ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νo29 της 21/08/2017
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ εταίρων
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ Α.Φ.Μ. : 800501160,
περιόδου ( περίοδος χρήσης από : 01/01/2016 έως : 31/12/2016 )
, Γ.Ε.ΜΗ.: 125873803000.
Σήµερα, την 21/08/2017, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 16:00, στα γραφεία του υποκαταστήµατος της εταιρείας
µε την επωνυµία «ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» που βρίσκονται στον Αναδασµό
Τυµπακίου Κρήτης, συνήλθε η Τακτική Γενική Συνέλευση των εταίρων της εταιρείας που εδρεύει στην οδό
ΤΑΥΡΟΥ 52 στον Ταύρο Αττικής, µετά από πρόσκληση του ∆ιαχειριστή της , κ=ου Εµµανουήλ Μαλεφιτσάκη ,
για να συζητήσουν 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 2016
( Ισολογισµός, Αποτελέσµατα χρήσεως, Προσάρτηµα ) µετά της επ’ αυτών έκθεσης
του ∆ιαχειριστή.
2. Συζήτηση και έγκριση των οικονοµικών καταστάσεων εταιρικής χρήσης 2016 µετά
της επ’ αυτών έκθεσης του ∆ιαχειριστή ως και της πρότασης διανοµής κερδών.
3. Απαλλαγή του ∆ιαχειριστή και του Προιστάµενου Λογιστηρίου από κάθε ευθύνη
για την εταιρική χρήση 2016.
4. Εκλογή ή µη Ορκωτού ελεγκτή, - Λογιστή για την νέα χρήση.
5. Αύξηση του κεφαλαίου της εταιρείας «ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
ΙΚΕ» µε κατάθεση από τον µοναδικό εταίρο κ=ο Μαλεφιτσάκη Εµµανουήλ στο
ταµείο της εταιρείας ,µέρους του διανεµηθέντος µερίσµατος απο τα κέρδη της
χρήσης 2016 .
6. Τροποποίηση του άρθρου 8 του Καταστατικού

και κωδικοποίηση του

Καταστατικού.
7. ∆ιάφορες ανακοινώσεις.

Στη Συνέλευση προεδρεύει, προσωρινά σύµφωνα µε το καταστατικό της εταιρείας, ο ∆ιαχειριστής κ.
ΜΑΛΕΦΙΤΣΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ και ο οποίος ορίζει τoν ίδιο ως Γραµµατέα και ψηφολέκτη 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
21/08/2017, µε αναφορά του αριθµού εταιρικών µεριδίων και ψήφων του καθενός, των τυχόν αντιπροσώπων
και των διευθύνσεών τους, έχει ως εξής:
Πίνακας εταιρικών µεριδίων
∆ιεύθυνση
αριθµός
Αριθµός
εταίρων
Ψήφων

Ονοµατεπώνυµο
εταίρων
ΜΑΛΕΦΙΤΣΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΤΥΜΠΑΚΙ ∆ΗΜΟΥ
ΦΑΙΣΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

1,00

1,00

Σύνολο

1,00

1,00

Νόµιµος εκπρόσωπος
∆ΙΑΧΕΙΡIΣΤΗΣ

∆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. ΜΑΛΕΦΙΤΣΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ως Πρόεδρο αυτής και o οποίος ορίζει τον ίδιο 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 2016
( Ισολογισµός, Αποτελέσµατα χρήσεως, Προσάρτηµα ) µετά της επ’ αυτών
έκθεσης του ∆ιαχειριστή.
Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης εισηγούµενος την έγκριση του Ισολογισµού ως και των
αποτελεσµάτων της χρήσης 2016 που εµφανίζουν κέρδος ανέγνωσε και ανέπτυξε λεπτοµερώς στους κ.κ.
µετόχους την έκθεση του ∆.Σ. επί του Ισολογισµού της εταιρικής χρήσης ( περίοδος χρήσης από : 01/01/2016
έως : 31/12/2016 ) δηλαδή για τη χρήση 2016, µετά το πέρας των οποίων υποβάλλει τον Ισολογισµό της
χρήσης αυτής στη Γενική Συνέλευση των µετόχων για έγκριση.

Ο κύκλος εργασιών της κλειοµένης χρήσεως ανήλθε σε 4.594.138,96€ ενώ την προηγούµενη χρήση
ανήλθε σε 2.822.146,59€, τα αποτελέσµατα προ φόρων διαµορφώθηκαν στο ποσό των 348.563,99€ µε
προηγούµενη χρήση στο ποσό των 267.300,35€. Η εταιρία πραγµατοποίησε κέρδος χρήσης µε τελικό
αποτέλεσµα µετά από φόρους 245.163,97€ και αντίστοιχο ποσό της προηγούµενης χρήσης ήταν
187.699,40€. Τέλος

η φορολογική υποχρέωση της εταιρείας ανήλθε σε 103.400,02€ ενώ ο φόρος της

προηγούµενης χρήσης ήταν 79.600,95€. Το τακτικό αποθεµατικό της κλειόµενης χρήσης 2016 διαµορφώθηκε
σε 12.374,02€ τα έκτακτα αποθεµατικά είναι 0,00€ το προτεινόµενο µέρισµα για την κλειόµενη χρήση
ανέρχεται σε 70.000,00€ και το αποτέλεσµα εις νέο της χρήσης σε 232.789,95€ .Το συνολικό αποτέλεσµα εις
νέο µε 31/12/2016 είναι : κέρδη εις νέο ποσού 392.343,96 ευρώ.
Στη συνέχεια παραθέτουµε συνοπτικό Ισολογισµό και τα αποτελέσµατα της κλειόµενης χρήσης :

Ισολογισµός – Ατοµικές χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ Α.Φ.Μ. : 800501160, περιόδου
( περίοδος χρήσης από : 01/01/2016 έως : 31/12/2016 ) , Γ.Ε.ΜΗ.:
125873803000 ποσά σε €

2016

2015

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά
στοιχεία
Ενσώµατα πάγια
Μηχανολογικός εξοπλισµός

2.080,02

2.400,02

23.566,66

2.090,92

0,00

0,00

25.646,68

4.490,94

Λοιπά άυλα

5.778,74

0,00

Σύνολο
Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά
στοιχεία

5.778,74

0,00

15.450,00

15.450,00

Σύνολο

15.450,00

15.450,00

Σύνολο µη κυκλοφορούντων

46.875,42

19.940,94

Εµπορεύµατα

41.092,05

14.938,56

Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά

10.559,33

1.515,00

0,00

182.530,89

Λοιπός εξοπλισµός
Λοιπά ενσώµατα στοιχεία
Σύνολο
Άυλα πάγια στοιχεία

Λοιπά

Κυκλοφορούντα περιουσιακά
στοιχεία
Αποθέµατα

Προκαταβολές για αποθέµατα

Λοιπά αποθέµατα

0,00

0,00

51.651,38

198.984,45

1.064.279,98

462.206,53

301.310,00

1.310,00

771.946,70

314.369,73

Σύνολο

2.137.536,68

777.886,26

Σύνολο κυκλοφορούντων

2.189.188,06

976.870,71

Σύνολο ενεργητικού

2.236.063,48

996.811,65

Κεφάλαιο

1,00

1,00

Ίδιοι τίτλοι

0,00

0,00

Σύνολο

1,00

1,00

∆ιαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθµ.
ταµειακών ροών

0,00

0,00

Σύνολο

0,00

0,00

24.303,04

11.929,02

Αποτελέσµατα εις νέο

392.343,96

189.554,01

Σύνολο

416.647,00

201.483,03

0,00

0,00

416.648,00

201.484,03

Λοιπές προβλέψεις

0,00

0,00

Σύνολο

0,00

0,00

Αναβαλλόµενοι φόροι (
µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων )

0,00

0,00

Σύνολο

0,00

0,00

483.060,37

146.124,74

1.014.833,07

348.187,67

64.099,54

80.482,37

157.809,36

112.861,91

Σύνολο
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία και
προκαταβολές
Εµπορικές απαιτήσεις
Λοιπές απαιτήσεις
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

Καθαρή θέση
Καταβληµένα κεφάλαια

∆ιαφορές εύλογης αξίας

Αποθεµατικά και αποτελέσµατα εις νέο
Αποθεµατικά νόµων ή καταστατικού

Συναλλαγµατικές διαφορές
Σύνολο καθαρής θέσης
Προβλέψεις

Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Τραπεζικά δάνεια
Εµπορικές υποχρεώσεις
Φόρος εισοδήµατος
Λοιποί φόροι και τέλη

Οργανισµοί κοινωνικής ασφάλισης

28.965,18

25.584,45

Λοιπές υποχρεώσεις

68.364,35

80.576,64

2.283,61

1.509,84

0,00

0,00

Σύνολο

1.819.415,48

795.327,62

Σύνολο υποχρεώσεων

1.819.415,48

795.327,62

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων
και υποχρεώσεων

2.236.063,48

996.811,65

Έξοδα χρήσεως δουλευµένα
Έσοδα επόµενων χρήσεων

Κατάστασης Αποτελεσµάτων κατά λειτουργία – Ατοµικές
χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ Α.Φ.Μ. : 800501160, περιόδου
( περίοδος χρήσης από : 01/01/2016 έως : 31/12/2016 ) , Γ.Ε.ΜΗ.:
125873803000 ποσά σε €

2016
Κύκλος εργασιών (καθαρός)
Κόστος πωλήσεων
Μικτό αποτέλεσµα
Λοιπά συνήθη έσοδα

2015

4.594.138,96
-2.575.831,23
2.018.307,73
0,00
2.018.307,73
-545.770,21
-1.088.340,43
-6.063,50

2.822.146,59
-1.622.555,74
1.199.590,85
104.305,42
1.303.896,27
-341.974,86
-683.949,73
-3.737,40

0,00

3.861,14

109,64

0,00

Αποτελέσµατα προ τόκων
και φόρων

378.243,23

278.095,42

Χρεωστικοί τόκοι και
συναφή έξοδα

-29.679,24

-10.795,07

Αποτέλεσµα προ φόρων

348.563,99

267.300,35

-103.400,02

-79.600,95

Έξοδα διοίκησης
Έξοδα διάθεσης
Λοιπά έξοδα και ζηµιές
Αποµειώσεις περιουσιακών
στοιχείων (καθαρό ποσό)
Λοιπά έσοδα και κέρδη

Φόροι εισοδήµατος

Αποτέλεσµα περιόδου µετά
από φόρους

245.163,97

187.699,40

Κατάσταση Αποτελεσµάτων κατ’ είδος – Ατοµικές χρηµατοοικονοµικές
καταστάσεις
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ Α.Φ.Μ. : 800501160, περιόδου
( περίοδος χρήσης από : 01/01/2016 έως : 31/12/2016 ) , Γ.Ε.ΜΗ.:
125873803000 ποσά σε €

2016

2015

4.594.138,96

2.822.146,59

35.197,82
0,00

16.206,06
104.305,42

-592.868,63
-178.845,68

-70.186,84
-67.064,29

-2.465,65
-3.477.023,23

-447,57
-2.530.725,09

0,00

3.861,14

109,64

0,00

Αποτελέσµατα προ τόκων και
φόρων

378.243,23

278.095,42

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

-29.679,24

-10.795,07

348.563,99
-103.400,02

267.300,35
-79.600,95

245.163,97

187.699,40

Κύκλος εργασιών (καθαρός)
Μεταβολές αποθεµάτων
(εµπορεύµατα, προϊόντα,
ηµικατ/µένα)
Λοιπά συνήθη έσοδα
Αγορές εµπορευµάτων και υλικών
Παροχές σε εργαζόµενους
Αποσβέσεις
Λοιπά έξοδα και ζηµίες
Αποµειώσεις περιουσιακών
στοιχείων (καθαρό ποσό)
Λοιπά έσοδα και κέρδη

Αποτέλεσµα προ φόρων
Φόροι εισοδήµατος
Αποτέλεσµα περιόδου µετά από
φόρους

ΘΕΜΑ ∆ΕΥΤΕΡΟ:

Συζήτηση και έγκριση των οικονοµικών καταστάσεων εταιρικής χρήσης 2016 µετά
της επ’ αυτών έκθεσης του ∆ιαχειριστή ως και της πρότασης διανοµής κερδών.
Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης διαβάζει την έκθεση διαχειρίσεως του ∆.Σ., όπως είναι
καταχωρηµένη στα Πρακτικά του ∆.Σ. στη συνεδρίαση της 31/7/2017.

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 την έκθεση του ∆.Σ.
Στη συνέχεια, η Γενική Συνέλευση µετά από διεξοδική συζήτηση επί των στοιχείων του Ισολογισµού και
των αποτελεσµάτων χρήσης 2016, αποφασίζει οµόφωνα και παµψηφεί την έγκριση των οικονοµικών
καταστάσεων ήτοι: του Ισολογισµού , των αποτελεσµάτων της χρήσης 2016 και του προσαρτήµατος όπως
επίσης και την χορήγηση µερίσµατος ανερχόµενο σε ποσό εβδοµήντα χιλιάδων (70.000,00€) ευρώ από τα
κέρδη της κλειόµενης χρήσης 2016 ,στον ένα και µοναδικό εταίρο κ.Εµµανουήλ Μαλεφιτσάκη .
ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ:

Απαλλαγή του ∆ιαχειριστή και του Προϊστάµενου Λογιστηρίου από κάθε ευθύνη
για την εταιρική χρήση 2016.
Στην συνέχεια, η Γενική Συνέλευση εισέρχεται στο τρίτο θέµα της ηµερήσιας διάταξης. Με πρόταση του
Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης και έπειτα απο ειδική ψηφοφορία, που διενεργείται µε ειδική κλήση, η
Γενική Συνέλευση απαλλάσσει οµόφωνα τα µέλη του ∆.Σ.,δηλαδή τον διαχειριστή κ. ΜΑΛΕΦΙΤΣΑΚΗ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ όπως και την Προϊσταµένη Λογιστηρίου,από κάθε ευθύνη αποζηµειώσεως για την κλεισθείσα
εταιρική χρήση.
ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ:

Εκλογή ή µη Ορκωτού ελεγκτή, - Λογιστή για τη νέα χρήση 2017.
Με εισήγηση του προέδρου η Γενική Συνέλευση, οµόφωνα αποφασίζει να µην εκλεγούν ελεγκτές
για το φορολογικό έτος 2017 σύµφωνα µε τον Ν.4336/2015.
ΘΕΜΑ ΠΕΜΠΤΟ:

Αύξηση του κεφαλαίου της εταιρείας «ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
ΙΚΕ» µε κατάθεση από τον µοναδικό εταίρο κ=ο Μαλεφιτσάκη Εµµανουήλ στο
ταµείο της εταιρείας, µέρους του διανεµηθέντος µερίσµατος από τα κέρδη της
χρήσης 2016 .
Στη συνέχεια, η Γενική Συνέλευση µετά από διεξοδική συζήτηση αποφασίζει οµόφωνα και
παµψηφεί την αύξηση του Κεφαλαίου της εταιρείας , µε κατάθεση από τον µοναδικό εταίρο στο
ταµείο της εταιρείας ,ποσού ίσον µε

τριάντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα εννέα

(39.999,00) ευρώ από το µέρισµα των 70.000,00 ευρώ από τα κέρδη της χρήσης 2016 ,που
ήδη η Γενική Συνέλευση έχει εγκρίνει να διανείµει στον κ. Εµµανουήλ Μαλεφιτσάκη .
ΘΕΜΑ ΕΚΤΟ:

Τροποποίηση του άρθρου 8 του Καταστατικού

και κωδικοποίηση του

Καταστατικού.
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 την τροποποίηση του άρθρου 8 του Καταστατικού το οποίο διαµορφώνεται όπως
παρακάτω:
Το Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των σαράντα χιλιάδων ( 40.000,00 ) ευρώ ,
διαιρούµενο σε σαράντα χιλιάδες (40.000,00) εταιρικά µερίδια ,ονοµαστικής αξίας ενός (1)
ευρώ έκαστο, το οποίο καλύφθηκε ολοσχερώς σε µετρητά από τον ένα και µοναδικό εταίρο
Εµµανουήλ Μαλεφιτσάκη του Ελευθερίου.
Στην συνέχεια, η Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί τον ∆ιαχειριστή και µοναδικό εταίρο να προβεί
σε κωδικοποίηση του Καταστατικού η οποία να ενσωµατώνει και την παρούσα τροποποίηση
µαζί µε τις προγενέστερες προκειµένου να δηµοσιευθεί σύµφωνα µε τον νόµο και το
Καταστατικό της εταιρείας.
ΘΕΜΑ ΕΒ∆ΟΜΟ:

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

Ο Γραµµατέας της
Γενικής Συνέλευσης

ΜΑΛΕΦΙΤΣΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΜΑΛΕΦΙΤΣΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Ακριβές Αντίγραφο
ΗΡΑΚΛΕΙΟ , 21/08/2017
Ο Πρόεδρος του ∆.Σ.

