΕΜΒΕΤΣΟΣ  Α. Ε ,κατόπιν 

προσκλήσεως  του  προέδρου  της  µε  θέµατα  ηµερησίας διατάξεως: 

1. Έγκριση του ισολογισµού της εταιρείας της χρήσης 2012. 

2. Ορισµός των προσώπων που θα υπογράψουν τον ισολογισµό 

3. Ορισµός της ηµεροµηνίας συγκλήσεως της ετήσιας τακτικής γενικής  

συνελεύσεως  που  θα   εγκρίνει   τον   ισολογισµό   της κλεισθείσας εταιρικής 

χρήσεως 2012. 

   

Παρέστησαν τα   µέλη  του  ∆.Σ.   ήτοι:  

 1. ΒΕΛΕΜΒΕΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ και της ΕΛΕΝΗΣ, κάτοικος 

της πόλης ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΣ, οδός ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΣ. 

  2. ΒΕΛΕΜΒΕΤΣΟΥ  ΕΛΕΝΗ, του ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ και της ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, 

κάτοικος της πόλης ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΣ, οδός ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΣ. 

 3. ΣΚΟΥΦΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ κάτοικος της 

πόλης ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΣ , οδός ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΣ . 

 

καθώς και ο  λογιστής της επιχείρησης. 

Αφού  διαπιστώθηκε  απαρτία  σύµφωνα  µε  τον  νόµο  και  το καταστατικό,  ο  

πρόεδρος   του  ∆.Σ   κηρύσσει  την   έναρξη  της συνεδριάσεως και αρχίζει η  εξέταση  

των  θεµάτων  της  ηµερησίας διατάξεως. 

ΘΕΜΑ  ΠΡΩΤΟ. Έγκριση  ισολογισµού 31ης  ∆εκεµβρίου 2012 

Ο πρόεδρος του ∆.Σ διαβάζει τον ισολογισµό της κλειοµένης χρήσεως όπως 

επισυνάπτεται στο παρόν. 

Ακολουθεί διαλογική  συζήτηση  κατά  την  οποία  οι  παριστάµενοι λογιστές    

παρέχουν     της    ζητηθείσες     πληροφορίες    και διευκρινήσεις, κατόπιν  το ∆.Σ 

οµόφωνα εγκρίνει τον ισολογισµό. 
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ΘΕΜΑ   ∆ΕΥΤΕΡΟ.  Ορισµός  προσώπων  που  θα  υπογράψουν  τον 

ισολογισµό. 

Με εισήγηση του  προέδρου του  ∆.Σ  αποφασίζεται  οµόφωνα να υπογραφεί  

ο ισολογισµός από τον πρόεδρο του ∆.Σ ΒΕΛΕΜΒΕΤΣΟ ΓΕΩΡΓΙΟ, Αντιπρόεδρο 

ΒΕΛΕΜΒΕΤΣΟΥ ΕΛΕΝΗ και από τον λογιστή ΚΥΠΡΑΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ. 

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ.  Ορισµός της ηµεροµηνίας  συγκλήσεως της ετήσιας 

τακτικής συνέλευσης των  µετόχων που  θα εγκρίνει  τον ισολογισµό της 

κλειοµένης χρήσεως 2012. 

Με εισήγηση του προέδρου του ∆.Σ αποφασίζεται οµόφωνα όπως η ετήσια   

γενική  συνέλευση  των  µετόχων,  που  θα  εγκρίνει  τον ισολογισµό  της εταιρικής 

χρήσεως 2012,που θα συγκληθεί την 30ην Ιουνίου 2013 ηµέρα Κυριακή και ώρα 

20:00  στην έδρα της εταιρείας  µε θέµατα: 

α.  Ανάγνωση των εκθέσεων  των πεπραγµένων του  ∆.Σ της εταιρείας για τον 

Ισολογισµό της χρήσεως 2012. 

β.  Απαλλαγή των ευθυνών των µελών του ∆.Σ και των ελεγκτών της 

τρέχουσας χρήσεως. 

γ.  Μετά  από εισήγηση του Προέδρου  του ∆.Σ αποφασίζεται να µην  γίνει 

τοιχοκόλληση  ούτε  ανακοίνωση δια του  τύπου σχετικά µε την ηµεροµηνία σύγκλισης  

της  Ετήσιας  Γενικής  Συνέλευσης, διότι όλοι οι µέτοχοι παρευρίσκονται στην 

παρούσα συνεδρίαση του ∆.Σ. 

 Το  ∆.Σ επικυρώνει τις  παραπάνω αποφάσεις του και υπογράφει 

το παρόν πρακτικό 

                   Ο                                                          ΤΑ 

   ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ                                     ΜΕΛΗ 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ 
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ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 

ΒΕΛΕΜΒΕΤΣΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ 

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 

ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 

ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012 

Κύριοι Μέτοχοι, 

Μετά από  επισταµένη  παρακολούθηση  και  έλεγχο  στη λογιστική  τήρηση των 

βιβλίων της  εταιρείας καθ’ όλη την διάρκεια της χρήσης του 2012 διαπιστώσαµε τα 

παρακάτω: 

1. Η τήρηση των  βιβλίων έγινε σύµφωνα  µε τους κανόνες της λογιστικής. 

2. Οι οικονοµικές  καταστάσεις  εµφανίζουν  πλήρως την περιουσιακή κατάσταση 

της εταιρείας. 

Ως εκ τούτου το ∆.Σ   εγκρίνει  οµόφωνα  και  υπογράφει  τον Ισολογισµό  της χρήσης 

από 01/01/2012 έως 31/12/2012. 

 

 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                   ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ 

 

ΒΕΛΕΜΒΕΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΤΗΣ ΒΕΛΕΜΒΕΤΣΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 
 
1. Παρ. 4.1.5 περιπτ.Π.∆ 1123/1980 και άρθρο 43α παρ. 1α και άρθρο.  43 παρ .  9 κωδ.  
ν.2190/1920/Μεθοδοι αποτίµησης  και υπολογισµού αποσβέσεων και προβλέψεων,καθως και 
συναλλαγµατικών διαφορών: 

Τα  πάγια  περιουσιακά  στοιχεία  αποτιµήθηκαν  σε  τιµές κτήσεως  πλέον   αξίας  βελτιώσεων   -  
προσθηκών,   µείον  αξίας αποσβέσεων. 

 
2. Παρ. 4.1.501 περιπτ.2 άρθρο. 1 Π.∆. 1123/1980 και άρθρο. 43 παρ.1 και  2 κωδ. ν.  2190/1920: 
Παρέκκλιση από  τις µεθόδους και τις βασικές αρχές αποτίµησης. Εφαρµογή ειδικών µεθόδων 
αποτίµησης. 

∆εν έγινε παρέκκλιση. 

3.  Παρ. 4.1.501 περιπτ. 3  αρθρο 1 Π.∆ 1123/1980/Αποσβεσεις παγίων  στοιχείων  όταν  δεν  
αναφέρονται  αναλυτικά  στον  λ/σµο αποτελέσµατων Χρήσης: 

          1.Έξοδα  Α εγκατάστασης                               0.00 

    2.Κτίρια-Τεχνικες Εγκαταστάσεις             24.339.37 

    3.Μηχανήµατα-Τεχνικές εγκ/σεις              

         λοιπός µηχαν.   εξοπλισµός                      28.364.81      
          4.Μεταφορικά µέσα                                          0.00       
          5.Επιπλα & λοιπός εξοπλισµός                 2.680.19      
                                                                           55.384.37 
                                                                                
                                                                             
 
4.  Παρ.4.1.501 περιπ.4 αρθρο  1 Π.∆ 1123/1980  και αρθρο 43 παρ. 5 περιπτ. δ.εδάφιο κωδ.ν 
2190/1920/Πρόσθετες αποσβέσεις: 

∆έν έγιναν 

5.  Παρ. 4.1.501 περιπτ.  5 αρθρο 1  Π.∆.1123/1980 και αρθρο 
43α  περ.1   περιπ.  ι  κωδ.   ν.  2190/1920/∆ιαφορές  υποτίµησης 
κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού 

∆εν υπάρχουν 
6. Παρ. 4.1.501 περιπτ. 6 αρθρ. 1 Π.∆. 1123/1980 και αρθρ.43 παρ.  7   περιπτ.   γ.   Κωδ.   
ν.2190/1920/∆ιαφορές   υποτίµησης αποθεµάτων: 

∆εν υπάρχουν. 

7. Παρ. 4.1.501 περιπτ. 7 αρθρο 1 Π.∆. 1123/1980 και αρθρο 43 παρ. 3γ καί  43α  παρ.  1α  κωδ.  ν.  
2190/1920/Συναλλαγµατικές διαφορες - λογιστικός χειρισµός τους: 

∆εν υπάρχουν. 

8.  Παρ.4.1.501 περιπτ. 8  αρθρο 1 Π.∆.  1123/1980 και αρθρο 43α παρ. 1β κωδ. 
ν.2190/1920/Συµµετοχές µε ποσοστο άνω του 10%. 

∆εν υπάρχουν. 
9. Παρ.  4.1.501 περιπτ. 9  άρθρο 1 Π.∆  1123/1980 και άρθρο 

43α    παρ.   1γ   κωδ.   ν.   2190/1920/Εγγραφή   στο   µετοχικό κεφάλαιο/Απόκτηση ιδίων µετοχών: 
∆εν έγινε εγγραφή,δεν αποκτήθηκαν ίδιες µετοχές.  10.  Παρ. 4.5.501 περιπτ. 10 αρθρο 1 Π.∆. 
1123/1980 και αρθρο 43α παρ. 1δ κωδ. ν. 2190/1920/Κατηγορίες µετοχών: 

Μία κατηγορία ανώνυµες  3.143 

11. Παρ.  4.1.501 περιπτ.11 αρθρο 1  Π.∆. 1123/1980 και αρθρο παρ. 1ε κωδ. 
ν.2190/1920/Ενσωµατωµένα σε τίτλους δικαιώµατα: 

∆εν υπάρχουν. 
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12.  Παρ 4.1.501 περιπτ.  11. αρθρο1 Π.∆  1123/1980 και άρθρο 43α παρ. 1στ  κωδ. ν.  2190/1920. 
Μακροπρόθεσµες  άνω των  5 ετών υποχρεώσεις και καλυπτοµενες µε εµπράγµατες ασφάλειες: 

∆εν υπάρχουν 
β) Καλυπτόµενες µε εµπράγµετες ασφάλειες 

∆εν υπάρχουν 
13. Παρ.  4.1.501  περιπτ.  13,αρθρο  1  Π.∆.  1123/1980  καο αρθρο43α  παρ.  1  ζ   κωδ.   
ν.2190/1920/Υποχρεώσεις   που   δεν εµφανίζονται στον ισολογισµό: 

∆εν υπάρχουν. 

14. Παρ.4.1.501  περιπτ. 14 αρθρο 1  Π.∆  1123/1980 και αρθρο 43α παρ. 1η κωδ. ν. 
2190/1920/Κατηγορίες καθαρών πωλήσεων: 

α) Βιοµηχανικών δραστηριοτήτων 

    α1) Εσωτερικού                                          404.136.10 

15. Παρ.4.1.501 περιπτ. 15,αρθρο 1 Π.∆ 1123/19890 και αρθρο 
43α παρ. 1θ κωδ. ν. 2190/1920/Κατηγορίες και κοστος προσωπικού: 
α) Κατηγορίες Προσωπικού 
    Εργατοτεχνίτες                                                           6 
    β) Μισθοί Λ 60.00                                         55.777,51 
    β2 Κοινωνικές επιβαρύνσεις                                     - 
    Ποσοστό για συντάξεις                                             - 
 
16. Παρ.4.1.501 περιπτ. 16,αρθρο 1 Π.∆ 1123/1980 και αρθρο 43α  παρ. 1ια κωδ.  
ν.2190/1920/Επιµερισµός αποτελασµάτων χρήσεως απο τυχόν παρεκκλίσεις απο τις αρχές 
αποτίµησης: 

∆εν υπάρχουν. 

17.  Παρ. 4.1.501 περίπτ.17  άρθρο 1 Π.∆  1123/1980 και αρθρ.  43α παρ. 1ιβ  κωδ. ν.  
2190/1920/Οφειλόµενα σηµαντικά  ποσά φορων που δεν εµφανίζονται στον ισολογισµό: 

∆εν υπάρχουν. 
18. Παρ.  4.1.501 περιπτ. 18 άρθρο  1 Π.∆.1123/1980 και αρθρο 

43α παρ.1γ κωδ. ν. 2190/1920/Αµοιβές µελών οργάνων διοίκησης 
∆εν υπάρχουν. 

19.  Παρ. 4.1.501 περιπτ. 19 άρθρο  1 Π.∆ 1123/1980 και άρθρο 43α παρ. 1γ  κωδ.  ν.  
2190/1920/Προκαταβολές  και  πιστώσεις  σε όργανα διοίκησης: 

       ∆εν υπάρχουν 

20. Παρ 4.1.501 περιπτ. 20, αρθρο 1 Π.∆ 1123/1980 και αρθρο 43α παρ. 1ιδ κωδ. ν. 
2190/1920/Μεταβολές παγίων στοιχείων: 

∆εν υπάρχουν. 

21. Παρ. 4.1.501 περ. 21 αρθρου 1 Π.∆.1123/1980 και αρθρο 42ε παρ. 8 κωδ. ν. 2190/1920.Μεταβολές 
παγίων στοιχείων. 
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           Ποσά σε χιλιάδες 
                              

 Αξία  κτίσεως  
Αναπροσαρµο
σµ. 

Αγορέ
ς 
χρήση
ς 

Πωλήσεις 
Κατεσραµ
. 

Σύνολο 
Αποσβ
. 

Αναπόςβ
. Αξία 

Ακινητοποιήσεις υπό 
εκτέλεση 

 0 0   0 0 

Γήπεδα-οικόπεδα 63 50 0   0 113 

Κτίρια-Τεχνικά έργα 327 31 0 260 98 

Μηχανήµατα-Τεχνικές Εγκατ.  
Λοιπός µηχανολ.εξοπλισµός 

418 0 0 367 51 

Μεταφορικά µέσα 79 3 0  17  65 

Επιπλα & λοιπόε εξοπλισµός 96 1 0 75 21 

ΣΥΝΟΛΟ 983 85 0 720 348 

 

22. Παρ.  4.1.501 περιπτ.  22 αρθρο  1123/1980 και  αρθρο 42ε παρ.12 και 15β κωδ. 
ν.2190/1920/επεξηγηµατικες πληροφοριες για τα έκτακτα ανόργανα έξοδα και έσοδα: 

∆εν υπάρχουν 

23.  Παρ. 4.1.501 περιπτ. 23 άρθρο  1 Π.∆ 1123/1980 και άρθρο 43α παρ.1 ιζ κωδ. ν. 
2190/1920/Οικονοµικές δεσµεύσεις και πιθανες υποχρεώσεις που δεν εµφανίζονται στον ισολογισµό: 

∆εν υπάρχουν. 

24.  Παρ. 4.1.501 περιπτ. 24 άρθρο  1 Π.∆ 1123/1980 και άρθρο 43  παρ. 3ε/Εξοδα  πολυετούς 
απόσβεσεις,αποσβέσεις  βάσει ειδικών διατάξεων: 

∆εν υπάρχουν. 

25. Παρ. 4.1.501 περιπτ.25 Π.∆ 1123/1980/Αποτίµηση αποθεµάτων κατά παρέκκλιση  από  τους  
κανόνες  αποτίµησης  βάσει  διατάξεων ειδικής νοµοθεσίας: 

∆εν έγινε 

26. Παρ. 4.1.501 περιπτ. 26,Π.∆. 1123/1980 και άρθρο 42ε παρ. 
14 κωδ. ν. 2190/1920/Ανάλυση λοπών προβλέψεων: 
∆εν έγιναν. 
27. Παρ.4.1.501 περίπτ. 27, Π.∆. 1123/1980 και άρθρο 42β παρ.  1 κωδ.  ν. 2190/1920/παρέκλιση από   
την αρχη που  διέπει την δοµή του ισολογισµού: 

∆εν έγινε. 

28. Παρ. 4.1.501 Περιπτ. 28 Π.∆.1123/1980 και άρθρο 42β παρ.  3 κωδ. ν.  2190/1920/Συµπτύξεις  
στοιχείων  του  ισολογισµού  που αντιστοιχούν  σε   αραβικόυς   αριθµούς/καταχώρηση   ανοµοιογενών 
συοιχείων: 

∆εν έγιναν. 

29. Παρ. 4.1.501 περιπτ. 29 Π.∆. 1123/1980 και αρθρο 42β παρ. 

5   κωδ.  ν.   2190/1920/Συγκρισιµότητα  κονδυλίων   χρήσεως  και 
προηγουµένων χρήσεων: 
    Υπάρχει 
    30.  Παρ. 4.1.501 περιπτ. 30,Π.∆. 1123/1980/Σχέσεις κονδυλίων 
ενεργητικού και παθητικού του ισολογισµού. 
  Όπως προκύπτει από τον δηµοσιεθέντα ισολογισµό οι απαιτήσεις της επιχείρησης δεν 
καλύπτουν απόλυτα τις βραχυχρόνιες υποχρεώσεις της επιχείρησης. 
   31.  Παρ. 4.1.501 περιπτ. 31 Π.∆ και αθρο 43α παρ 1 ιε κωδ. ν. 
2190/1920.Πληροφορίες για συνδεδεµένες επιχειρήσεις: 
     ∆εν υφίσταται τέτοια περίπτωση. 
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    32. Παρ. 4.1.501  περιπτ.  32  Π.∆.1123/1980.Αλλες  αναγκαίες 
επεξηγηµατικές πληροφορίες: 
α) Αρθρο  42α  παρ.  3  κωδ.ν2190/1920  ΠΑρέκκλιση  από  τις 
σχετικές διατάξεις περί  ισολογισµού κ.λ.π  για την  επίτευξη του 
σκοπού της διάταξης του άρθρου 42α παρ. 2.: 
     ∆εν χρειάσθηκε να γίνει. 
 
     β)  Αρθρο 42ε παρ.10 κωδ. ν. 2190/1920. Μετοχές επικαρπίας - 
ιδιωτικοί τίτλοι που εκδόθηκαν 
     ∆εν  εκδόθηκαν. 
 
     γ)  Αρθρο 42ε παρ. 11 κωδ. ν. 2190/1920. Ανάλυση λογαριασµών 
τάξεως: 
     ∆εν υφίσταται τέτοια περίπτωση. 
 
     δ)  Αρθρο 43 παρ. 4β  κωδ. ν. 2190/1920.Υπεραξία επιχείρησης 
(GOODWILL). 
     ∆εν υφίσταται τέτοια περίπτωση. 
 
     ε)  Αρθρο  43  παρ.  5ε  κωδ.  ν.2190/1920.  Προβλέψεις  για 
υποτιµηση ενσώµατου περιουσιακού στοιχείου. 
     ∆εν έγιναν. 
 
    στ)  Αρθρο 43α  παρ 1  ιστ κωδ.  ν. 2190/1920  Απόκτηση ιδίων 
µετοχών: 
     ∆εν αποκτήθηκαν. 
 
     ζ) Αρθρο 43α  παρ. 1  ιζ κωδ.  ν.2190/1920.Αλλες πληροφορίες 
αναγκαίες για την  αρτιότερη  πληροφόρηση  των  µετόχων  και  των 
τρίτων. 
 

           ΑΝΑΛΥΣΗ κερδών ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 
        Έσοδα                                                          404.136.10 

Κόστος πωλήσεων                                               231.137.37 
               Μικτό κέρδος                                         172.998.73 
               Έξοδα προσωπικού                                55.777.51  
               ∆ιοικητικής Λειτουργίας                           15.359.58 
               Λειτουργίας ∆ιαθέσεως                             8.806.33  
               Εκτακτα Εξοδα                                          8.973.26 
               Κέρδη προ τόκων και αποσβέσεων        84.082.05   
               Επιχορ.παγιων επενδύσεων                   34.167.04 
               Τόκοι & συναφή έξοδα                            36.555.73 
               Αποσβέσεις Χρήσης                                55.384.37 
                  ΚΕΡ∆Η ΧΡΗΣΗΣ 2010                        26.308.99 
 
     4)    Μακροπρόθεσµες   -   βραχυπρόθεσµες   απαιτήσεις   και 
υποχρεώσεις. 

∆ιαχωρίσθηκαν  µε κριτήριο το ένα έτος,δηλαδή βραχυπρόθεσµες εκείνες  που έχουν λήξει  µέχρι και 
ένα  έτος και µακροπρόθεσµες, εκείνες  που  έχουν  λήξει  πάνω  από  ένα  έτος, σύµφωνα  µε  τις  
διατάξεις του Π.∆ 1123/1980 (ΓΛΣ). 

     
          Ο                                                   Ο                                Ο 
       ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                 ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ               ΛΟΓΙΣΤΗΣ 
ΒΕΛΕΜΒΕΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΒΕΛΕΜΒΕΤΣΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
 
 
                                                    
                                                         Ακριβές αντίγραφο 

                                                          Γιά το ∆.Σ 
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