
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2015 31/12/2014 ΠΑΘΗΤΙΚΟ 31/12/2015 31/12/2014

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Καθαρή θέση

Ενσώματα πάγια Καταβλημένα κεφάλαια

Ακίνητα 2.278.044,63 1.301.115,69 Κεφάλαιο 1.380.000,00 1.380.000,00

Μηχανολογικός εξοπλισμός 440.151,73 330.208,62 Σύνολο 1.380.000,00 1.380.000,00

Λοιπός εξοπλισμός 607.740,23 557.733,22

Σύνολο 3.325.936,59 2.189.057,53 Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο

Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού 14.447,27 6.295,12

Άυλα πάγια στοιχεία Αποτελέσματα εις νέο 390.594,18 163.042,92

Λοιπά άυλα 35.559,56 18.234,95 Σύνολο 405.041,45 169.338,04

Σύνολο 35.559,56 18.234,95

Σύνολο καθαρής θέσης 1.785.041,45 1.549.338,04

 Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή  32.456,49 825.119,12

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία Υποχρεώσεις

Δάνεια και απαιτήσεις 2.130,75 2.130,75 Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι 1.233,67 1.233,67 Δάνεια 65.441,92 91.060,27

Σύνολο 3.364,42 3.364,42 Κρατικές επιχορηγήσεις 576.749,64 400.498,41

Σύνολο μη κυκλοφορούντων 3.397.317,06 3.035.776,02 Σύνολο 642.191,56 491.558,68

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Αποθέματα Τραπεζικά Δάνεια 383.208,66 433.360,49

Εμπορεύματα 159.789,97 106.699,74 Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων 75.998,73 33.969,40

Παραγωγή σε εξέλιξη 92.115,34 Εμπορικές υποχρεώσεις 3.237.036,75 3.139.280,47

Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά 98.493,72 71.150,34 Φόρος εισοδήματος 128.870,04 69.713,85

Προκαταβολές για αποθέματα 185.829,93 320.060,15 Λοιποί φόροι και τέλη 3.952,85 6.644,68

Σύνολο 444.113,62 590.025,57 Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης 14.622,33 17.397,01

Λοιπές υποχρεώσεις 43.487,91 8.657,34

Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές Σύνολο 3.887.177,27 3.709.023,24

Εμπορικές απαιτήσεις 1.740.382,64 1.483.176,94

Λοιπές απαιτήσεις 700.394,74 599.268,07 Σύνολο Υποχρεώσεων 4.529.368,83 4.200.581,92

Προπληρωμένα έξοδα 8.598,65 5.518,33

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 23.603,57 36.155,02 Σύνολο Καθαρής Θέσης και Υποχρεώσεων 6.314.410,28 5.749.919,96

Σύνολο 2.472.979,60 2.124.118,36

Σύνολο κυκλοφορούντων 2.917.093,22 2.714.143,93

Σύνολο Ενεργητικού 6.314.410,28 5.749.919,95

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

31/12/2015 31/12/2014

Κύκλος εργασιών (καθαρός) 7.943.331,73 7.168.662,18

Κόστος πωλήσεων -5.864.023,59 -5.525.209,54

Μικτό Αποτέλεσμα 2.079.308,14 1.643.452,64 ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Β. ΤΑΚΤΙΚΟΣ

Α.Δ.Τ. ΑΒ076271

Λοιπά συνήθη έσοδα 57.339,81 203.967,78

2.136.647,95 1.847.420,42

Έξοδα διάθεσης -1.478.063,98 -1.348.345,49

Έξοδα διοίκησης -202.511,12 -238.197,66

Λοιπά έξοδα και ζημίες -12.900,42 -8.326,71

Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό) 5.000,00 2.395,84

Αποτέλεσμα προ τόκων και φόρων 448.172,43 254.946,40

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 10,11 30,26

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα -33.609,09 -22.219,89

Αποτέλεσμα προ φόρων 414.573,45 232.756,77

Φόροι εισοδήματος -128.870,04 -69.713,85

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους 285.703,41 163.042,92

ΤΑΚΤΙΚΟΣ Α.Ε. - ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ - ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Α.Δ.Τ.  ΑΜ314821

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015( 1 Ιανουαρίου 2015 - 31 Δεκεμβρίου 2015)

 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 49699/23/Β/01/0004 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ: 047784525000

Ατομικές Χρηματοοικονομικές καταστάσεις -(Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης)

 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΥΡΩ )

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία - Ατομικές Χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2015 ( 1 

Ιανουαρίου 2015 - 31 Δεκεμβρίου 2015)

Νέα Μανωλάδα, 30 Απριλίου 2016

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Β. ΤΑΚΤΙΚΟΣ

Α.Δ.Τ. ΑΕ236371

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ Δ. ΤΣΙΧΛΙΑΣ

 Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 
Προς τους Μετόχους  της Εταιρείας «ΤΑΚΤΙΚΟΣ Α.Ε.» 

Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων.Ελέγξαμε τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις  της Εταιρείας «ΤΑΚΤΙΚΟΣ Α.Ε.», οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2015 και την 
κατάσταση αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα. Ευθύνη της Διοίκησης για τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις.Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη 
παρουσίαση αυτών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.Ευθύνη του Ελεγκτή.Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας.  Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου.  Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον 
έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών 
τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.  Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.  Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της 
εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής 
παρουσίασης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη.Από τον 
έλεγχο μας προέκυψαν τα εξής: 1) Στις εμπορικές απαιτήσεις από πελάτες  περιλαμβάνονται απαιτήσεις σε καθυστέρηση από προηγούμενες χρήσεις καθώς και επισφαλείς –επίδικες απαιτήσεις συνολικού ποσού ευρώ 360.000.00 περίπου. 
Η μη διενέργεια της απαιτούμενης απομείωσης συνιστά παρέκκλιση από τις λογιστικές αρχές, που προβλέπονται από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, με συνέπεια, η αξία των εμπορικών απαιτήσεων από πελάτες, τα αποτελέσματα 
προηγούμενων χρήσεων και τα Ίδια Κεφάλαια να εμφανίζονται αυξημένα κατά ευρώ 360.000,00 περίπου.2) Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τη χρήση 2010. Ως εκ τούτου τα 
φορολογικά αποτελέσματα της χρήσεως αυτής δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η εταιρεία δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν  καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει 
σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόμενη υποχρέωση. Από τον έλεγχό μας δεν κατέστη εφικτό να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται.Γνώμη με Επιφύλαξη.Κατά 
τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις του πρώτου θέματος και από τις πιθανές επιπτώσεις του δεύτερου θέματος που μνημονεύονται στην παράγραφο ‘Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη’, οι συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις 
παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας «ΤΑΚΤΙΚΟΣ Α.Ε.» κατά την 31η Δεκεμβρίου 2015, τη χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τα 
Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων.Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχιση του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες χρηματοοικονομικές 
καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920. 

 
Πάτρα, 31/5/2016 

Η ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ  
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