
ΑΔΕΛΦΟΙ Χ. ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΙΔΗΡΟΥ & ΧΑΛΥΒΟΣ
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 83213102000
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 4918/01/Β/86/4916
ΕΔΡΑ : ΛΟΥΤΣΑΣ & ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ , 19 600 ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1η Ιανουαρίου 2013 έως 30η Ιουνίου 2013
(Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διεύθυνση Διαδικτύου : http://www.kordelos.gr Ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών
Νόμιμος Ελεγκτής : Δημήτριος Λαμπρινός (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. : 13741) καταστάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο :           27 Αυγούστου 2013
Ελεγκτική Εταιρία : Σ.Ο.Λ. Α.Ε.Ο.Ε.
Τύπος Έκθεσης Επισκόπησης : Με σύμφωνη γνώμη

1.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1.4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
1ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013 - ποσά εκφρασμένα σε  Ευρώ Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Μέθοδος Συμπλήρωσης Κατάστασης Ταμιακών Ροών : Έμμεση Μέθοδος)
01.01 - 30.06.2013 01.01 - 30.06.2012 Λειτουργικές δραστηριότητες

Κύκλος εργασιών 15.652.790 14.848.828 Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) -889.948 -1.088.603

Μικτά κέρδη 1.643.953 1.478.398 Πλέον / μείον προσαρμογές για:

-190.826 -341.195

Αποσβέσεις 351.352 354.624

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων -889.948 -1.088.603 Προβλέψεις 27.482 47.971

Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α) -414.510 -1.034.917 Αποτελέσματα (έσοδα,έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας -258.574 -518.141

 - Ιδιοκτήτες μητρικής -414.510 -1.034.917 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 969.998 1.265.548

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) 0 0 Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων 1.573.860 254.275

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β) -414.510 -1.034.917 Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων -1.757.970 308.388

 - Ιδιοκτήτες μητρικής -414.510 -1.034.917 (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) -1.499.004 1.338.707
Μείον:

Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή – βασικά (σε €) -0,0195 -0,0488 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα -731.015 -1.284.542

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) -2.213.819 678.228

160.525 13.429 Επενδυτικές δραστηριότητες

1.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων -12.405 -52.322

2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013 - ποσά εκφρασμένα σε  Ευρώ Τόκοι εισπραχθέντες 287.996 473.294

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) 275.591 420.972

01.04 - 30.06.2013 01.04 - 30.06.2012 Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Κύκλος εργασιών 8.666.577 8.224.674 Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 0 0

Μικτά κέρδη 865.475 889.683 Εξοφλήσεις δανείων -1.536.647 -1.535.647

-35.254 -12.173

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) -1.536.647 -1.535.647

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων -516.642 -372.273 Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ) -3.474.875 -436.447

Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α) -429.733 -419.953 Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 14.234.979 22.366.901

 - Ιδιοκτήτες μητρικής -429.733 -419.953 Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 10.760.104 21.930.454

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) 0 0
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β) -429.733 -419.953 1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
 - Ιδιοκτήτες μητρικής -429.733 -419.953 Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή – βασικά (σε €) -0,0202 -0,0198 30.06.2013 31.12.2012

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
141.954 165.188 Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 23.540.241 23.879.188

1.3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 3.468.850 2.696.791

Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ Αποθέματα 9.215.937 10.789.797

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Απαιτήσεις από πελάτες 17.642.925 16.687.019

30.06.2013 30.06.2012 Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 513.818 506.473

21.870.926 24.180.809 Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
10.760.104 14.234.979

-414.510 -1.034.917 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
65.141.874 68.794.246

21.456.416 23.145.892 ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

21.456.416 23.145.892 Μετοχικό Κεφάλαιο
8.914.223 8.914.223

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 12.542.193 12.956.703

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών (α) 21.456.416 21.870.926

1) Εχουν τηρηθεί οι ίδιες Λογιστικές Αρχές που χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη των οικονομικών
καταστάσεων της χρήσης 2012. Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 11.749.529 13.285.176
2) Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της εταιρείας, αναφέρονται στην σημείωση 14 των ενδιάμεσων Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 1.476.198 1.243.655

οικονομικών καταστάσεων. Η εταιρεία έχει σχηματίσει πρόβλεψη για φορολικές υποχρεώσεις που θα Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 22.971.294 22.972.294

προκύψουν από τον φορολογικό έλεγχο των ανέλεγκτων χρήσεων. Η συνολική πρόβλεψη κατά την Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 7.488.437 9.422.194

30.06.2013 ανέρχεται σε 130.000 ευρώ. Σύνολο υποχρεώσεων (β) 43.685.459 46.923.320
3) Επί των παγίων και ακινήτων της Εταιρείας  δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη. ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  (α) + (β) 65.141.874 68.794.246
4) Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών
οργάνων που  να έχουν ή ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση
ή λειτουργία της Εταιρείας καθώς και λοιπά γεγονότα για τα οποία να συντρέχει λόγος ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013
σχηματισμού προβλέψεων.
5) Ο αριθμός του απασχολουμένου προσωπικού στην Εταιρεία κατά την 30.06.2013 ανέρχεται σε 88 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
άτομα και σε 90 άτομα κατά την 30.06.2012 ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

ΑΔΤ ΑΕ-522111 ΑΔΤ ΑΚ-021143

α) Εσοδα 0
β) Εξοδα 0
γ) Απαιτήσεις 0
δ) Υποχρεώσεις 0
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης 220 Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 0 ΡΙΖΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ζ) Υποχρεώσεις σε διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 15 ΑΔΤ ΑΒ-509652
7) Στο τέλος της τρέχουσας περιόδου δεν υπάρχουν μετοχές της μητρικής Εταιρείας που κατέχονται Αρ. Αδ. ΟΕΕ 22289 Α' Τάξεως
από την ίδια.
8) Οι επενδύσεις της Εταιρείας κατά την περίοδο 01.01 - 30.06.2013 ανήλθαν σε 12 χιλ. €.

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της "ΑΦΟΙ Χ. ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ ΑΕΒΕ". Συνιστούμε 
επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με τον εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η 
έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή όποτε αυτή απαιτείται.

01.01 - 30.06.2013
01.01 - 

30.06.2012

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών 
αποτελεσμάτων

Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις 
λειτουργικές δραστηριότητες:

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

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών 
αποτελεσμάτων

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

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2013 και 01.01.2012 
αντίστοιχα)

Συγκρεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (συνεχιζόμενες και 
διακοπείσες δραστηριότητες)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30.06.2013 και 30.06.2012 
αντίστοιχα)

6) Οι συναλλαγές στην περίοδο 01.01 - 30.06.2013 και τα υπόλοιπα την 30.06.2013 με τα συνδεδεμένα 
μέρη, κατά την έννοια του ΔΛΠ 24, έχουν ως εξής (ποσά σε χιλ. Ευρώ):


	Φύλλο1

