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Ποσά  εκφρασµένα σε € 30.06.2013 30.06.2012 30.06.2013 30.06.2012 Ποσά  εκφρασµένα σε €
01.07.2012 

30.06.2013

01.07.2011 

30.06.2012

01.07.2012 

30.06.2013

01.07.2011 

30.06.2012

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Λειτουργικές δραστηριότητες  

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 80.720.670,41 84.453.926,05 56.147.786,61 58.550.635,00 Εισπράξεις από απαιτήσεις  37.281.347,17 35.039.490,64 32.438.882,43 29.471.515,40

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 11.951,98 15.231,73 11.951,98 15.231,73 Πληρωµές σε προµηθευτές, εργαζοµένους, κλπ.  -29.880.996,66 -29.477.160,74 -28.928.011,67 -28.965.376,91

Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 1.542.145,89 1.192.532,51 44.848.328,75 44.748.785,03 (Πληρωµές)/εισπράξεις επιστροφών φόρων  -557.848,01 -9.899,61 -61.565,16 -6.980,43

Αποθέµατα 10.054.432,41 11.328.698,61 10.054.432,41 11.328.698,61 Τόκοι πληρωθέντες  -5.152.058,51 -2.236.877,78 -3.454.363,44 -551.302,23

Απαιτήσεις από πελάτες 10.346.789,91 9.363.575,61 7.779.780,65 7.441.333,11
Σύνολο εισροών/ (εκροών) από λειτουργικές 

δραστηριότητες (α)  
1.690.443,99 3.315.552,51 -5.057,84 -52.144,17

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 6.688.932,84 11.674.541,16 998.036,38 2.079.023,12 Επενδυτικές δραστηριότητες  

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 

προοριζόµενα για πώληση
89.036,56 0,00 89.036,56 0,00

Πληρωµές για την απόκτηση ενσώµατων και άϋλων 

παγίων στοιχείων  
-552.116,84 -2.749.372,29 -238.118,20 -319.451,38

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 109.453.960,00 118.028.505,67 119.929.353,34 124.163.706,60
Εισπράξεις από πώληση ενσώµατων & αυλων 
στοιχείων

0,00 9.575,00 0,00 72.575,00

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Είσπραξη επιχορήγησης Ν.3299/2005 6.796.135,00 0,00 0,00 0,00

Μετοχικό κεφάλαιο 15.620.188,80 15.620.188,80 15.620.188,80 15.620.188,80 Εξοφλήσεις /(χορηγήσεις) δανείων από/σε  θυγατρικές 0,00 0,00 0,00 270.000,00

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 7.001.820,26 9.910.879,59 35.416.864,39 39.605.774,76 Τόκοι εισπραχθέντες  47.687,64 16.731,43 7.842,10 5.307,12

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών µητρικής (α) 22.622.009,06 25.531.068,39 51.037.053,19 55.225.963,56
Σύνολο εισροών /(εκροών) από επενδυτικές 

δραστηριότητες (β)  
6.291.705,80 -2.723.065,86 -230.276,10 28.430,74

Μη ελέγχουσα συµµετοχή (β) 796,13 697,37 0,00 0,00  Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ)=(α)+(β) 22.622.805,19 25.531.765,76 51.037.053,19 55.225.963,56 Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 0,00 0,00 0,00 0,00

Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 55.557.699,99 52.913.852,00 37.333.661,53 30.456.352,00 Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια  6.500.000,00 2.500.000,00 6.500.000,00 2.500.000,00

Προβλέψεις /Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 15.290.892,67 16.364.395,73 16.946.898,42 17.057.439,77 Εξοφλήσεις δανείων  -11.962.360,00 -5.693.500,00 -7.467.360,00 -2.446.000,00

Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 9.730.435,07 19.337.342,30 8.842.959,28 18.267.892,39
Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηµατοδοτικές 

δραστηριότητες (γ)  
-5.462.360,00 -3.193.500,00 -967.360,00 54.000,00

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 6.252.127,08 3.881.149,88 5.768.780,92 3.156.058,88
Καθαρή αύξηση (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα 

& ισοδύναµα χρήσης (α)+(β)+(γ)  
2.519.789,79 -2.601.013,35 -1.202.693,94 30.286,57

Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 86.831.154,81 92.496.739,91 68.892.300,15 68.937.743,04
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης 

χρήσης
3.623.251,05 6.224.264,40 1.814.475,26 1.784.188,69

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

(γ)+(δ)
109.453.960,00 118.028.505,67 119.929.353,34 124.163.706,60 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης 6.143.040,84 3.623.251,05 611.781,32 1.814.475,26

Ποσά  εκφρασµένα σε € Ποσά  εκφρασµένα σε €

01.07.2012           

30.06.2013

01.07.2011  

30.06.2012

01.07.2012           

30.06.2013

01.07.2011  

30.06.2012
30.06.2013 30.06.2012 30.06.2013 30.06.2012

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  έναρξης χρήσης 
(01.07.2012 και 01.07.2011  αντίστοιχα)

25.531.765,76 33.023.197,52 55.225.963,56 33.522.592,05

Κύκλος εργασιών 40.240.044,43 35.576.752,69 33.842.876,28 29.287.456,82
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους 
(συνεχιζόµενες και διακοπείσες δραστηριότητες)

-2.908.960,57 -7.491.431,76 -4.188.910,37 -10.397.268,49

Μικτά κέρδη / (ζηµιές) 5.949.237,90 1.123.695,16 978.292,48 (3.714.888,70) Αποθεµατικό εύλογης αξίας 0,00 0,00 0,00 32.100.640,00

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

803.545,16 (3.114.245,37) (2.362.938,86) (8.086.732,01)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης 

(30.06.2013 και 30.06.2012 αντίστοιχα)
22.622.805,19 25.531.765,76 51.037.053,19 55.225.963,56

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων (2.800.229,16) (6.890.299,26) (4.229.299,31) (10.328.691,65)

Κέρδη / (ζηµιές) µετά απο φόρους(Α) (2.897.969,92) (7.492.129,13) (4.177.919,72) (10.397.268,49)

 -Ιδιοκτήτες µητρικής (2.898.068,68) (7.492.129,13) (4.177.919,72) (10.397.268,49)

 -Μη ελέγχουσα συµµετοχή 98,76 0,00 0,00 0,00

Λοιπά συνολικά εσοδα µετά από φόρους (Β) (10.990,65) 0,00 (10.990,65) 0,00

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετα από φόρους 
(Α+Β)

(2.908.960,57) (7.492.129,13) (4.188.910,37) (10.397.268,49)

 -Ιδιοκτήτες µητρικής (2.909.059,33) (7.492.129,13) (4.188.910,37) (10.397.268,49)

 -Μη ελέγχουσα συµµετοχή 98,76 0,00 0,00 0,00

Κέρδη / (Ζηµίες) µετά από φόρους ανά µετοχή – 

βασικά (σε €)
(0,0557) (0,1439) (0,0802) (0,1997)

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

4.225.919,18 721.438,38 64.686,79 (5.086.063,58)

               Ο Πρόεδρος του ∆.Σ                                      Ο Αντιπρόεδρος του ∆.Σ                        Η Υπεύθυνη

         και ∆ιευθύνων Σύµβουλος                                     και ∆ιευθύνων Σύµβουλος          των Οικονοµικών Υπηρεσιών        

        Ευριπίδης Χαρ.∆οντάς                                               Απόστολος Ηλ.∆οντάς              Αρετή Ανδρ.Αρσενοπούλου

             Α.∆.Τ  Σ 815362                                                     Α.∆.Τ   ΑΒ 838582                      Α.∆.Τ       Π 395401

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ                                                                                                              

(ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα)
 1.3.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Ο Όµιλος Η Εταιρεία Ο Όµιλος Η Εταιρεία

Συνεχιζόµενες δραστηριότητες

Αχαρνές 27 Σεπτεµβρίου 2013

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 ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ Α.Ε.Β.Ε. Συνιστούµε εποµένως στον
αναγνώστη, πρίν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε την εταιρεία, να ανατρέξει στή διεύθυνση του διαδικτύου της εταιρείας, όπου αναρτώνται οι οικονοµικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή
όποτε αυτή απαιτείται.

1.1.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ                                                                                                                      

(ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα)

Ο Όµιλος

1.4.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ                                                                                                   

(ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα)

Η ΕταιρείαΗ ΕταιρείαΟ Όµιλος

Μη εκτελεστικό µέλος

ΑΡ.ΓΕΜΗ  269901000 

15ο χιλ.Λεωφόρου Πάρνηθος- Αχαρνές

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1η Ιουλίου 2012 εως 30η Ιουνίου  2013

δηµοσιευµένα βάσει του κ.ν.2190/20,άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις , ενοποιηµένες και µη,κατά τα ∆ΛΠ

α. Ο τύπος έκθεσης ελέγχου: Με σύµφωνη γνώµη.  
β. Έγινε µεταβολή  της λογιστικής αρχής  για την αποτίµηση των επενδύσεων σε συµµετοχές στον ατοµικό 
ισολογισµό της Μητρικής Εταιρείας (σηµ.2.1 των οικονοµικών καταστάσεων) 
γ.ι) ∆εν υπήρξε εταιρικό γεγονός .   
 ιι).∆εν έγινε διακοπή εκµετάλλευσης. 
 ίίί.)∆εν υπάρχουν. 
δ. ∆εν έγινε αλλαγή της χρονικής περιόδου της οικονοµικής χρήσης. 
ε. Οι οικονοµικές καταστάσεις δεν συµπεριλαµβάνονται σε ενοποιηµένες καταστάσεις που καταρτίζουν άλλες 
εταιρείες. 
στ. Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις (σηµ.24) 
ζ.ί)∆εν υπάρχουν επίδικες ή  υπό διαιτησία διαφορές ή αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών  οργάνων που 
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 €  468.290,05. 
η. αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού είναι ο εξής:  
 

30.06.2013 30.06.2012 30.06.2013 30.06.2012

250 204 248 202

Ο όµιλος Η εταιρεία

 
θ. 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 . 
 

Είδος συναλλαγής Ενοποιηµένα Μη ενοποιηµένα

α) Πωλήσεις αγαθών & υπηρεσιών  2.160,00 102.124,00

β) Αγορές αγαθών & υπηρεσιών 196.822,89 178.480,89

γ) Απαιτήσεις 191.937,73 1.024.050,88

δ) Υποχρεώσεις 1.815,64 1.815,64

ε) Αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών διοίκησης 385.216,45 265.216,45

στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη διοίκησης 6.520,37 6.520,37

ζ)
Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και µέλη
διοίκησης

26.557,44 26.557,44
 

 
ια) Τα λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους αφορούν ζηµίες αποτίµησης διαθεσίµων  για πώληση 
χρηµατοοικονοµικά στοιχείων. 
ιβ) Οι εταιρείες του Οµίλου δεν κατέχουν ίδιες µετοχές κατά την 30

η
 Ιουνίου 2013. 

ιγ) 1) Για την εξασφάλιση των δανείων του οµίλου ανεξόφλητου υπολοίπου την 30.06.2013 ευρώ 55.923.434,86 
εγγραφεί επί των ακινήτων του οµίλου προσηµειώσεις υποθηκών ύψους 50.699.778,36 2) Εισπράχθηκε από τη
θυγατρική SELECTED VOLT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ποσό ευρώ 6.796.135,00 που αφορούσε τη 
επιχορήγηση Ν.3299/2004 για επένδυση φωτοβολταικού πάρκου.  
  
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 ενσωµάτωσης τους στις ενδιάµεσες ενοποιηµένες 
οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου  1/7/2012 έως 30/06/2013 ,παρατίθενται αναλυτικά στην σηµείωση  1  

των οικονοµικών καταστάσεων.  

 


