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ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ.  

Της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία, «ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΙ Α.Ε - ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ» 

 
Στην Πάτρα σήμερα, την 1η Σεπτεμβρίου έτους 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 

π.μ., συνήλθαν σε συνεδρίαση, στα γραφεία της εταιρίας στην Πάροδο Ακρωτηρίου αρ. 
268 στην Λεύκα, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την 
επωνυμία «ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΙ Α.Ε. – ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ», μετά 
από πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. 

Παρόντα είναι όλα τα μέλη του Δ.Σ, ήτοι παρευρίσκονται αυτοπροσώπως οι κ.κ.:   
1. Βασιλόπουλος Ανδρέας του Ελευθερίου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος. 
2. Βασιλόπουλος Αλέξανδρος-Ελευθέριος, Αντιπρόεδρος. 
3. Βόκαλης Δημήτριος του Θεμιστοκλή, Μέλος. 

Διαπιστωθείσης νομίμου απαρτίας, σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό, το 
Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει και αρχίζει τη συζήτηση των θεμάτων της 
ημερήσιας διάταξης. 

 
Θέμα 1ο : Έγκριση Οικονομικών Αποτελεσμάτων και πρόταση διάθεσης αυτών. 
Επί του θέματος αυτού, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Βασιλόπουλος 
Ανδρέας πληροφορεί τα μέλη ότι συντάχθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 
2015, δηλαδή: ο ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2015 (1 Ιανουαρίου – 31 Δεκεμβρίου 
2015), η κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, ο πίνακας διανομής 
αποτελεσμάτων και ο λογαριασμός γενικής εκμετάλλευσης, αντίγραφα των οποίων 
διανεμήθεισαν σε όλα τα μέλη του Δ.Σ..  
Μετά την αναλυτική παρουσίαση των οικονομικών μεγεθών και αποτελεσμάτων για την 
χρήση 2015, όλα τα μέλη του Δ.Σ., ομόφωνα και παμψηφεί εγκρίνουν όλες τις ανωτέρω 
οικονομικές καταστάσεις και εξουσιοδοτούν τον Πρόεδρο του Δ.Σ. & Δ/ντα Σύμβουλο 
τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. και τον Δ/ντή Λογιστηρίου, όπως υπογράψουν τις καταστάσεις 
αυτές και φροντίσουν για τις κατά τον νόμο προβλεπόμενες δημοσιεύσεις. 
Προτείνουν δε για έγκριση προς την μέλλουσα να συνέλθει Γενική Συνέλευση, τον 
πίνακα διανομής αποτελεσμάτων, ο οποίος έχει ως κατωτέρω: 
 
Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) χρήσεως                                          - 475.431,40 
(+) ή (-): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κέρδη) προηγουμένων χρήσεων  -3.158.631,23 
   
 Ζημίες εις νέο   -3.634.062,63 

 
Θέμα 2ο : Πρόσκληση ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Μετόχων. 
Επί του θέματος αυτού, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Βασιλόπουλος 
Ανδρέας πληροφορεί τα μέλη ότι σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό είμαστε 
υποχρεωμένοι να συγκαλέσουμε τους μετόχους της εταιρείας σε ετήσια Γενική 
Συνέλευση για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις σε διάφορα θέματα 
αρμοδιότητας της και προτείνει να συγκληθεί την 25η Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Κυριακή 
και ώρα 20:00, στα γραφεία της εταιρείας στην Πάτρα. 
 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
 Έγκριση του Ισολογισμού του Λογαριασμού  Αποτελεσμάτων Χρήσεως και της 

πρότασης διάθεσης αυτών, της 18ης Εταιρικής Χρήσης (01/01/2015 - 31/12/2015). 
 Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη 

αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/2015 - 31/12/2015. 
 Έγκριση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική 

Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας,  
 
 Καθορισμός αμοιβής Διευθύνοντα Συμβούλου. 



 Διάφορα άλλα θέματα. 
   
Την πρόταση αυτή του κ. Προέδρου αποδέχονται ομόφωνα όλα τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου και αποφασίζουν παμψηφεί περί αυτού, συντάσσουν δε την πρόσκληση σε 
Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία έχει ως εξής. 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

«ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΙ Α.Ε. - ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ» ΣΕ 
ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

 
Παρακαλούνται οι κ.κ. μέτοχοι την 25η Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Κυριακή και ώρα 20.00 
μ.μ. όπως προσέλθουν στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στην οδό Παρ. 
Ακρωτηρίου 268 Λεύκα Πατρών για την ετήσια Γενική Συνέλευση, με τα κάτωθι θέματα: 

1. Έγκριση του Ισολογισμού, των αποτελεσμάτων χρήσεως και της πρότασης 
διάθεσης αυτών, της 18ης Εταιρικής Χρήσης (01/01/2015 - 31/12/2015), καθώς 
και τις εκθέσεις Δ.Σ.. 

2. Απαλλαγή του Δ.Σ. , από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα χρήσης 01/01/15 - 
31/12/15, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό. 

3. Καθορισμός αμοιβής Διευθύνοντα Συμβούλου. 
4. Διάφορα θέματα. 

Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Γενική  Συνέλευση παρακαλούνται 
να προβούν στα προβλεπόμενα που ορίζονται από τον νόμο και το καταστατικό για την 
συμμετοχή τους. 

                                                                                        ΠΑΤΡΑ, 01/09/2016 
                                                                            ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 

Θέμα 3ο : Έγκριση Εκθέσεως Διαχειρίσεως του Δ.Σ. 
 
Ο Πρόεδρος επέδωσε στους συνέδρους αντίγραφο της έκθεσης διαχειρίσεως του Δ.Σ. 
προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Αυτή εγκρίνεται ομοφώνως και έχει 
ως κατωτέρω:     
 
ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ «ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΙ Α.Ε . - ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ» 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 
25ης  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016, ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 01/01/2015 – 31/12/2015 

 
Κύριοι μέτοχοι, 
Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας σας παρουσιάζουμε την 
δραστηριότητα της εταιρείας για το χρονικό διάστημα 01/01/15 έως 31/12/2015. 
Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας σημείωσε αύξηση  (3,2%) στην  διαχειριστική χρήση 
που έκλεισε, παραμένει σε χαμηλά επίπεδα λόγω της οικονομικής κρίσης και της 
έλλειψης ρευστότητας στην αγορά.   
 
 
Τα ακίνητα της εταιρείας μας αποτελούνται : 
1. Οικόπεδο τ.μ. 9.730, ευρισκόμενο στην ΒΙ.ΠΕ Πατρών, κοινότητα Αγίου Στεφάνου 
Αχαΐας, το οποίο αποκτήθηκε το 1998, η δε αξία του μετά την τελευταία αναπροσαρμογή 
του έτους 2008, ανέρχεται σε 264.324,76 €.                                
2. Οικόπεδο  τ.μ. 4.448, στην ίδια ως άνω διεύθυνση, το οποίο αποκτήθηκε το 2003, η 
δε αξία του μετά την τελευταία αναπροσαρμογή του έτους 2008, ανέρχεται σε 150.729,73 
€. 
3. Οικόπεδο  τ.μ. 5.560, στην ίδια ως άνω διεύθυνση, το οποίο αποκτήθηκε στις 
30/5/2008, η δε αξία κτήσης του ανήλθε  σε 151.788,00 €. 
4. Κτίριο – βιομηχανοστάσιο ευρισκόμενο στο ως άνω με αριθμό 1 οικόπεδο, που 
καταλαμβάνει έκταση 2.580 τ.μ., χρονολογία αποπεράτωσης του στο τέλος του έτους 
1999, αξίας μετά την τελευταία αναπροσαρμογή του έτους 2008, κατά την 31/12/2008 
ευρώ 925.016,09. 



5. Υπόστεγο 765 τ.μ. ευρισκόμενο στο ως άνω με αριθμό 1 οικόπεδο, χρονολογία 
αποπεράτωσης του στο τέλος του έτους 2002, αξίας μετά την τελευταία αναπροσαρμογή 
του έτους 2008, κατά την 31/12/2008 ευρώ 42.088,95. 
6. Αποθήκη 1.500 τ.μ., ευρισκόμενο στο ως άνω με αριθμό 2 οικόπεδο, χρονολογία 
αποπεράτωσης του στο τέλος του έτους 2004, αξίας μετά την τελευταία αναπροσαρμογή 
του έτους 2008, κατά την 31/12/2008 ευρώ 362.999,91. 
7. Υπόστεγο 509 τ.μ. ευρισκόμενο στο ως άνω με αριθμό 1 οικόπεδο, χρονολογία 
αποπεράτωσης του στο τέλος του έτους 2007, αξίας μετά την τελευταία αναπροσαρμογή 
του έτους 2008, κατά την 31/12/2008 ευρώ 143.496,36 €.  
8. Ακίνητα (υπόστεγα-γραφείο τεχνικά έργα) ευρισκόμενα σε ακίνητα τρίτων 
συνολικής αξίας 102.125,04 ευρώ. 
Στα ακίνητα της ΒΙ.ΠΕ υπάρχουν υποθήκες - προσημειώσεις αξίας 2.350.000,00 ευρώ, 
για εξασφάλιση μακροπρόθεσμων δανείων συνολικού υπολοίπου την 31/12/2015 
1.630.763,55 €. 
 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΧΡΗΣΗ 
Παρά την παρατηρούμενη σημαντική ύφεση στην οικοδομική δραστηριότητα και την 
παγκόσμια οικονομική κρίση που πλήττει και την χώρα μας, μετά την ολοκλήρωση όλων 
των επενδύσεων, οι οποίες προσδίδουν: σημαντική αύξηση της δυναμικότητας και της 
ευελιξίας της παραγωγικής μας δραστηριότητας, βελτίωση και σταθεροποίηση των 
ποιοτικών χαρακτηριστικών των παραγόμενων προϊόντων και δυνατότητα καλύτερης 
εξυπηρέτησης των πελατών μας στις παρεχόμενες υπηρεσίες μας, με την ταυτόχρονη 
σημαντική μείωση του προσωπικού και των λοιπών δαπανών πιστεύουμε ότι οι 
προοπτικές μας για την παρούσα χρήση θα είναι πτωτικές μεν από πλευράς τζίρου 
αισιόδοξες δε όσον αφορά το αποτέλεσμα. 
 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 
Τα ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (ζημίες) ποσού 552.147,55 €, συν έκτακτα και 
ανόργανα έσοδα 76.716,15 μας δίνουν καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) χρήσεως 
475.431,40€. Σημειώνεται ότι το μεγαλύτερο μέρος των εκτάκτων και ανόργανων εσόδων 
ποσού 74.943,08€ αφορά την απόσβεση των αναλογούντων στην χρήση επιχορηγήσεων 
παγίων. 
 

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
Ο προτεινόμενος προς έγκριση από την Γ.Σ. των μετόχων, πίνακας διανομής 
αποτελεσμάτων, έχει ως κατωτέρω: 
 
Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) χρήσεως -475.431,40 
(+) ή (-): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημίες) προηγουμένων χρήσεων  -3.158.631,23 
              
 Ζημίες εις νέο   -3.634.062,63 

 
Μετά τα παραπάνω, κύριοι μέτοχοι, σας παρακαλούμε όπως προσέλθετε στα γραφεία της 
εταιρείας, την 25η  Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Κυριακή και ώρα 20:00 μ.μ., για την 
τακτική γενική σας συνέλευση, για συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων: 
1. Έγκριση του Ισολογισμού, των αποτελεσμάτων χρήσεως και της πρότασης διάθεσης 

αυτών, της 18ης Εταιρικής Χρήσης (01/01/2015 - 31/12/2015), καθώς και τις 
εκθέσεις Δ.Σ. 

2. Απαλλαγή του Δ.Σ., από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα χρήσης 01/01/15 - 
31/12/15, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό. 

3. Καθορισμός αμοιβής Διευθύνοντα Συμβούλου. 
4. Έγκριση αντικατάστασης μελών Διοικητικού Συμβουλίου.  
 
                                                                                           ΠΑΤΡΑ 01/09/2016 
                                                                                ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 
 



 
Μετά τις αποφάσεις αυτές και μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, έληξε η 
παρούσα συνεδρίαση, αφού συνετάγη το παρόν πρακτικό και υπεγράφη επικυρούμενο, 
από όλα τα μέλη του Δ.Σ. 
 
 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ   
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΑ ΜΕΛΗ 
   

Βασιλόπουλος Ανδρέας Βασιλόπουλος Αλέξανδρος-
Ελευθέριος 

 

Βόκαλης Δημήτριος 
 

   
 

   
 

 
Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου 

Πάτρα Αυθημερόν 
 
 
 
 
 

Ανδρέας Ε. Βασιλόπουλος 
Πρόεδρος Δ.Σ. & Δ/νων Σύμβουλος 


