
Αρμόδια Αρχή                                          : Υπουργείο Ανάπτυξης Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Διεύθυνση διαδικτύου Εταιρείας                            : www.stiafilco.com Δοντάς Χαρ.Ευριπίδης Πρόεδρος Δ.Σ. & Δ/νων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος

: Δοντάς Ηλ.Απόστολος Αντιπρόεδρος Δ.Σ. & Δ/νων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής                        : Αμπατζή Πελαγία   (Α.Μ.ΣΟΕΛ 31311) Δοντάς Ιωαν.Απόστολος Εκτελεστικό μέλος

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

Τύπος εκθεσης επισκόπισης                       : Με σύμφωνη γνώμη και θέμα έμφασης Μπιτσικώκος Ε.Γρηγόριος Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Λαποκωνσταντάκης Γ.Νικόλαος Μη εκτελεστικό μέλος

Κήττας Λάμπ.Χρήστος Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Αγορά ιδίων μετοχών

α.

β.

γ. ι) Δεν υπήρξε εταιρικό γεγονός   ιι) Δεν έγινε διακοπή εκμετάλλευσης  ίίi) Δεν υπάρχουν.

δ.  Δεν έγινε αλλαγή της χρονικής περιόδου της οικονομικής χρήσης.

ε.

στ.

ζ.

η. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού είναι: 

θ.

761.168,44Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης 4.377.266,4883.095.421,68 78.414.988,19

116.310.169,51 118.906.286,06

33.180.876,14

14.031.317,56 9.401.689,73

23.844.381,57 21.455.422,32

35.666.461,58

5.501.390,98

 Εξοφλήσεις δανείων  -12.498.585,18

8.829.000,00

-11.586.905,86

-14.908,12 -40.532,22 -40.532,22-14.908,12

Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα & 

ισοδύναμα χρήσης (α)+(β)+(γ)  

1.131.627,85

-360.283,50

-2.772.813,98

-592.502,82

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης 5.501.390,98 8.790.358,22 761.168,44 1.121.451,94

168.665,62

Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηματοδοτικές 

δραστηριότητες (γ)  

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 

προοριζόμενα για πώληση

25.983.799,43

17.398.725,22

103.546.239,00

88.330.185,46

103.501.524,36

36.208.728,62

14.717.052,81

94.308.306,08

15.620.188,80

-6.385.956,81

9.234.231,99

3.700,93

9.237.932,92

1.073.333,23

103.546.239,00

0,00

103.501.524,36

Μη ελέγχουσα συμμετοχή (β)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ)=(α)+(β)

9.554.496,54

-452.519,33

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό 

Συμβούλιο της ετήσιας οικονομικής έκθεσης                                
30 Οκτωβρίου 2016

Εισπράξεις από απαιτήσεις  

Πληρωμές σε προμηθευτές, εργαζομένους, κλπ.

(Πληρωμές)/εισπράξεις επιστροφών φόρων  3.098.990,42

13.842.293,39

7.831.879,17

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 58.795,73

44.435.488,81Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Αποθέματα

Απαιτήσεις από πελάτες

-387.179,76 -102.304,16

-2.178.513,42 -3.359.534,77 -2.318.399,16

43.020.499,00

-29.417.742,82

-98.746,05

-1.456.388,85

2.263.939,34

-38.984.464,41 -37.763.292,73

36.783.204,80

180.469,10

4.358.583,36

38.933.705,60

-30.426.577,12

33.236.817,06

289.320,06 -1.250.290,45

3.669,43 0,00 0,00

33.214.747,83 40.491.297,87

9.553.260,97 14.377.000,00

17.594.559,03 24.871.109,07

15.171.338,90

26.850.538,46

16.832.239,64

35.092.910,82

33.214.747,83 40.491.297,87

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Σύνολο υποχρεώσεων (δ)

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

(γ)+(δ)

 Λειτουργικές δραστηριότητες  

13.807.952,87 14.374.675,85

6.654.289,40 5.936.233,65

118.906.286,06

Αγορά χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 

διαθεσίμων προς πώληση

Τόκοι πληρωθέντες  

Σύνολο εισροών/ (εκροών) από λειτουργικές 

δραστηριότητες (α)  

Επενδυτικές δραστηριότητες  

Πληρωμές για την απόκτηση ενσώματων και άυλων 

παγίων στοιχείων  

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μετοχικό κεφάλαιο

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)

116.310.169,51

15.620.188,80

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

74.688.832,96

60.977,74

865.698,81

14.374.675,85

574.788,24 1.373.390,03

15.167.669,47

Εισπράξεις από πώληση ενσώματων και άυλων παγίων 

στοιχείων  

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις -1.124.124,50 -3.288.967,24

58.270,64 60.312,65

72.602.852,02 52.726.185,07

44.435.488,81

5.038.095,04

50.779.379,55

6.948.969,45

6.562.369,55

0,00 0,00

-1.999.999,80 0,00

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις

Προβλέψεις /Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις -189.813,98 -3.244.872,15

Αγορά ιδίων μετοχών

Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια  

15.620.188,80 15.620.188,80

Ε Π Ι Λ Ε Κ Τ Ο Σ     Κ Λ Ω Σ Τ Ο Ϋ 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 ΧΡΗΣΗΣ από 1η Ιουλίου 2015 έως 30η Ιουνίου 2016

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

Ο όμιλος Η εταιρεία

01.07.2015 

30.06.2016

01.07.2014 

30.06.2015
30.06.2016 30.06.2015

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 ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ Α.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 ελεγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή όποτε αυτή απαιτείται.

Η εταιρεία

30.06.2016 30.06.2015

1.1.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

(ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)

1.4.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

01.07.2015 

30.06.2016

01.07.2014 

30.06.2015
Ποσά  εκφρασμένα σε €

(ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)

-16.875.085,18

Σύνολο εισροών /(εκροών) από επενδυτικές 

δραστηριότητες (β)  
-5.292.893,88

44.519,6044.519,60

-145.488,61

29.520,00 61.020,00

-392.271,18 -289.481,09-3.323.330,06

-83.628,18

-14.503.905,86

14.329.000,00 13.670.745,25 13.670.745,25

0,000,00

-333.415,15 -241.620,90

840,4314.336,43 3.340,59Τόκοι εισπραχθέντες  915,98

01.07.2015 

30.06.2016

Μικτά κέρδη / (ζημιές)

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

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης 30.06.2016 

και 30.06.2015 αντίστοιχα)

Ο όμιλος

Συνεχιζόμενες δραστηριότητες

Η εταιρεία Ποσά  εκφρασμένα σε €

37.729.958,30

234.778,23 2.013.352,59

708.994,24 -933.477,94-2.595.768,58

-2.425.465,70

-1.808.052,91

30.06.2015

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  έναρξης χρήσης (01.07.2014 

και 01.07.2015  αντίστοιχα)
18.020.938,79 40.491.297,8715.171.338,90

 1.3.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Η εταιρεία

1.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ                                                                                                                                                                                                                                                                               

(ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)

01.07.2015 

30.06.2016

01.07.2014 

30.06.2015

-2.809.067,67

 -Μη ελέγχουσα συμμετοχή

2.080.498,38

215,85

-5.918.497,86

-5.918.529,36

31,50

-0,0964

-931.678,47

-3.872.403,50

-921.769,34

-4.996.728,52

Λοιπά συνολικά εσοδα μετά από φόρους (Β)

 -Ιδιοκτήτες μητρικής

 -Μη ελέγχουσα συμμετοχή

 -Ιδιοκτήτες μητρικής

Κέρδη / (ζημιές) μετά απο φόρους(Α)

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετα από φόρους  

(Α+Β)

Κέρδη / (Ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή – 

βασικά (σε €) και απομειωμένα

Κέρδη / (Ζημιές)  προ φόρων, χρηματοδοτικών 

,επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών 
αποσβέσεων

-4.996.944,37

40.491.297,87

0,00

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

-1.197.425,15

-2.992.647,50

-3.312.987,77

-3.312.987,77

0,00

15.171.338,90 33.214.747,83

-4.810.188,17

-6.064.216,77

-7.261.641,92

-3.312.987,77

-3.312.987,77

0,00

9.237.932,92

Τύπος έκθεσης ελέγχου: Με σύμφωνη γνώμη και θέμα έμφασης αναφορικά με τη συνέχιση της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Ποσά σε ευρώ 

-14.908,12 -40.532,22 -14.908,12 -40.532,22142.878,85

Κύκλος εργασιών -5.918.497,86 -2.809.067,67 -7.261.641,92 -3.312.987,77
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 
(συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες)

01.07.2014 

30.06.2015

39.509.432,8934.268.896,7043.232.117,64

Ο όμιλος

43.844.817,86

30.06.2016 30.06.2015 30.06.2016

67.160,67

0,00

48.626,34

202.636,72

Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις (σημ.25.3)

-546.355,223.599.539,22

-0,1170

-2.809.183,16

115,49

-0,0638

0,00

251.816,34

65.155,30

Ενοποιημένα

52.667,02

208.708,52

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

30.06.2015 30.06.2016 30.06.201530.06.2016

333

ί) Δεν 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.

ii)  Δεν υπάρχουν προβλέψεις που να αναφέρονται στη περίπτωση ζ.ι

iii)Έχει σχηματισθεί πρόβλεψη για ανεπίδεκτες είσπραξης απαιτήσεις  ποσού ευρώ 635.568,80 καθώς και  για αποζημίωση 

προσωπικού ποσού €  493.567,89 και € 488.845,41 για τον όμιλο και την εταιρεία αντίστοιχα.

Α.Δ.Τ. Π 395401

441.816,34

629,01

994.628,59

ια) Τα λοιπά συνολικά εισοδήματα αφορούν 1) σε επαναεπιμετρήσεις προγραμμάτων καθορισμένων παροχών ποσού ευρώ 4.897,23

για τον όμιλο και 6.348,85 ευρώ για την εταιρεία 2) σε διαφορές απο αποτίμηση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων

διαθεσίμων για πώληση ποσού ευρώ -926.666,57 για τον όμιλο ιβ) Η εταιρεία κατά την 30η Ιουνίου 2016 κατείχε 306.488 ίδιες μετοχές

με συνολική αξία κτήσης 55.440,34 ευρώ ιγ) Για την εξασφάλιση των δανείων του ομίλου ανεξόφλητου υπολοίπου την 30.06.2016 ευρώ

60.476.472,72 εχουν εγγραφεί επί των ακινήτων του ομίλου προσημειώσεις υποθηκών ύψους ευρω 62.199.778,36 και έχουν

ενεχυρασθεί αποθέματα κόστους 3.687.505,89. Επίσης α) έχουν ενεχυρασθεί οι λογαριασμοί εσόδων των θυγατρικών εταιρειών

«ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Α.Ε» και «SELECTED VOLT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», καθώς και τα δικαιώματα

είσπραξης απαιτήσεων από τη σύμβαση διαχείρισης μεταξύ της «SELECTED VOLT A.E» και «ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ» καθώς και οι λογαρισμοί εσόδων και μετοχικού κεφαλαίου της «ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε » και β) έχει ενεχυρασθεί το

μεγαλύτερο μέρος του ενεργητικού των θυγατρικών εταιρείων «SELECTED VOLT A.E» και «ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΑΕ.»

καθώς επίσης και το σύνολο των μετοχών τους.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΗΛ.ΔΟΝΤΑΣ

Α.Δ.Τ. ΑΒ 838582 

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΧΑΡ.ΔΟΝΤΑΣ

Η Υπεύθυνη Οκονομικών Υπηρεσιών 

ΑΡΕΤΗ ΑΝΔΡ.ΑΡΣΕΝΟΠΟΥΛΟΥ

Α.Δ.Τ Σ 815362

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 παρατίθενται αναλυτικά στην σημείωση  1  της ετήσιας οικονομικής έκθεσης. 

Αχαρνές, 30 Οκτωβρίου 2016

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

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ & Δ/νων Σύμβουλος 

στ.Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη διοίκησης

ζ.Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη διοίκησης

ε.Αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών διοίκησης

Ο Όμιλος Η Εταιρεία

319 322 314

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 χρήσης που έχουν προκύψει από συναλλαγές της με συνδεδεμένα μέρη όπως αυτά 

ορίζονται στο  Δ.Λ.Π 24 .

Είδος συναλλαγής

α.Πωλήσεις αγαθών & υπηρεσιών  

β.Αγορές αγαθών & υπηρεσιών 

γ.Απαιτήσεις

Οι λογιστικές αρχές και μέθοδοι που εφαρμόστηκαν για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της 30.06.2016 είναι οι ίδιες με αυτές που
εφαρμόσθηκαν για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση που έληξε την 30.06.2015 βάσει των Δ.Π.Χ.Α..

-0,0541

δ.Υποχρεώσεις

Μη ενοποιημένα

180.401,54

197.344,52

949.353,13

65.155,30

-7.261.641,92

-6.064.216,77

0,00

0,00

-2.809.183,16

115,49

-2.809.067,67


