KEGO AGRI ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 46184822000 (Πρώην ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε.: 65002/12/Β/07/36)

∆ιεύθυνση έδρας Εταιρείας: ∆ήµος Ν. Αρτάκη Χαλκίδας, 1ο χιλιόµετρο Αρτάκης - Ψαχνών, Χαλκίδα
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 31 ∆εκεµβρίου 2014
(δηµοσιευµένα βάσει του κ ν.2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και µη, κατά τα ∆ΛΠ)
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις, στοχεύουν σε µια γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της εταιρείας «KEGO AGRI A.E.». Συνιστούµε εποµένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική
επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε την εταιρεία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της, όπου αναρτώνται οι οικονοµικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.

Αρµόδια Υπηρεσία-Νοµαρχία:

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής:

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι.Κ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ (Α.Μ ΣΟΕΛ 16631)

∆ιεύθυνση ∆ιαδικτύου:

www.kegoagri.gr

Ελεγκτική Εταιρεία:
Τύπος έκθεσης ελέγχου
ελεγκτών:

EΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε. (Α.Μ ΣΟΕΛ 107)

Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
των οικονοµικών καταστάσεων :

Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου:

Με σύµφωνη γνώµη

Αντιπρόεδρος & ∆/νων Σύµβουλος

Χαχλάκης Αντώνιος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ Ποσά εκφρασµένα σε €
31/12/2014

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία
Επενδύσεις σε ακίνητα
Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία πάγιου ενεργητικού
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού
Αποθέµατα
Απαιτήσεις από πελάτες
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο
Λοπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (α)
Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις
Προβλέψεις / Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

Σύνολο υποχρεώσεων (β)
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α)+(β)

31/12/2014

1.510.156
-

1.750.849
-

228
198.000
392.902

308
177.000
8.660

166.085

252.885

1.152.623
10.040.716
529.460

1.562.388
14.399.558
419.910

13.990.170

18.571.558

6.159.000

6.159.000

647.522
6.806.522

2.048.837
8.207.837

-

-

135.667
2.847.270
4.200.711
-

288.784
5.118.586
4.956.351
-

7.183.648

10.363.721

13.990.170

18.571.558

31/12/2014
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσεως (1/1/2014 και 1/1/2013 αντίστοιχα)

8.207.837

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (συνεχιζόµενες
δραστηριότητες)
Αύξηση / (µείωση) µετοχικού κεφαλαίου
∆ιανεµηθέντα µερίσµατα
Αγορές / (πωλήσεις) ιδίων µετοχών
Λοιπές Μεταβολές

(1.401.315)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσεως (31/12/2014 και 31/12/2013
αντίστοιχα)

Mέλος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ Ποσά εκφρασµένα σε €
31/12/2013

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ποσά εκφρασµένα σε €
31/12/2013
8.705.832
(497.995)

-

-

6.806.522

8.207.837

Πωλήσεις (Mη βιολογικά περιουσιακά στοιχεία)
Πωλήσεις (Bιολογικά περιουσιακά στοιχεία) (α)
Σύνολο πωλήσεων
Μικτό Κέρδος (των µη βιολογικών στοιχείων) (α)

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :

2.251.316
3.634.434

(65.800)

(96.064)

(649.163)
2.137.753

(727.174)
1.878.302

Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων
Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων
Κέρδη / (ζηµίες) µετά από φόρους (Α)

(1.364.170)
(1.867.508)
(1.388.497)

43.689
(525.721)
(488.606)

(12.818)
(1.401.315)

(9.389)
(497.995)

-Ιδιοκτήτες µητρικής
-∆ικαιώµατα µειοψηφίας
Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α) + (Β)

-Ιδιοκτήτες µητρικής
Κέρδη / (ζηµίες) µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά (σε €)

-0,6763

Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και
συνολικών αποσβέσεων

(1.320.125)

-0,2380

82.275

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Ποσά εκφρασµένα σε €
Έµµεση Μέθοδος
31/12/2014

31/12/2013

(1.867.508)

(525.720)

44.045
1.881.869

38.586
339.199

3.731
-

2.079
100.000

Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων (συνεχιζόµενες δραστηριότητες)
Πλέον / µείον προσαρµογές για:
Αποσβέσεις
Προβλέψεις
Επιχορηγήσεις
Προβλέψεις αποζηµίωσης προσωπικού
Αποτίµηση Χαρτοφυλακίου
Πιστωτικοί τόκοι
Λοιπά µη ταµιακά κονδύλια

(1.608)
229.129

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου
κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:

313.930

470.299

435.671
2.275.449
(760.502)

(220.417)
1.593.810
(652.119)

(30.683)
(53.177)
2.470.346

(468.477)
(28.961)
738.729

(Μείον):
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα
Καταβεβληµένοι φόροι

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων
Εσπράξεις από πώληση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών
επενδύσεων
Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων

-

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)

-

15.191.677
741.133
15.932.810
1.960.407

Επίπτωση επιµέτρησης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων στην εύλογη αξία (α)
∆απάνες ανάπτυξης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων (α)
Μικτό αποτέλεσµα από τις δραστηριότητες Σ(α)

Εισπράξεις από επιχορηγήσεις
Τόκοι εισπραχθέντες
Μερίσµατα εισπραχθέντα
Προθεσµιακές Καταθέσεις

4.682.341

31/12/2013

16.124.244
565.930
16.690.174
2.286.785

Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)

1). Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τη χρήση 2010.
.
2) ∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση
της Εταιρείας.
3) Επί των γηπέδων - οικοπέδων της εταιρείας , έχει εγγραφεί προσηµείωση υποθήκης από την Εθνική Τράπεζα για ποσό € 2.000.000, για
εξασφάλιση µακροπρόθεσµου δανείου της µητρικής εταιρείας ‘’ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ’’
4) Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού της Εταιρείας ανερχόταν 22 άτοµα κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2014 και κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2013
σε 22 άτοµα.
5) Τα ποσά των εσόδων και των εξόδων σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής χρήσεως και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων
της Εταιρείας που έχουν προκύψει από τις συναλλαγές της µε τα συνδεµένα µέρη στη λήξη της τρέχουσας περιόδου όπως αυτά ορίζονται από το
∆.Λ.Π. 24, έχουν ως εξής:

(2.711)
93.162

-

(7.721)

(93.886)

1.608

2.711

(6.113)

(91.175)

(2.554.562)

(874.481)

(2.554.562)

(874.481)

(90.329)
279.531
189.202

(226.927)
506.458
279.531

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

327.422
23.913

50.000

Έξοδα αύξησης µετοχικού κεφαλαίου
Εξοφλήσεις δανείων
Εξοφλήσεις δανείων
Αγορές / Πωλήσεις ιδίων µετοχών
Μερίσµατα πληρωθέντα

24.171

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ)

6) Οι προβλέψεις της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:
Προβλέψεις σχετικές µε επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές
Προβλέψεις σχετικές µε ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις
Λοιπές Προβλέψεις

Πρόεδρος & ∆/νων Σύµβουλος

Χαβιάρας Νικόλαος

24 Μαρτίου 2015

α) 'Εσοδα
β) Έξοδα
γ) Απαιτήσεις
δ) Υποχρεώσεις
ε) Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών διοίκησης
ζ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης
η) Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης

Μπελλές Αριστείδης

-

7) ∆εν υπάρχουν σηµαντικά γεγονότα µεταγενέστερα της 31ης ∆εκεµβρίου 2014 τα οποία θα έπρεπε ή να κοινοποιηθούν ή να διαφοροποιήσουν
τα κονδύλια των δηµοσιευµένων οικονοµικών καταστάσεων.

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
περιόδου (α) + (β) + (γ)
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσεως
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσεως

Νέα Αρτάκη, 24 Μαρτίου 2015
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.
& ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.
& ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆/ΝΤΗΣ

ΜΠΕΛΛΕΣ ΣΤ. ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
Α.∆.Τ. ΑΒ 347823

ΧΑΒΙΑΡΑΣ ΕΜΜ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Α.∆.Τ. ΑΗ 935562

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Γ. ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ
Α.∆.Τ. ΑΒ 593929

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Α.∆.Τ. ΑΚ 689275

