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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ∆.Σ. της 29ης  ΜΑΙΟΥ 2014 
 

 
Χαλάνδρι Αττικής, σήµερα 29 Μαΐου 2014, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10.00  στα γραφεία της 
εταιρείας ( Υψηλάντου 17 Χαλάνδρι Αττικής) µε την επωνυµία "Γ.ΚΟΥΤΙΝΑΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ & ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ" και δ.τ. 
" ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΑΕ", συνήλθε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αυτής, ύστερα από πρόσκληση του 
προέδρου του κ. ΚΟΥΤΙΝΑ ΓΕΩΡΙΟΥ, προς συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε τα 
παρακάτω θέµατα: 
Σε αυτήν  παραβρέθηκαν οι κ.κ. 
ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Πρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος, 
ΚΟΥΤΙΝΑ ΝΑΤΑΛΙ -  ΚΛΕΜΑΝΣ,  Μέλος, 
ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΠΩΛ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Μέλος.  
 
Υπαρχούσης  σύµφωνα µε τον Νόµο και το καταστατικό της νοµίµου απαρτίας το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο αρχίζει τη συζήτηση των θεµάτων της ηµερησίας διάταξης. 
 
ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση Ισολογισµού και αποτελεσµάτων χρήσεως 
 
Ο πρόεδρος του ∆.Σ. κ. ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ έθεσε υπ΄όψιν του σώµατος τις οικονοµικές 
καταστάσεις οι οποίες εγκρίθηκαν οµόφωνα. 
 
ΘΕΜΑ 2ο : Υπογραφή Ισολογισµού, αποτελεσµάτων χρήσεως & προσαρτήµατος 
 
Ο πρόεδρος του ∆.Σ. κ. ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ενηµερώνει τα µέλη ότι βάσει του Νόµου 
και του Καταστατικού ο Ισολογισµός, η κατάσταση του Λογαριασµού Αποτελεσµάτων 
Χρήσεως και το προσάρτηµα πρέπει να υπογραφούν από τον Πρόεδρο του ∆.Σ. ένα µέλος του 
∆.Σ.  και τον Λογιστή της εταιρείας.  
Προτείνει την υπογραφή αυτών από τον ίδιο µε την ιδιότητα του Προέδρου του ∆.Σ., από τον 
ΠΩΛ – Αναστάσιο Κουτίνα µέλος του ∆Σ και για το Λογιστήριο να υπογραφεί από τον κ. 
Αθανάσιο Κ. Μανάσκο Λογιστή - Φοροτεχνικό µε την ιδιότητα του επιβλέποντος 
Λογιστηρίου. 
Η πρόταση έγινε οµόφωνα αποδεκτή. 
 
ΘΕΜΑ 3ο : Έκθεση του ∆.Σ. προς την τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων. 
 
ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ “Γ. ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΑΕ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 
και ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ” ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ 
ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013. 
 
Κύριοι Μέτοχοι, 
 
Σύµφωνα µε το νόµο και το καταστατικό της εταιρείας σας παρουσιάζουµε τη δραστηριότητα 
της εταιρείας κατά το διαχειριστικό έτος 2013. 
 
Η χρήση που έκλεισε ήταν για την εταιρεία µας παρά τις αρνητικές συγκυρίες καλή. 
 
Τα  κυριότερα σηµεία προόδου της περασµένης χρήσης είναι τα εξής: 
 
1.Ο κύκλος εργασιών από την διαµεσολάβηση σε σύναψη συµβάσεων ασφάλισης, 
ανέρχεται, για την χρήση 2013 σε 129.736,38€ ενώ αθροιζόµενα και τα άλλα έσοδα 
εκµετάλλευσης ανέρχεται σε 136.274,49€   έναντι της χρήσης 2012, όπου ανήρχετο σε 
123.611,01€ και 125.648,99€ αντίστοιχα. 
 
2.Τα µικτά Κέρδη της χρήσης 2013 ανέρχονται  σε 65.839,79€ ήτοι 50,7% έναντι  
64.553,67€ ήτοι 52,22%  της χρήσης 2012. (Ο υπολογισµός έγινε επί του κύκλου εργασιών 
της διαµεσολάβησης σε σύναψη συµβάσεων ασφάλισης). 
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ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2014. Οι προοπτικές µας για το 2014 πιστεύουµε ότι ∆ΕΝ θα είναι 
πολύ καλύτερες, δεδοµένου ότι η οικονοµική κρίση έχει δυσµενείς επιπτώσεις για την 
εταιρεία. 
 
 
ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 
 
Για την κατάρτιση του Ισολογισµού της παρούσης χρήσης όπως και τον συνοδεύοντα αυτόν 
Λογαριασµό Αποτελεσµάτων Χρήσης ,εφαρµόσθηκαν οι ακόλουθες βασικές λογιστικές 
αρχές. 
 
1.Αποτίµηση παγίων περιουσιακών στοιχείων και αποσβέσεις αυτών. Τα  ενσώµατα 
πάγια περιουσιακά  στοιχεία έχουν αποτιµηθεί στην αξία κτήσεως αυτών (ιστορικό 
κοστος),οι αποσβέσεις όλων των παγίων περιουσιακών στοιχείων έχουν υπολογιστεί µε βάση 
τις διατάξεις του Π.∆.299/2003. 
 
2.Αποτίµηση αποθεµάτων- κόστος παραγωγής προϊόντων.  ∆εν υπάρχουν αποθέµατα 
λόγω της ασκούµενης δραστηριότητας. 
 

3.Αποτίµηση απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε ξένα νοµίσµατα. Οι  σε ξένα νοµίσµατα 
απαιτήσεις και υποχρεώσεις έχουν αποτιµηθεί µε βάση της σε ευρώ επίσηµης τρέχουσας 
τιµής των ξένων νοµισµάτων κατά την ηµέρα κλεισίµατος ισολογισµού. Οι δε προκύψασες 
συναλλαγµατικές διαφορές έχουν καταχωρηθεί στα αποτελέσµατα χρήσης. 
 

4.Κριτήρια χαρακτηρισµού απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε µακροπρόθεσµες  και 
βραχυπρόθεσµες. Ο ι υποχρεώσεις των οποίων η προθεσµία εξόφλησης τους, από την ηµέρα 
κλεισίµατος του ισολογισµού, είναι µεγαλύτερη του έτους, έχουν καταχωρηθεί στην 
κατηγορία των µακροπρόθεσµων, όλες δε οι λοιπές έχουν συµπεριληφθεί στην κατηγορία 
των βραχυπρόθεσµων. Τα ίδια κριτήρια ισχύουν και για τις απαιτήσεις. 
 
5.Αποζηµιώσεις αποχωρούντος και απολυόµενου προσωπικού. ∆ε σχηµατίζεται πρόβλεψη 
για αποζηµιώσεις αποχωρούντος και απολυόµενου προσωπικού, ακολουθούµενης παγίως της 
αρχής επιβάρυνσης κάθε χρήσης µε τα εντός αυτής καταβαλλόµενα  ποσά αποζηµιώσεων. 
 

6. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ 
 Κλειόµενη 

χρήση 
Προηγούµενη 

χρήση 
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 129.736,38 123.611,01 
µειον ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ    59.057,34 
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ        64.553,67 
Πλέον: Άλλα  έσοδα 6.379,47 1.681,69 
µείον 1.ΕΞΟ∆Α ∆ΙΟΙΚ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 48.727,70 19.842,54 
2.ΕΞΟ∆Α ΛΕΙΤ.∆ΙΑΘΕΣΗΣ 21.707,00 11.030,86 
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  35.361,96 
Πλέον> Τόκοι Πιστωτικοί 158,64 356,29 
Μείον : Τόκοι Χρεωστικοί  594,58 
πλεον   Ανόργανα έσοδα  3.252,00 
Μείον   Ανόργανα έξοδα  0,00 
Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους   
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 65.839,79 38.375,67 
 

  

 

 

 




