
ΑΓΔΛΦΟΙ Υ. ΚΟΡΓΔΛΛΟΤ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΣΔΥΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΙΓΗΡΟΤ & ΥΑΛΤΒΟ

ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ.: 83213102000

ΑΡ. Μ.Α.Δ. 4918/01/Β/86/4916

ΔΓΡΑ : ΛΟΤΣΑ & ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ , 19 600 ΜΑΝΓΡΑ ΑΣΣΙΚΗ

ηοητεία θαη πιεροθορίες τρήζες από 1ε Ιαλοσαρίοσ 2017 έως 31ε Δεθεκβρίοσ 2017

(δεκοζηεσόκελα βάζεη ηοσ λ.2190/20, άρζρο 135 γηα επητεηρήζεης ποσ ζσληάζζοσλ εηήζηες οηθολοκηθές θαηαζηάζεης, ελοποηεκέλες θαη κε, θαηά ηα ΔΛΠ)

Αρκόδηα Τπερεζία - Νοκαρτία:

Δηεύζσλζε Δηαδηθηύοσ :

ύλζεζε Δηοηθεηηθού σκβοσιίοσ : Διέλε Κνξδέιινπ: Πξόεδξνο & Γηεπζύλνπζα ύκβνπινο

Δθηειεζηηθό Μέινο, ηαύξνο Αλησλόπνπινο : Με

Δθηειεζηηθό Μέινο, Αγγειηθή Κνξδέιινπ: Δθηειεζηηθό

Μέινο, Αξγύξηνο Κπιηάδεο: Αλεμάξηεην Με Δθηειεζηηθό

Μέινο, Αηκίιηνο Αξρνληνύιεο: Αλεμάξηεην Με Δθηειεζηηθό

Μέινο, Νηθόιανο Πεηξίδεο : Με Δθηειεζηηθό Μέινο

(Μέζνδνο πκπιήξσζεο Καηάζηαζεο Σακηαθώλ Ρνώλ : Έκκεζε Μέζνδνο)

01.01 - 

31.12.2017

01.01 - 

31.12.2016

01.01 - 31.12.2017 01.01 - 31.12.2016 Λεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Κύθινο εξγαζηώλ 43.301.436 37.545.176 Κέξδε / (δεκίεο) πξν θόξσλ (ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο) 1.238.682 1.208.365

Μηθηά θέξδε 6.068.138 5.766.703 Πιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα:

3.118.499 2.853.122
Απνζβέζεηο 456.880 467.511

Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξσλ 1.238.682 1.208.365 Πξνβιέςεηο 40.504 179.055

Κέξδε / (δεκηέο) κεηά από θόξνπο (Α) 201.666 661.872 Απνηειέζκαηα (έζνδα,έμνδα, θέξδε θαη δεκηέο) επελδπηηθήο δξαζηεξηόηεηαο -151 -10.501

 - Ιδιοκτήτες μητρικής 201.666 661.872 Χξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα 1.888.354 1.655.599

Πιένλ/ κείνλ πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο ινγαξηαζκώλ θεθαιαίνπ θίλεζεο ή πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο 

ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο:

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (Β) -35.070 16.446 Μείσζε / (αύμεζε) απνζεκάησλ -629.936 -871

166.596 678.317 Μείσζε / (αύμεζε) απαηηήζεσλ -851.256 -4.219.198

 - Ιδιοκτήτες μητρικής 166.596 678.317 (Μείσζε) / αύμεζε ππνρξεώζεσλ (πιελ δαλεηαθώλ) -201.842 1.901.896

Μείνλ:

0,0078 0,0320 Χξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα -1.816.529 -1.712.791

Πξνηεηλόκελν κέξηζκα αλά κεηνρή - (ζε επξώ) 0,0050 0,0100 Σύνολο ειζροών / (εκροών) από λειηοσργικές δραζηηριόηηηες (α) 124.705 -530.934

Δπελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

3.575.379 3.320.633 Αγνξά ελζώκαησλ θαη άϋισλ παγίσλ ζηνηρείσλ -28.539 -8.205

Δηζπξάμεηο από πσιήζεηο ελζώκαησλ θαη άπισλ παγίσλ ζηνηρείσλ 0 10.000

Σόθνη εηζπξαρζέληεο 151 501

Σύνολο ειζροών / (εκροών) από επενδσηικές δραζηηριόηηηες (β) -28.388 2.296

31.12.2017 31.12.2016 Υξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

19.397.162 18.718.845 Δηζπξάμεηο από εθδνζέληα / αλαιεθζέληα δάλεηα 3.000.000 0

166.596 678.317
Δμνθιήζεηο δαλείσλ -3.300.000 -350.000

19.563.759 19.397.162 Μεξίζκαηα πιεξσζέληα -212.253 0

Γηαλεκεζέληα κεξίζκαηα
-212.243 0

Σύνολο ειζροών / (εκροών) από τρημαηοδοηικές δραζηηριόηηηες (γ) -512.253 -350.000

19.351.515 19.397.162

Καζαξή αύμεζε / (κείωζε) ζηα ηακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ρξήζεο (α) + (β) + (γ) -415.936 -878.638

Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο ρξήζεο 3.968.673 4.847.312

ΠΡΟΘΕΣΑ ΣΟΙΥΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο ρξήζεο 3.552.737 3.968.673

1) Δρνπλ ηεξεζεί νη ίδηεο Λνγηζηηθέο Αξρέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε ζύληαμε ησλ νηθνλνκηθώλ

θαηαζηάζεσλ ηεο ρξήζεο 2016.

2) Σα θνλδύιηα ησλ ινγαξηαζκώλ ηνπ Ηζνινγηζκνύ "Πξνβιέςεηο / Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο" θαη

"Λνηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο" ηεο πξνεγνύκελεο ρξήζεο 2016, αλακνξθώζεθαλ γηα λα θαηαζηνύλ

νκνεηδή θαη ζπγθξίζεκα κε ηα αληίζηνηρα ηεο παξνύζαο ρξήζεο 2017.

3) Δπί ησλ παγίσλ θαη αθηλήησλ ηεο Δηαηξείαο  δελ πθίζηαληαη εκπξάγκαηα βάξε. 31.12.2017 31.12.2016

4) Γελ ππάξρνπλ επίδηθεο ή ππό δηαηηεζία δηαθνξέο θαζώο θαη απνθάζεηο δηθαζηηθώλ ή δηαηηεηηθώλ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ

νξγάλσλ πνπ  λα έρνπλ ή ελδέρεηαη λα έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε Ιδηνρξεζηκνπνηνύκελα ελζώκαηα πάγηα ζηνηρεία 21.162.219 21.590.560

ή ιεηηνπξγία ηεο Δηαηξείαο θαζώο θαη ινηπά γεγνλόηα γηα ηα νπνία λα ζπληξέρεη ιόγνο Λνηπά κε θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 2.723.241 3.538.789

ζρεκαηηζκνύ πξνβιέςεσλ. Απνζέκαηα 10.068.267 9.438.331

5) Ο αξηζκόο ηνπ απαζρνινπκέλνπ πξνζσπηθνύ ζηελ Δηαηξεία θαηά ηελ 31.12.2017 αλέξρεηαη ζε 80 Απαηηήζεηο από πειάηεο 20.684.179 20.001.358

άηνκα θαη ζε 79 άηνκα θαηά ηελ 31.12.2016 Λνηπά θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 50.742 200.615

Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 3.552.737 3.968.673

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ 58.241.385 58.738.327

α) Δζνδα 0 ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ

β) Δμνδα 0 Μεηνρηθό Κεθάιαην 8.914.223 8.914.223

γ) Απαηηήζεηο 0 Λνηπά ζηνηρεία ηδίσλ θεθαιαίσλ 10.437.292 10.482.940

δ) Τπνρξεώζεηο 0 ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ ηδηνθηεηώλ (α) 19.351.515 19.397.162

ε) πλαιιαγέο θαη ακνηβέο δηεπζπληηθώλ ζηειερώλ θαη κειώλ ηεο δηνίθεζεο 625

ζη) Απαηηήζεηο από δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο δηνίθεζεο 6 Μαθξνπξόζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο 1.071.294 10.742.588

δ) Τπνρξεώζεηο ζε δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο δηνίθεζεο 0 Πξνβιέςεηο / Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 3.972.821 4.116.409

7) ην ηέινο ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο δελ ππάξρνπλ κεηνρέο ηεο κεηξηθήο Δηαηξείαο πνπ θαηέρνληαη Βξαρππξόζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο 27.367.476 17.957.394

από ηελ ίδηα. Λνηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 6.478.278 6.524.773

8) Οη επελδύζεηο ηεο Δηαηξείαο θαηά ηελ ρξήζε 01.01 - 31.12.2017 αλήιζαλ ζε 29 ρηι. €. ύλνιν ππνρξεώζεσλ (β) 38.889.870 39.341.164

ΤΝΟΛΟ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ  (α) + (β) 58.241.385 58.738.327

ΜΑΝΓΡΑ ΑΣΣΙΚΗ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΤ 2018

        Ζ ΠΡΟΔΓΡΟ & ΓΗΔΤΘΤΝΟΤΑ ΤΜΒΟΤΛΟ Ο ΠΡΟΗΣΑΜΔΝΟ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ

ΚΟΡΓΔΛΛΟΤ ΔΛΔΝΖ ΡΗΕΑΚΖ ΑΘΑΝΑΗΟ

ΑΓΣ ΑΔ-522111 ΑΓΣ ΑΒ-509652

Αξ. Αδ. ΟΔΔ 22289 Α' Σάμεσο

ΑΓΣ ΑΚ-021143

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ έλαξμεο ρξήζεο (01.01.2017 θαη 01.01.2016 

αληίζηνηρα)
πγθξεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (ζπλερηδόκελεο θαη 

δηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο)

ύλνιν ηδίωλ θεθαιαίωλ ιήμεο ρξήζεο (31.12.2017 θαη 31.12.2016 

αληίζηνηρα)

1.1. ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΗ

Πνζά εθθξαζκέλα ζε Δπξώ

Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ

6) Οη ζπλαιιαγέο ζηελ ρξήζε 01.01 - 31.12.2017 θαη ηα ππόινηπα ηελ 31.12.2017 κε ηα ζπλδεδεκέλα κέξε, θαηά 

ηελ έλλνηα ηνπ ΓΛΠ 24, έρνπλ σο εμήο (πνζά ζε ρηι. Δπξώ):

ΣΟ ΜΔΛΟ ΣΟΤ Γ..

ΚΟΡΓΔΛΛΟΤ ΜΑΡΓΑΡΗΣΑ

Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ

πνζά εθθξαζκέλα ζε  Δπξώ Πνζά εθθξαζκέλα ζε Δπξώ

Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ

Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ

Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ θαη επελδπηηθώλ 

απνηειεζκάησλ

πγθεληξωηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (Α) + (Β)

Κέξδε / (δεκίεο) κεηά από θόξνπο αλά κεηνρή – βαζηθά (ζε €)

Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ,επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ 

θαη ζπλνιηθώλ απνζβέζεσλ

1.3. ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ
Πνζά εθθξαζκέλα ζε Δπξώ

1.2. ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΝΟΛΙΚΩΝ ΔΟΓΩΝ 1.4. ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

Σα παξαθάησ ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο, πνπ πξνθύπηνπλ από ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηνρεύνπλ ζε κηα γεληθή ελεκέξσζε γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο "ΑΦΟΗ Υ. ΚΟΡΓΔΛΛΟΤ ΑΔΒΔ". πληζηνύκε 

επνκέλσο ζηνλ αλαγλώζηε, πξηλ πξνβεί ζε νπνηαδήπνηε είδνπο επελδπηηθή επηινγή ή άιιε ζπλαιιαγή κε ηνλ εθδόηε, λα αλαηξέμεη ζηε δηεύζπλζε δηαδηθηύνπ ηνπ εθδόηε, όπνπ αλαξηώληαη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαζώο θαη ε έθζεζε 

ειέγρνπ ηνπ νξθσηνύ ειεγθηή ινγηζηή όπνηε απηή απαηηείηαη.

ΣΟΙΥΕΙΑ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ

Γηεύζπλζε Δηαηξεηώλ & Γ.Δ.ΜΖ, Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, Ηκεροκελία έγθρηζες ηωλ εηήζηωλ οηθολοκηθώλ

Αλάπηπμεο & Σνπξηζκνύ. θαηαζηάζεωλ από ηο Δηοηθεηηθό σκβούιηο :           30 Απρηιίοσ 2018
http://www.kordelos.gr Νόκηκος Ειεγθηής :                                                    Δεκήηρηος Λακπρηλός (Α.Μ..Ο.Ε.Λ.:13741)

Ειεγθηηθή Εηαηρία :                                                     σλεργαδόκελοη Ορθωηοί Λογηζηές Α.Ε.Ο.Ε.

& Δθηειεζηηθό Μέινο, Μαξγαξίηα Κνξδέιινπ : Σύπος Έθζεζες Ειέγτοσ Ειεγθηώλ :                         Με ζύκθωλε γλώκε.


