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

Διεύθυνση έδρας Εταιρείας: Δήμος Ν. Αρτάκη Χαλκίδας, 1ο χιλιόμετρο Αρτάκης - Ψαχνών, Χαλκίδα
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
από 1 Ιανουαρίου 2015 έως 31 Δεκεμβρίου 2015
(δημοσιευμένα βάσει του κ ν.2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ)
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)

Διεύθυνση Διαδικτύου:

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 Διοικητικό Συμβούλιο
των οικονομικών καταστάσεων :

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:

Με σύμφωνη γνώμη

Αντιπρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος

Ελισσαίος Ευστράτιος
Σακελλαρίδη Χριστίνα
Σταμούλης Ιωάννης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ Ποσά εκφρασμένα σε €
31/12/2015

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
ΙΔΙΑ 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 ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α)+(β)

1.510.156
-

149
582.948

228
198.000
392.902

33.197

166.085

1.368.962
8.950.259
273.621

1.152.623
10.040.716
529.460

12.694.896

13.990.170

6.159.000

6.159.000

192.099
6.351.099

647.522
6.806.522

-

-

135.805
3.110.895
3.097.097
-

135.667
2.847.270
4.200.711
-

6.343.797

7.183.648

12.694.896

13.990.170

6.806.522

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

(455.423)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσεως (31/12/2015 και 31/12/2014
αντίστοιχα)

Mέλος
Mέλος

31/12/2015

1.485.760
-

31/12/2015
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσεως (1/1/2015 και 1/1/2014 αντίστοιχα)

Mέλος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ποσά εκφρασμένα σε €
31/12/2014

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ποσά εκφρασμένα σε €
31/12/2014
8.207.837
(1.401.315)

-

-

6.351.099

6.806.522

1). Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τη χρήση 2010.
. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση της
2)
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 21 άτομα κατά την 31η Δεκεμβρίου 2015 και κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014
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
Δ.Λ.Π. 24, έχουν ως εξής:

3.206.868
1.225.542
2.456.328

293.010

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

31/12/2014

12.568.206
522.507
13.090.713
1.864.796

16.124.244
565.930
16.690.174
2.286.785

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

(330.888)

(65.800)

(637.906)
1.418.509

(649.163)
2.137.753

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

(432.041)
(672.052)
(449.925)

(1.364.170)
(1.867.508)
(1.388.497)

(5.498)
(455.423)

(12.818)
(1.401.315)

-Ιδιοκτήτες μητρικής
-Δικαιώματα 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 €)

-0,2192

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

(391.687)

-0,6763

(1.320.125)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Ποσά εκφρασμένα σε €
Έμμεση Μέθοδος
31/12/2015

31/12/2014 *

(672.052)

(1.867.508)

40.354
383.386

44.045
1.571.602

Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις
Προβλέψεις
Επιχορηγήσεις
Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού
Αποτίμηση Χαρτοφυλακίου

(1.378)

Πιστωτικοί τόκοι
Λοιπά μη ταμιακά κονδύλια
Κέρδη από Πώληση Παγίων

(44)
-

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου
κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :

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

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)

240.055

(1.608)
73.157

315.711

114.550
923.019
(1.075.344)

475.565
2.585.716
(697.602)

(127.209)

(30.683)

(174.663)

Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων
Εσπράξεις από πώληση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών
επενδύσεων
Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων
Εισπράξεις από επιχορηγήσεις
Τόκοι εισπραχθέντες
Μερίσματα εισπραχθέντα
Προθεσμιακές Καταθέσεις

1.951

2.470.346

-

(15.880)
-

-

(7.721)
-

44

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

(15.836)

1.608

(6.113)

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

12.275

50.000

Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια
Εξοφλήσεις δανείων
Εξοφλήσεις δανείων
Αγορές / Πωλήσεις ιδίων μετοχών
Μερίσματα πληρωθέντα

22.987

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

151.793

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

(38.706)
189.202
150.496

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

Χαχλάκης Αντώνιος

27 Μαΐου 2016

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) Δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα της 31ης Δεκεμβρίου 2015 τα οποία θα έπρεπε ή να κοινοποιηθούν ή να
διαφοροποιήσουν τα κονδύλια των δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων.

151.793
-

(2.554.562)

(2.554.562)
(90.329)
279.531
189.202

* Για λόγους καλύτερης παρουσίασης και συγκρισιμότητας, κάποια κονδύλια της προηγούμενης χρήσης έχουν αναταξινομηθεί

Νέα Αρτάκη, 27 Μαΐου 2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ

ΜΠΕΛΛΕΣ ΣΤ. ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 347823

ΧΑΧΛΑΚΗΣ Γ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 083337

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

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 264939

