
Αρµόδια Αρχή                                          : Υπουργείο Ανάπτυξης Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου

∆ιεύθυνση διαδικτύου Εταιρείας                            : www.stiafilco.com ∆οντάς Χαρ.Ευριπίδης Πρόεδρος ∆.Σ. & ∆/νων Σύµβουλος, εκτελεστικό µέλος

: ∆οντάς Ηλ.Απόστολος Αντιπρόεδρος ∆.Σ. & ∆/νων Σύµβουλος, εκτελεστικό µέλος

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής                        : Εµµανουήλ Μανουσάκης  (Α.Μ.ΣΟΕΛ 27271) ∆οντάς Ιωαν.Απόστολος Εκτελεστικό µέλος

Ελεγκτική Εταιρεία                                    : ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.Ο.Ε Αρσενοπούλου Ανδρ.Αρετή Εκτελεστικό µέλος

Τύπος εκθεσης επισκόπισης                       : ∆εν απαιτείται Μπιτσικώκος Ε.Γρηγόριος Μη εκτελεστικό µέλος

Λαποκωνσταντάκης Γ.Νικόλαος Ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος

Θεοδώρου Γεωρ.Ηλίας Ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος
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Αχαρνές, 29 Μαίου 2014

Είδος συναλλαγής

α.Πωλήσεις αγαθών & υπηρεσιών  

β.Αγορές αγαθών & υπηρεσιών 

γ.Απαιτήσεις

δ.Υποχρεώσεις

ε.Αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών διοίκησης

Μη ενοποιηµένα

68.209,46

Ενοποιηµένα

7.646,46

157.795,81 146.431,81

185.883,89

11.876,54

987.631,30

ί) ∆εν υπάρχουν επίδικες ή  υπό διαιτησία διαφορές ή αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών  οργάνων που έχουν ή ενδέχεται να 

έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία  της εταιρείας και του οµίλου.

  ιι)  ∆εν υπάρχουν προβλέψεις που να αναφέρονται στη περίπτωση ζ.ι

-Έχει σχηµατισθεί πρόβλεψη για ανεπίδεκτες είσπραξης απαιτήσεις  ποσού ευρώ 824.329,53 καθώς και  για αποζηµίωση 

προσωπικού ποσού €  712.036,73 

Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού είναι: 

Ο Όµιλος Η Εταιρεία

Μη ελέγχουσα συµµετοχή (β)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ)=(α)+(β)

Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις

Προβλέψεις /Λοιπές µακροπρόθεσµες 

υποχρεώσεις

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 

προοριζόµενα για πώληση

31.03.2014 31.03.2013 31.03.2014 31.03.2013

50.777.350,54

17.069.884,46

114.441.989,35

86.331.435,89

108.735.348,92

17.932.482,33

9.236.397,33

95.016.114,66

15.620.188,80

3.801.939,36

19.422.128,16

3.746,53

19.425.874,69

Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο των ενδιάµεσων οικονοµικών  

καταστάσεων                                   

29 Μαίου 2014

Εισπράξεις από απαιτήσεις  

Πληρωµές σε προµηθευτές, εργαζοµένους, κλπ.

(Πληρωµές)/εισπράξεις επιστροφών φόρων  823.634,81

16.507.173,81

11.670.908,28

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 7.848,55

44.435.488,81Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Αποθέµατα

Απαιτήσεις από πελάτες

-327.297,62 -15.156,64

-2.078.617,92 -3.955.657,02 -2.456.425,47

27.622.882,31 23.669.435,83

-34.354.051,09

80.720.670,41

11.951,98

823.534,81

10.054.432,41

1.056.104,72 1.087.072,94

7.848,55 11.951,98

78.432.602,33 56.147.786,61

44.435.388,81

6.999.821,57

0,00

114.441.989,35

54.861.043,74

10.346.789,91

6.777.969,40

0,00

108.735.348,92

15.620.188,80 15.620.188,80 15.620.188,80

6.252.127,08

6.782.928,10

22.403.116,90

796,13 0,00 0,00

44.229.502,34 50.818.161,03

33.048.312,08 37.333.661,53

28.609.313,54 35.197.972,23

22.403.913,03

55.557.699,99

14.791.173,75

9.730.435,07

44.229.502,34 50.818.161,03

80.230.121,52 68.698.252,37

124.459.623,86 119.516.413,40

21.355.537,78 16.752.850,64

17.258.525,06 8.842.959,28

8.567.746,60 5.768.780,92

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

1.1.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

(ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα)

33.388.454,95

-592.094,90

-3.636.308,96

-205.647,39

Τόκοι εισπραχθέντες  

Σύνολο εισροών /(εκροών) από επενδυτικές 

δραστηριότητες (β)  

Τόκοι πληρωθέντες  

Σύνολο εισροών/ (εκροών) από λειτουργικές 

δραστηριότητες (α)  

Επενδυτικές δραστηριότητες  

Πληρωµές για την απόκτηση ενσώµατων και 

άϋλων παγίων στοιχείων  

Είσπραξη επιχορήγησης παγίων Ν.3299/2004

0,00 0,00

124.459.623,86 119.516.413,40

16.507.173,81 10.054.432,41

7.591.964,23 7.779.780,65

-24.243.223,52 -23.610.088,44

-551.912,30 -237.913,66

656.765,00 6.796.135,00 0,000,00

-903.295,85 -2.412.234,72

6.500.000,00 6.500.000,009.000.000,00

-203.912,83

1.734,56 44.463,32 4.617,78

452.852,17 6.288.686,02 -233.295,88

1.734,56

Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

Σύνολο υποχρεώσεων (δ)

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ)

 Λειτουργικές δραστηριότητες  

 1.3.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μετοχικό κεφάλαιο

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών µητρικής (α)

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης 

περιόδου  
6.114.105,92 10.758.455,46

1.814.475,26

1.413.758,90

611.781,32

467.464,86

6.143.040,84 3.623.251,05

Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια  

 Εξοφλήσεις δανείων  

Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηµατοδοτικές 

δραστηριότητες (γ)  

1.4.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

Ποσά  εκφρασµένα σε €

(ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα)

Ε Π Ι Λ Ε Κ Τ Ο Σ     Κ Λ Ω Σ Τ Ο Υ Φ Α Ν Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α    Α.Ε.Β.Ε

ΑΡ.ΓΕΜΗ  269901000 

15ο χιλ.Λεωφόρου Πάρνηθος- Αχαρνές

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ από 1η Ιουλίου 2013 εως 31η Μαρτίου 2014

Σύµφωνα µε την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς  

Ο όµιλος Η εταιρεία

01.07.2013 

31.03.2014

01.07.2012 

31.03.2013
31.03.2014 30.06.2013

Ο όµιλος

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις, στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της ΕΠΙΛΕΚΤΟΥ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣΑ.Ε.Β.Ε. Συνιστούµε εποµένως

στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιουδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε τον εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνση του διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονοµικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπισης του ορκωτού

ελεγκτή λογιστή όποτε αυτή απαιτείται.

Η εταιρεία

31.03.2014 30.06.2013

29.230.696,36

-31.705.911,33

-82.814,90

-1.031.895,63

-3.589.925,50

-205.647,39

01.07.2013 

31.03.2014

01.07.2012 

31.03.2013

Καθαρή αύξηση (µείωση) στα ταµειακά 

διαθέσιµα & ισοδύναµα περιόδου (α)+(β)+(γ)  

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης 

χρήσης  

3.154.521,87 1.749.814,24 2.244.814,24

-28.934,92 7.135.204,41 -400.716,36

3.649.521,87

-144.316,46

-5.845.478,13 -4.750.185,76 -4.255.185,76-5.350.478,13

9.000.000,00

Ποσά  εκφρασµένα σε € Η εταιρείαΟ όµιλος

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους 

(συνεχιζόµενες και διακοπείσες δραστηριότητες)
-2.978.038,34 -2.911.171,33 -3.675.563,18

54.973.819,42

31.03.2014 31.03.2013 31.03.2014 31.03.2013

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  έναρξης χρήσης 

(01.07.2013 και 01.07.2012  αντίστοιχα)
25.279.621,62 50.818.161,0322.403.913,03

51.298.256,24
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου 

31.03.2014 και 31.03.2013 αντίστοιχα)
19.425.874,69 22.368.450,29

-6.588.658,69

44.229.502,34

1.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ                                                                                                                                                                                                                                                                

(ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα)

452.561,20

-2.989.028,99

Λοιπά συνολικά εσοδα µετά από φόρους (Β)

 -Ιδιοκτήτες µητρικής

 -Μη ελέγχουσα συµµετοχή

 -Ιδιοκτήτες µητρικής

01.07.2013 

31.03.2014

01.07.2012 

31.03.2013

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

14.018.528,21

1.274.304,32

467.532,67

Ο όµιλος Η Εταιρεία

01.07.2013 

31.03.2014

 -Μη ελέγχουσα συµµετοχή

4.159.183,22

272,83

10.990,65

-2.978.038,34

-2.980.988,74

2.950,40

-0,0574

35.532.159,71

4.539.754,83

2.041.604,42

-364.937,11

01.07.2012 

31.03.2013

01.01.2014 

31.03.2014

-471.776,62

0,00

-6.588.658,69

0,00

24.835.645,72

8.592,44

-2.343.509,66

-3.713.205,43

-3.664.893,54

29.272.169,49

1.078.322,82

-336.347,40

-1.899.697,35

-4.192.101,34

-4.192.101,34

-6.588.658,69

01.01.2014 

31.03.2014

01.01.2013 

31.03.2013

-0,0091

-341.595,92

-471.776,62

-469.330,57

-2.446,05

0,00

-471.776,62

12.602.440,06 11.336.207,65

-3.664.893,54

0,00

-10.669,64

-3.675.563,18

-3.675.563,18

-651.988,87

0,00

-0,0125

453.704,05

378.042,67

-307.593,48

-659.803,10

-710.925,41

-710.925,41

-8.651,47

-558.392,61

-651.988,87

-651.988,87

0,00

0,00

0,00

0,00

-710.925,41

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων

Κέρδη / (ζηµιές) µετά απο φόρους(Α) -2.900.501,69

-2.900.550,48

48,79 0,00

-2.396.557,35

29.143.430,19

3.229.527,36

-288.683,19

-2.989.301,82

-2.871.027,08

Συνεχιζόµενες δραστηριότητες

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ο τύπος έκθεσης: ∆εν απαιτείται

ι) ∆εν υπήρξε εταιρικό γεγονός   ιι) ∆εν έγινε διακοπή εκµετάλλευσης  ίίi) ∆εν υπάρχουν.

-710.925,41

0,00

-0,0137

176.154,17

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετα από φόρους (Α+Β)

Κέρδη / (Ζηµίες) µετά από φόρους ανά µετοχή – βασικά (σε €)

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

συνολικών αποσβέσεων

-0,0805

1.059.389,93

0,00

-0,0704

-378.877,71

-651.988,87

-10.669,64

-2.911.171,33

-2.911.220,12

48,79

-0,0557

Κύκλος εργασιών

Μικτά κέρδη / (ζηµιές)

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. & ∆/νων Σύµβουλος 

ΕΥΡΙΠΙ∆ΗΣ ΧΑΡ.∆ΟΝΤΑΣ

Ο Αντιπρόεδρος του ∆.Σ & ∆/νων Σύµβουλος 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΗΛ.∆ΟΝΤΑΣ

Α.∆.Τ. ΑΒ 838582 

Η Υπεύθυνη Οκονοµικών Υπηρεσιών 

ΑΡΕΤΗ ΑΝ∆Ρ.ΑΡΣΕΝΟΠΟΥΛΟΥ

Α.∆.Τ. Π 395401

2.375.041,57

Οι οικονοµικές καταστάσεις δεν συµπεριλαµβάνονται σε ενοποιηµένες καταστάσεις που καταρτίζουν άλλες εταιρείες.

 ∆εν έγινε αλλαγή της χρονικής περιόδου της οικονοµικής χρήσης.

Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις (σηµ.17.3)

165.727,27254.227,27

στ.Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη διοίκησης

ζ.Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και µέλη διοίκησης

11.876,54

5.154,56

0,00

5.154,56

0,00

ια) Τα λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους αφορούν i) σε ανακατάταξη ζηµίας λόγω πώλησης ∆ιαθεσίµων προς

Πώληση Χρηµατοοικονοµικών Περιουσιακών Στοιχείων ποσού € 10.990,65 για τον όµιλο και την εταιρεία και ii) σε µεταβολή

φορολογικού συντελεστή στοιχείων που είχαν αναγνωρισθεί στα Ίδια Κεφάλαια ποσού ευρώ 2.407.548 για την εταιρεία, ιβ)

Οι εταιρείες του Οµίλου δεν κατέχουν ίδιες µετοχές κατά την 31η Μαρτίου 2014, ιγ) Για την εξασφάλιση των δανείων του

οµίλου ανεξόφλητου υπολοίπου την 31.03.2014 ευρώ 60.857.669,19 εχουν εγγραφεί επί των ακινήτων του οµίλου

προσηµειώσεις υποθηκών ύψους ευρω 50.699.778,36 και έχουν ενεχυρασθεί αποθέµατα κόστους 4.842.640. 

Οι εταιρείες του οµίλου µε τις αντίστοιχες διευθύνσεις τους και τα ποσοστά µε τα οποία συµµετέχει η µητρική στο µετοχικό

τους κεφάλαιο, καθώς και η µέθοδος ενοποίησής τους στις ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου 1/7/2013 έως

31/03/2014 ,παρατίθενται αναλυτικά στην σηµείωση  1  των οικονοµικών καταστάσεων. 

Συναλλαγές σωρευτικά από την έναρξη της οικονοµικής χρήσης καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και

υποχρεώσεων της εταιρείας και του οµίλου στη λήξη της τρέχουσας περιόδου που έχουν προκύψει από

συναλλαγές της µε συνδεδεµένα µέρη όπως αυτά ορίζονται στο  ∆.Λ.Π 24 .

Οι λογιστικές αρχές και µέθοδοι που εφαρµόστηκαν για τις ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της 31.03.2014 είναι οι ίδιες µε

αυτές που εφαρµόσθηκαν για την κατάρτιση των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων για τη χρήση που έληξε την 30.06.2013, µε

εξαίρεση το αναθεωρηµένο ∆ΛΠ 19 και την αλλαγή στον τρόποεµφάνισης της αναβαλλόµενης φορολογίας. Αναλυτικά οι µεταβολές

στις λογιστικές πολιτικές παρατίθενται στη σηµείωση 2.2 των  καταστάσεων.  


