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ΠΡΑΚΣ ΙΚΟ
πλεδξίαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Αλώλπκεο Δηαηξίαο κε ηελ επσλπκία
«ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΣΗ ΠΔΡΙΦΔΡΙΑΚΗ
ΔΝΩΣΗΣΑ ΛΔΒΟΤ ΑΔ>>
ηελ Μπηηιήλε ζήκεξα 30 Απξηιίνπ 2015 ώξα 10.00 ζπλήιζε ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην
ηεο εηαηξίαο θαηόπηλ πξνζθιήζεσο ηνπ Πξνέδξνπ απηήο ζε ζπλεδξίαζε γηα ζπδήηεζε θαη
ιήςε απνθάζεσλ γηα ηα παξαθάησ ζέκαηα :
1) Έγθξηζε νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ.
2) Πξόζθιεζε ησλ κεηόρσλ ζε εηήζηα ηαθηηθή γεληθή ζπλέιεπζε
3) Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ επί ησλ πεπξαγκέλσλ ηεο εηαηξηθήο ρξήζεο από
1/1/2014 έσο 31/12/2014. Παξέζηεζαλ όινη νη ζύκβνπινη.
ΘΔΜΑ 1ν.Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην αθνύ έιαβε γλώζε ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ
ηεο ρξήζεσο από 1/1/2014 έσο 31/12/2014 (Ιζνινγηζκόο, ινγαξηαζκόο απνηειεζκάησλ
ρξήζεσο, πίλαθαο δηαζέζεσο απνηειεζκάησλ, πξνζάξηεκα) εγθξίλεη νκόθσλα ηηο
παξαπάλσ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.
ΘΔΜΑ21ν. Απνθαζίδεηαη ε ζύγθιηζε ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηόρσλ ζηηο
30 Ινπλίνπ 2015 εκέξα Σξίηε θαη ώξα 13:00 ζηα γξαθεία ηεο έδξαο ηεο εηαηξίαο ζηελ
Μπηηιήλε Καβεηζνπ 36 θαη δηαηππώλεηαη ην θείκελν ηεο πξόζθιεζεο σο εμήο :
ΠΡΟΚΛΗΗ
Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηόρσλ
ύκθσλα κε ην Νόκν θαη ην Καηαζηαηηθό ηεο εηαηξίαο θαινύληαη νη Μέηνρνη ηεο
εηαηξείαο ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΣΗ ΠΔΡΙΦΔΡΙΑΚΗ
ΔΝΩΣΗΣΑ ΛΔΒΟΤ ΑΔ ζε Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε πνπ ζα γίλεη ζηηο 30 Ινπλίνπ
2015 εκέξα Σξίηε θαη ώξα 13:00 ζηα γξαθεία ηεο έδξαο ηεο εηαηξίαο ζηελ Καβέηζνπ 36
ζηε Μπηηιήλε γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε απνθάζεσλ ζηα παξαθάησ ζέκαηα :
1. Αλάγλσζε ηεο έθζεζεο δηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ
εηαηξείαο γηα ηνλ Ιζνινγηζκό ηεο θιεηζζείζαο ρξήζεο 31/12/2014.
2. Έγθξηζε ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο 31/12/2014 θαη ιήςε απόθαζεο
γηα ηελ δηάζεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ρξήζεο.
3. Απαιιαγή ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ από θάζε επζύλε γηα ηε θιεηζζεηζα
ρξήζε .
4. Γηάθνξα άιια ζέκαηα θαη αλαθνηλώζεηο.
Οη Μέηνρνη θαη νη αληηπξόζσπνη ησλ κέηνρσλ γηα λα έρνπλ δηθαίσκα παξαζηάζεσο ζηε
Γεληθή πλέιεπζε πξέπεη θαηά ην Νόκν θαη ην Καηαζηαηηθό ,λα θαηαζέζνπλ ηηο απνθάζεηο
νξηζκνύ ησλ από ηνπο θνξείο πνπ εθπξνζσπνύλ ζηελ εηαηξία θαηά ηελ εκεξνκελία
ζπλεδξηάζεσο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο .
Μπηηιήλε 30 Απξηιίνπ 2015
ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ
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ΘΔΜΑ 2ο : Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην αζρνιείηαη κε ηε δηαηύπσζε ηεο έθζεζεο ησλ
πεπξαγκέλσλ ηεο ρξήζεο από 1/1/2014 έσο 31/12/2014 κεηά δε από δηεμνδηθή ζπδήηεζε ην
θείκελν ηεο έθζεζεο δηαηππώλεηαη σο εμήο :
ΔΚΘΔΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ
ΣΟΤ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ <<ΚΔΚΑΠΔΛ ΑΔ>> ΔΠΙ ΣΩΝ ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΩΝ
ΣΗ ΥΡΗΗ ΑΠΟ 1/1/2014 ΔΩ 31/12/2014 ΠΡΟ ΣΗΝ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ
ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΗ 30/6/2015.
Κύξηνη Μέηνρνη ,
Η πνξεία ησλ εξγαζηώλ καο θαηά ην πξνεγνύκελν νηθνλνκηθό έηνο 2014 ζεσξείηαη
ζεηηθή αθνύ παξνπζηάδεη ζεηηθό απνηέιεζκα 41951,16 επξώ.
Ο θύθινο εξγαζηώλ από πσιήζεηο αλήιζε ζην πνζό ησλ 114421,44 επξώ ζε ζρέζε κε
ην 2013 πνπ ήηαλ 75233,99 επξώ. Σα κεηθηά απνηειέζκαηα ην 2014 ήηαλ 114421,44 επξώ
ζε ζρέζε κε ην 2013 πνπ ήηαλ 75233,99 επξώ. Σα άιια έζνδα εθκεηάιιεπζεο αλήιζαλ ζηα
235093,97 επξώ ζε ζρέζε κε ην 2013 πνπ ήηαλ 123314,52 επξσ.. Σα έμνδα ιεηηνπξγηάο ηεο
επηρείξεζεο αλήιζαλ ζην πνζό ησλ 307748,70 επξώ ζε ζρέζε κε ην 2013 πνπ ήηαλ
161331,09 επξώ, ηα δε ρξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ήηαλ 184,45 επξώ ζε ζρέζε κε
ην 2013 πνπ ήηαλ -125,54 επξώ. Σα έθηαθηα θ αλόξγαλα απνηειέζκαηα ήηαλ κεδέλ επξώ
ζε ζρέζε κε ην 2013 πνπ ήηαλ 147,86 επξώ.
Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο επηρείξεζεο εθηηκά όηη ην απνηέιεζκα είλαη ηθαλνπνηεηηθό
θαη ην ηξέρνλ νηθνλνκηθό έηνο ην απνηέιεζκα ζα είλαη θεξδνθόξν κε ηε κείσζε ησλ
εμόδσλ ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο θαη ηελ αύμεζε ηνπ θύθινπ εξγαζηώλ ηεο.
Μπηηιήλε 30 Απξηιίνπ 2015
ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ

Με ππάξρνληνο άιινπ ζέκαηνο ιύεηαη ε ζπλεδξίαζε.

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

ΣΑ ΜΔΛΗ
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ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ ΙΟΛΟΓΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΧΡΗΕΩ
2014
ΣΗ <<ΚΕΝΣΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΝΟΣΗΣΑ ΛΕΒΟΤ Α. Ε.>>
Σο παρόν αποτελεί ςτοιχείο του ςυνόλου των ετιςιων οικονομικών
καταςτάςεων τθσ εταιρείασ και παρζχει όλεσ τισ απαραίτθτεσ
πλθροφορίεσ που προβλζπουν οι διατάξεισ τθσ
Παρ.4.1.5.του Π.Δ. 1123/1980 και του άρκρου 43α του Κωδ.Ν. 2190/20.
1)Γενικζσ πλθροφορίεσ,
Ο Ιςολογιςμόσ και τα αποτελζςματα χριςεωσ καταρτίςτθκαν βάςει
του άρκρου 42α παρ.2 του ωσ άνω Νόμου και εμφανίηουν με απόλυτθ
ςαφινεια τθν πραγματικι εικόνα τθσ περιουςιακισ διάρκρωςθσ ,τθσ
χρθματοοικονομικισ κζςθσ και των αποτελεςμάτων χριςεωσ τθσ
εταιρείασ.
2)Πλθροφορίεσ άρκρου 43α
α)Η μζκοδοσ αποτίμθςθσ των αποκεμάτων που επιλζχκθκε από τθν
εταιρεία μασ και που πάγια ακολουκείται είναι θ(πρώτθ ειςαγωγι
πρώτθ εξαγωγι).
β)Οι αποςβζςεισ ζγιναν βάςει των διατάξεων τθσ ιςχφουςασ
νομοκεςίασ.

Μυτιλινθ 30/4/2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ..

Ο ΛΟΓΙΣΗ
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