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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

της Εταιρείας  

«ΤΗΝΙΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΑΕ» 
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 3930801000 - ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 46902/01ΑΤ/Β/00/386   

 Στη Μεταμορφωση Αττικης  και στην επί της οδου Μπαρκουλη 1 έδρα της εταιρείας σήμερα 

την 11
η
 Ιουνίου 2017, ημέρα Κυριακη και ώρα 13:30, συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «ΤΗΝΙΑΚΟΣ 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΑΕ» 
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 3930801000 - ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 46902/01ΑΤ/Β/00/386   

 μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κυρίου Γρηγοριου 

Τηνιακου Χρέη γραμματέα εκτέλεσε η αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κυρια 

Δεσποινα Ηλιοπουλου .   

 

Στη συνεδρίαση παρέστησαν όλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που είναι  τα εξής: 

 

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΗΝΙΑΚΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘ/ΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΗΝΙΑΚΟΣ ΜΕΛΟΣ 

  

  

 
 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

1) Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2016, του τρόπου 

διαθέσεως κερδών και της ετήσιας έκθεσης του διοικητικού συμβουλίου προς 

την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων. 

 

2) Ορισμός των προσώπων που θα υπογράψουν τον ισολογισμό. 

       
 

    

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, το 

Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει η συζήτηση στα θέματα ημερησίας διάταξης: 

 

ΘΕΜΑ 1
ο 

: Έγκριση  των οικονομικών  καταστάσεων, τρόπου διαθέσεως κερδών, και 

της ετήσιας έκθεσης του διοικητικού συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση 

των μετόχων. 

 

 Ο . Πρόεδρος θέτει υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τις συνταχθείσες από το λογιστήριο 

της εταιρείας, σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα,  σε συνεργασία με το Λογιστή 

κο Θεμιστοκλή Ελευθερόπουλο, οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01/01/2016 - 

31/12/2016 και ακολουθεί μακρά συζήτηση από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για 

κάθε κονδύλι του Ισολογισμού, της κατάστασης λογαριασμού αποτελεσμάτων και της 

προτεινόμενης διαθέσεως αποτελεσμάτων καθώς και του περιεχομένου του προσαρτήματος 

και της έκθεσης που θα υποβληθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο στη Γενική Συνέλευση των 

Μετόχων της εταιρείας.     

Οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως, επισυνάπτονται στο παρόν πρακτικό. 

 

Μετά από διαλογική συζήτηση, κατά την οποία ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και 

ο παριστάμενος υπεύθυνος του λογιστηρίου, παρείχαν τις ζητηθείσες πληροφορίες και 
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διευκρινήσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και εγκρίνει τις οικονομικές 

καταστάσεις. 

  
Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα την διάθεση των αποτελεσμάτων, 

όπως εμφανίζεται στον σχετικό πίνακα. 
 

  

Ποσά κλειόμενης 

  

 χρήσεως 2016 

Καθαρά Αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως 89222,38 

Πλέον : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κέρδη)  

             προηγουμένων χρήσεων 327492,77 

Σύνολο 

 

416715,15 

 Μείον:  Φόρος Εισοδήματος 38324,49 

Κέρδη προς διάθεση 

 

378390,66 

   Η προτεινόμενη διάθεση των κερδών έχει ως εξής: 

 Τακτικό Αποθεματικό 

 

2544,89 

Μερίσματα 

 
 

Υπόλοιπο κερδών εις νέο 375845,17 

  

375845,17 

 

 
            

ΘΕΜΑ 2
ο
 : Ορισμός προσώπων που θα υπογράψουν τον ισολογισμό 

 

Με εισήγηση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφασίζεται ομόφωνα όπως τον 

ισολογισμό της κλεισθείσας χρήσεως 31/12/2016, υπογράψουν: α) Ο Πρόεδρος & 

Διευθύνουσα Σύμβουλος κυριος Γρηγοριος Τηνιακος  β) Η αντιπρόεδρος του Δ.Σ. κ. 

Δεσποινα Ηλιοπουλου   και γ) Ο υπεύθυνος για την κατάρτισή του, λογιστής κ. Θεμιστοκλής. 

Βασ. Ελευθερόπουλος. 
 

 

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ, 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ  

Δ.Σ. 

 

 

 

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ 

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΗΝΙΑΚΟΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΗΝΙΑΚΟΣ 

 

 

 

 


