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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 ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 Ιανουαρίου 2012 έως 31 Δεκεμβρίου 2012

(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
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Διεύθυνση Διαδικτύου:
www.kegoagri.gr
Ποσά εκφρασμένα σε €
Ημερομηνία έγκρισης
31/12/2012
31/12/2011
από το Διοικητικό Συμβούλιο
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσεως
των οικονομικών καταστάσεων:
22 Μαρτίου 2013
(1/1/2012 και 1/1/2011 αντίστοιχα)
8.393.376
8.255.444
Στυλιανός Μ. Ξενάκης (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ:11541) Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής:
Ελεγκτική Εταιρεία:
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)
311.345
137.933
ΑΕΟΕ (Α.Μ. ΣΟΕΛ 125)
Λοιπές Μεταβολές
1.111
-----------Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών:
Με σύμφωνη γνώμη
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσεως
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:
(31/12/2012 και 31/12/2011 αντίστοιχα)
8.705.832
8.393.376
================= =================
Μπελλές Αριστείδης
Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Χαβιάρας Νικόλαος
Αντιπρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος
Ποσά εκφρασμένα σε €
Χαχλάκης Αντώνιος
Mέλος
31/12/2012
31/12/2011
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
Πωλήσεις (Mη βιολογικά περιουσιακά στοιχεία)
15.553.153
14.741.928
Ποσά εκφρασμένα σε €
Πωλήσεις (Bιολογικά περιουσιακά στοιχεία) (α)
877.553
671.354
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
31/12/2012
31/12/2011 Σύνολο πωλήσεων
16.430.706
15.413.282
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία
1.695.433
1.744.161 Μικτό Κέρδος (των μη βιολογικών στοιχείων) (α)
2.418.206
2.437.234
Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία
425
263 Επίπτωση επιμέτρησης βιολογικών
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία πάγιου ενεργητικού
186.000
214.000 περιουσιακών στοιχείων στην εύλογη αξία (α)
(973)
64.167
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
8.660
8.728 Δαπάνες ανάπτυξης βιολογικών
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία
περιουσιακών στοιχείων (α)
(721.170)
(705.565)
κυκλοφορούντος ενεργητικού
339.949
312.922 Μικτό αποτέλεσμα από τις δραστηριότητες Σ(α)
2.573.616
2.467.190
Αποθέματα
1.340.070
1.540.014 Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών
968.872
745.205
Απαιτήσεις από πελάτες
16.335.389
16.332.741 και επενδυτικών αποτελεσμάτων
408.125
208.169
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
728.048
871.450 Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων
311.345
137.872
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
20.633.974
21.024.279 Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους (Α)
================= ================= Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)
61
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
137.933
Μετοχικό Κεφάλαιο
6.159.000
6.159.000 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β) 311.345
0,0672
Λοπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων
2.546.832
2.234.376 Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €) 0,1517
-------------------------- -------------------------- Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (α)
8.705.832
8.393.376
αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων
1.014.071
794.221
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
304.083
302.383
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
5.993.066
7.212.622
Ποσά εκφρασμένα σε €
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
5.630.993
5.115.898
-------------------------- -------------------------- Έμμεση μέθοδος
31/12/2012
31/12/2011
Σύνολο υποχρεώσεων (β)
11.928.142
12.630.903
-------------------------- -------------------------- Λειτουργικές δραστηριότητες
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων
ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α)+(β)
20.633.974
21.024.279
408.125
208.169
================= ================= (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Αποσβέσεις
45.199
49.016
1) Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τη χρήση 2010.
84.433
170.153
2) Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές διοικητικών οργάνων που Προβλέψεις
(23.742)
(1.419)
ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση της Εταιρείας. Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού
(36.332)
(46.391)
3) Επί των γηπέδων - οικοπέδων της εταιρείας , έχει εγγραφεί προσημείωση υποθήκης Πιστωτικοί τόκοι
(30.585)
(18.478)
από την Εθνική Τράπεζα για ποσό € 2.000.000, για εξασφάλιση μακροπρόθεσμου Λοιπά μη ταμιακά κονδύλια
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
597.079
583.426
δανείου της μητρικής εταιρείας ‘’ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ’’
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές
4) Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού της Εταιρείας ανερχόταν κατά την
λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που
31η Δεκεμβρίου 2012 και κατά την 31η Δεκεμβρίου 2011 σε 24 άτομα.
σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:
5) Τα ποσά των εσόδων και των εξόδων σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων
235.581
3.760
χρήσεως και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας που Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
(77.083)
1.611.347
έχουν προκύψει από τις συναλλαγές της με τα συνδεμένα μέρη στη λήξη της (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)
628.726
(172.523)
τρέχουσας περιόδου όπως αυτά ορίζονται από το Δ.Λ.Π. 24, έχουν ως εξής:
(Μείον):
α) Έσοδα
4.101.624 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (614.457)
(524.722)
β) Έξοδα
1.763.678 Καταβεβλημένοι φόροι
(157.084)
(108.479)
-------------------------- -------------------------γ) Απαιτήσεις
2.247.630 Σύνολο εισροών / (εκροών)
δ) Υποχρεώσεις
500 από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
1.059.860
1.753.859
-------------------------- -------------------------294.469
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών διοίκησης
Επενδυτικές δραστηριότητες
ζ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης
- Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών
η) Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης
12.035 και λοιπών επενδύσεων
(100.000)
6) Οι προβλέψεις της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:
Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων
(4.733)
(784)
Προβλέψεις σχετικές με επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές
- Τόκοι εισπραχθέντες
36.332
46.390
-------------------------- -------------------------Προβλέψεις σχετικές με ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις
50.000 Σύνολο εισροών / (εκροών)
Λοιπές Προβλέψεις
15.122 από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
(68.401)
45.606
-------------------------- -------------------------7) Σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα της 31ης Δεκεμβρίου 2012 κοινοποιούνται στις
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
σημειώσεις, τα οποία όμως δεν διαφοροποιούν τα κονδύλια των δημοσιευμένων
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
(1.219.555)
(1.210.056)
-------------------------- -------------------------οικονομικών καταστάσεων.
Σύνολο εισροών / (εκροών)
8) Σύμφωνα με το νέο φορολογικό νόμο Ν.4110 (23-1-2013) αυξάνεται ο
από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)
(1.219.555)
(1.210.056)
-------------------------- -------------------------φορολογικός συντελεστής των νομικών προσώπων που εδρεύουν στην Ελλάδα
από 20% σε 26% για χρήσεις που αρχίζουν από 1 Ιανουαρίου και μετά. Η αύξηση Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμιακά
(228.096)
589.409
του συντελεστή δεν είχε ισχύ κατά την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
κατά συνέπεια δεν έχει επηρεάσει τις οικονομικές καταστάσεις του 2012. Κατά την
έναρξης χρήσεως
734.554
145.145
================= =================
ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού, η επίδραση από την παραπάνω
μεταβολή του φορολογικού συντελεστή θα ήταν μια αύξηση της αναβαλλόμενης Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
λήξης χρήσεως
506.458
734.554
φορολογικής υποχρέωσης κατά € 55.615.
================= =================
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Νέα Αρτάκη, 22 Μαρτίου 2013
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

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

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

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Α.Δ.Τ. Ξ 340080

1397τύπος 2102724090

