ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ No 343
Συνεδρίαση του Δ.Σ. της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία
ΕΡΓΑΤΕΞ Α.Ε.
Στο Δήμο Αλικαρνασσού σήμερα 26 Μαΐου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 17.00
μετά από πρόσκληση του Προέδρου, συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου στην έδρα της εταιρίας που βρίσκεται στη ΒΙ.ΠΕ.Ηρακλείου
(οδός Ζ),με θ’εματα ημερήσιας διάταξης:
Α) ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2014
& ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΤΟΥ Δ.Σ.
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ
Β) ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι :
1. Εργαζάκης Ιωάννης – πρόεδρος Δ.Σ. & διευθύνων σύμβουλος
2. Νικηφοράκης Χαρίτων – μέλος Δ.Σ.
3. Παπαδογιάννης Μιχαήλ- μέλος Δ.Σ.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία και είναι δυνατή η λήψη αποφάσεων άρχισε η
συζήτηση για τα ανωτέρω θέματα :
Επί του Α θέματος , ο πρόεδρος του Δ.Σ., αφού μοίρασε φωτοτυπίες του
ισολογισμού χρήσεως 2014 και του προσαρτήματος αυτού ,αναλύει λεπτομερώς τα
κονδύλια που αναγράφονται επ΄αυτών.
Μετά από τα παραπάνω και αφού τελείωσε η ανάλυση των λογαριασμών του
ισολογισμού και του προσαρτήματος αυτού ,τα μέλη του Δ.Σ. έπειτα από διαλογική
συζήτηση και αφού εξέτασαν με λεπτομέρεια όλους τους λογαριασμούς του και του
προσαρτήματος αυτού, ομόφωνα και παμψηφεί ,εγκρίνουν τον ισολογισμό και τα
αποτελέσματα χρήσεως 2014 και αποφασίζουν να υποβληθούν ως έχουν ,στη γενική
συνέλευση των μετόχων για έγκριση και εξουσιοδοτούν, τον πρόεδρο του Δ.Σ.
κ.Εργαζάκη Γ. Ιωάννη και τον λογιστή για την υπογραφή του και δημοσίευση αυτού
στην ιστοσελίδα της εταιρείας και ανακοίνωση Στο ΓΕΜΗ.
Έπειτα από τα παραπάνω , με μέριμνα του προέδρου του Δ.Σ. συντάχθηκε η
έκθεση του Δ.Σ. που θα υποβληθεί στους μετόχους της τακτικής γενικής συνέλευσης ,
η οποία έχει ως ακολούθως :

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΕΡΓΑΤΕΞ Α.Ε.
ΠΡΟΣ ΤΗΝ
ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014
(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)
Κύριοι, μέτοχοι
σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρίας ,σας παρουσιάζουμε την
δραστηριότητα της εταιρίας κατά την διαχειριστική χρήση 2014.
(1 Ιανουαρίου-31 Δεκεμβρίου 2014).
Παρότι, στις οικονομικές καταστάσεις ,αναφέρονται με σαφήνεια τα ενεργητικά
και τα παθητικά στοιχεία της εταιρίας μας ,κρίνουμε σκόπιμο, να παραθέσουμε τις
παρακάτω λεπτομέρειες, ως προς την συγκρότηση της εταιρικής περιουσίας και την
σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων.
Α) ΠΑΓΙΑ-ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ
Τα κονδύλια του πάγιου ενεργητικού εμφανίζονται αυξημένα με τις προσθήκες και
βελτιώσεις της χρήσης και μειωμένα με τις διενεργηθείσες στη χρήση αποσβέσεις,
όπως αναλυτικά περιγράφονται στο προσάρτημα του ισολογισμού ,στο κεφάλαιο
«Μεταβολές Παγίων» , οι κυριότερες επενδύσεις παγίων που έγιναν στη χρήση 2014,
αναλύονται κατά κατηγορία παγίων ως κάτωθι:
1.ΓΗΠΕΔΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ
:
2.ΚΤΙΡΙΑ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
:
3.ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΤΕΧΝ.ΕΓΚΑΤ. :
306,00
4.ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ
:
5.ΕΠΙΠΛΑ-ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ :
562,63
6.ΕΞΟΔΑ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
:
7.ΑΚΙΝΗΤ.ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ
:
ΣΥΝΟΛΟ
:
868,63
Στην παρούσα χρήση ,όπως και στην προηγούμενη διενεργήθηκαν αποσβέσεις
μειωμένες λόγω χρήσης ,επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων ,με βάση τους
συντελεστές αποσβέσεων που προβλέπονται από το άρθρο 24 Ν.4172/2013

Β) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Η εταιρία συγκαταλέγεται σε τοπικό επίπεδο στις μεσαίου μεγέθους βιομηχανικές
μονάδες. Τα αθροίσματα του ισολογισμού την 31.12.2014 έχουν ως εξής:
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
:
44.263,83
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
: 1.887.322,81
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ :
749.202,86
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ :
12.403,79
ΣΥΝΟΛΟ
: 2.693.193,29
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
:
780.158,88
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔ.& ΕΞΟΔ.:
11.280,51
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
: 1.898.488,12
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ :
3.265,78
ΣΥΝΟΛΟ
: 2.693.193,29

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
:
ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ& Π.Υ .
:
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΚΕΡΔΗ
:
ΠΛΕΟΝ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ
:
ΣΥΝΟΛΟ
:
ΜΕΙΟΝ ΓΕΝΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ
:
ΚΕΡΔΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
:
ΜΕΙΟΝ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝ.ΕΞ.
:
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ ΕΚΜ.
:
ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ &ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ :
ΜΕΙΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ :
ΜΕΙΟΝ ΕΞ.-ΕΣ. ΠΡΟΗΓΟΥΜ.ΧΡΗΣΕΩΝ
:
ΟΡΓΑΝ.& ΕΚΤΑΚΤ.ΑΠΟΤΕΛ.ΚΕΡΔΗ ΕΚΜ. :
ΜΕΙΟΝ ΜΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ
ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ:
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ)
ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ
:

999.888,77
657.508,41
342.380,36
2.665,60
345.045,96
147.494,15
197.551,81
95.279,74
102.272,07
1.350,25
290,89
102.562,96
5.023,63
97.539,33

Δ) ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Όπως προκύπτει από τις οικονομικές καταστάσεις που επισυνάπτονται ,ο κύκλος
εργασιών ανήλθε στη χρήση 2014 στο ποσό των ευρώ 999.888,77
και παρουσίασε αύξηση κατά 224.115,49 ή 28,89 %,σε σχέση με την προηγούμενη
χρήση 2013
Κατά το έτος 2014, τα καθαρά αποτελέσματα χρήσης ανήλθαν σε κέρδη
ευρώ 97.539,33.Αυτό οφείλεται στη σκληρή προσπάθεια της διοίκησης για συμπίεση
κατά το εφικτό του λειτουργικού κόστους.

Ε) ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ
Αν κρίνουμε από τα δεδομένα της κρινόμενης χρήσης 2014, όπως αυτά εκτέθηκαν
παραπάνω και από τα δεδομένα που έχουμε μέχρι σήμερα , κατά την τρέχουσα χρήση
2015,η παγκόσμια οικονομική συγκυρία προβλέπεται ακόμη περισσότερο ασταθής,
με αποτέλεσμα να προβλέπουμε για την εταιρεία μας ,πωλήσεις στα ίδια επίπεδα του
έτους 2014.Γενικά,είμαστε με συγκρατημένη αισιοδοξία ως προς την προβλεπόμενη
πορεία της εταιρείας μας,λόγω της συνεχιζόμενης ύφεσης και της πολιτικης
αστάθειας.
Οι ανακατατάξεις στον βιομηχανικό τομέα και ο ανταγωνισμός ,σε τοπικό και
διεθνές επίπεδο απαιτεί μεγάλες προσπάθειες για αύξηση του τζίρου και συγκράτηση
του λειτουργικού κόστους ,επίσης πιστεύουμε πως χρειάζεται ,ακόμη καλύτερος
μηχανολογικός εξοπλισμός που ήδη έχει αρχίσει από τις προηγούμενες χρήσεις ,για
να μπορέσει η εταιρία να επιτύχει τους στόχους της.

ΣΤ) ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Οι λογιστικές αρχές που ακολούθησε η εταιρία , για την κατάρτιση των
οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2014 , είναι ίδιες με αυτές που ακολούθησε
και στην προηγούμενη χρήση και περιγράφονται στο προσάρτημα.

Ζ) ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΟΥ ΣΥΝΕΒΗΣΑΝ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ
Κατά την διάρκεια της κρινόμενης χρήσης 2014, η εταιρία μας δεν έχει
υλοποιήσει επενδύσεις.Θα επιστήσουμε την προσοχή των μετόχων της Γενικής
Συνέλευσης της 30/6/2015 στο σημείο της σχέσης μεταξύ ιδίων κεφαλαίων και του
ημίσεως του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η παραπάνω σχέση βελτιώθηκε
θετικά ως προς το μετοχικό κεφάλαιο για το τρέχον έτος 2014.
.

Κύριοι ,κύριοι μέτοχοι
σας εκθέσαμε την οικονομική κατάσταση και την πορεία της εταιρίας σας , στη
χρήση 2014 και το οικονομικό δυναμικό κατά το έτος 2014 ( της 31/12/2014),
καθώς και τις προβλέψεις μας , για την χρήση 2015 που τρέχει και σας παρακαλούμε:
1. Να εγκρίνετε τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσης 2014.
2. Να απαλλάξετε εμάς και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα
της χρήσης 2014.
3. Να ορίσετε δύο(2) τακτικούς και δύο(2) αναπληρωματικούς ελεγκτές για τον
έλεγχο της χρήσης 2015.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΕΡΓΑΖΑΚΗΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 26 ΜΑΙΟΥ 2014

Μετά από την σύνταξη της παραπάνω έκθεσης , προς την ετήσια τακτική
γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρίας , το Δ.Σ. συζητά τις λεπτομέρειες για
την γενική συνέλευση των μετόχων και ανακοινώνει την ημερομηνία αυτής , η οποία
όπως προαναφέρθηκε θα είναι η 30 Ιουνίου 2015, ήμερα Τρίτη και ώρα 10: π.μ. στα
γραφεία της εταιρίας με θέματα ημερήσιας διάταξης :
1.Υποβολή των οικονομικών καταστάσεων και της έκθεσης διαχείρισης του Δ.Σ.
καθώς και την έκθεση των ελεγκτών για τη χρήση 2014.
2. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2014.
3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη
αποζημιώσεως επί των διαχειρίσεων της εταιρικής χρήσης 2014.
4.Εκλογή ελεγκτών για την χρήση από 1.1.2015-31.12.2015 και καθορισμό αμοιβής
αυτών.
5. Αμοιβή μελών διοικητικού συμβουλίου.
6.Διάφορες άλλες ανακοινώσεις.

Μετά από τα παραπάνω και επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζητηση , τελειώνει η
συνεδρίαση περί ώρα 20:00 μ.μ. και υπογράφτηκε το παρόν ως εξής :

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΡΓΑΖΑΚΗΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗΣ ΧΑΡΙΤΩΝ

ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

