SIRIS HOTEL-ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΑΚΕ ΣΟΤΡΙΣΙΚΕ
ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΙ ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΣΑΙΡΙΑ
ΛΔΤΚΩΝΑ ΔΡΡΩΝ
ΑΡΗΘΜ. ΜΖΣΡ. Α.Δ. 56365/59/Β/04/02
ΑΡΗΘΜΟ ΓΔΜΖ 113262952000
Π Ρ Α Κ Σ Ι Κ Ο Σ Ο Τ Δ. .
ηνλ Λεπθώλα εξξώλ ζηηο 18 Απγνύζηνπ 2017 εκέξα Παξαζθεπή,
ώξα 12:00 π.κ. θαη όπνπ βξίζθνληαη ηα γξαθεία ηεο αλσλύκνπ εηαηξείαο κε
ηελ
επσλπκία
SIRIS
HOTEL-ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΔ
ΣΟΤΡΗΣΗΚΔ
ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ , ζπλήιζε ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην
ηεο εηαηξείαο κε ηνπο θάησζη :
1.
ΗΑΣΡΟΠΟΤΛΟ ΑΝΣΩΝΗΟ ηνπ ΠΑΡΑΚΔΤΑ
Πξόεδξνο θαη Γηεπζύλσλ ύκβνπινο.
2.
ΗΑΣΡΟΠΟΤΛΟΤ ΥΡΤΟΤΛΑ ηνπ ΕΖΖ , Αληηπξόεδξνο ηνπ Γ. .
3.
ΠΟΤΡΝΑΕΖ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ηνπ ΗΩΑΝΝΖ , κέινο ηνπ Γ. .
Απνηεινύληεο ην Γ. . θαη αθνύ δηαπηζηώζεθε απαξηία ππό ηελ
Πξνεδξία ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ. . ζπδεηήζακε γηα ηα ζέκαηα ηεο παξαθάησ
εκεξεζίαο δηαηάμεσο :
ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ
Τπνβνιή ηνπ ηζνινγηζκνύ ηεο εηαηξείαο ηεο ρξήζεσο 2016 , δει. από
1-1-2016 έσο 31-12-2016.
Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζέζνπκε ζηελ θξίζε ζαο ηνλ ηζνινγηζκό ηεο
εηαηξείαο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2016, ν νπνίνο πεξηιακβάλεη ηελ εηαηξηθή
ρξήζε από 1-1-2016 έσο 31-12-2016.
Καηά ηε ρξήζε απηή ην ζύλνιν ηνπ Δλεξγεηηθνύ ηεο εηαηξείαο αλήιζε ζε
4.544.840,35 επξώ από ηηο νπνία ηα 4.418.955,67 επξώ απνηεινύλ ην πάγην
ελεξγεηηθό , ηα 126.531,05 επξώ απνηεινύλ ην θπθινθνξνύλ , από ηα νπνία
ηα 125.884,68 επξώ απνηεινύλ ην δηαζέζηκν.
Σν ζύλνιν ηεο θαζαξήο ζέζεο θαη ησλ ππνρξεώζεσλ ηεο εηαηξείαο
αλήιζε νκνίσο ζε 4.544.840,35 επξώ θαη απνηειείηαη :
1. Από ην Μεηνρηθό Κεθάιαην πνπ αλέξρεηαη ζε 1.750.000,00 επξώ, από
ην νπνίν θαη ηα 1.750.000,00 επξώ είλαη ην θαηαβιεκέλν.
2. Σν πνζό ησλ 1.178.067,00 επξώ πνπ αθνξά ηηο επηρνξεγήζεηο
παγίσλ επελδύζεσλ
3. Από ην πνζό ησλ ( 1.771.820,72 ) επξώ πνπ πξνθύπηεη από
ηηο δεκίεο 289.222,37 επξώ ηεο ρξήζεσο 2016, πιένλ ηηο δεκίεο
1.482.598,35 επξώ κέρξη θαη ηηο 31-12-2015.
4. Από ην πνζό ηνπ 1.219.994,90 επξώ πνπ αθνξά θαηαζέζεηο κεηόρσλ
γηα αύμεζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ.
5. Από ην πνζό 557.402,35 επξώ, ηηο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο.
6. Από ην πνζό
ησλ
1.611.196,82 επξώ πνπ
απνηεινύλ
ηηο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο.
Καηά ηελ ππό θξίζε ρξήζε ην κηθηό θέξδνο ηεο εηαηξείαο αλέξρεηαη ζηα
339,037,48 επξώ.
Ύζηεξα από δηαινγηθή ζπδήηεζε ην Γ. . πακςεθεί θαη νκόθσλα
εγθξίλεη ηνλ ηζνινγηζκό ηεο εηαηξείαο ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2016 θαη ηελ παξά
πόδαο απηνύ αλάιπζε ηεο θαηάζηαζεο απνηειεζκάησλ ρξήζεσο θαη

απνθάζηζε ηα παξαπάλσ ιερζέληα από ηνλ Πξόεδξν ηνπ Γ. . λα
απνηειέζνπλ ηελ έθζεζε ηνπ Γ. . επί ηνπ ηζνινγηζκνύ ηεο εηαηξείαο ηεο 31 εο
Γεθεκβξίνπ 2016 πξνο ηελ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηόρσλ ηεο
εηαηξείαο .
ύγκληση Σακτικής Γενικής υνέλευσης
Σν Γ. . ηεο εηαηξείαο απνθάζηζε όπσο ε Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε
ησλ κεηόρσλ λα ζπλέιζεη ηελ 10ε επηεκβξίνπ 2017 εκέξα Κπξηαθή θαη ώξα
12:00 π.κ. ζηελ έδξα ηεο εηαηξείαο ζηνλ Λεπθώλα εξξώλ κε ζθνπό ηε ιήςε
απνθάζεσλ επί ησλ ζεκάησλ ηεο παξαθάησ Ζκεξήζηαο Γηαηάμεσο :
ΠΡΟΚΛΗΗ
ε εηήζηα Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηόρσλ ηεο Α.Δ. κε ηελ
επσλπκία
« SIRIS HOTEL-ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΑΚΕ ΣΟΤΡΙΣΙΚΕ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΙ
ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΣΑΙΡΙΑ »
Καινύληαη νη θύξηνη κέηνρνη ηεο αλσλύκνπ εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «SIRIS
HOTEL-ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΑΚΕ ΣΟΤΡΙΣΙΚΕ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΙ ΑΝΩΝΤΜΟ
ΕΣΑΙΡΙΑ» ζηελ εηήζηα Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ζηηο 10 επηεκβξίνπ 2017,
εκέξα Κπξηαθή θαη ώξα 12:00 π.κ. ζηα γξαθεία ηεο εηαηξίαο ζην Λεπθώλα
εξξώλ γηα λα ιάβνπλ απνθάζεηο ζηα παξαθάησ ζέκαηα :

1.
2.

3.

4.

ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΕΩ
Τπνβνιή θαη αθξόαζε ησλ Δθζέζεσλ ηνπ Γ. . επί ηνπ ηζνινγηζκνύ
ηεο εηαηξείαο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2016.
Τπνβνιή θαη έγθξηζε ηνπ ηζνινγηζκνύ ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2016,
δειαδή ηεο εηαηξηθήο ρξήζεσο από 1-1-2016 έσο 31-12-2016 θαη ηεο
παξά πόδαο απηνύ αλαιύζεσο ινγαξηαζκνύ απνηειέζκαηα ρξήζεσο .
Απαιιαγή ησλ κειώλ ηνπ Γ. . θαη ηνπ ινγηζηή από θάζε επζύλε,
απνδεκηώζεσο γηα ηε δηαρείξηζε ηεο εηαηξηθήο ρξήζεο από 1-1-2016 έσο
31-12-2016.
Γηάθνξα ζέκαηα αλαθνηλώζεηο.

ην ζεκείν απηό αθνύ ηειείσζαλ ηα ζέκαηα εκεξεζίαο δηάηαμεο ε
ζπλεδξίαζε ιύεηαη θαη ην πξαθηηθό ππνγξάθεηαη λόκηκα παξαθάησ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ

Αθξηβέο αληίγξαθν από ην βηβιίν
πξαθηηθώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ
Λεπθώλα εξξώλ , απζεκεξόλ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ
ΙΑΣΡΟΠΟΤΛΟ ΑΝΣΩΝΙΟ

ΣΑ ΜΕΛΗ

