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Τύπος εκθεσης ελέγχου ελεγκτών                           Με Σύμφωνη Γνώμη

Ποσά  εκφρασμένα σε € Ποσά  εκφρασμένα σε €

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30.06.2015 30.06.2014 Λειτουργικές δραστηριότητες  
01.07.2014    

30.06.2015

01.07.2013 

30.06.2014

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 386.798,84 328.475,70 Πληρωμές σε προμηθευτές, εργαζομένους, κλπ.  -94.878,70 -33.024,37

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 43.000,00 114,42 Πληρωμές / (εισπράξεις επιστροφών) φόρων  -1.124,14 -3.000,00

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 134.640,68 80.286,06 Τόκοι πληρωθέντες  -736,19 -60,70

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 564.439,52 408.876,18  Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)  -96.739,03 -36.085,07

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Επενδυτικές δραστηριότητες  

Μετοχικό κεφάλαιο 480.000,00 480.000,00 Πληρωμές για την απόκτηση ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων  -68.627,14 0,00

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 80.234,41 -71.555,70 Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)  -68.627,14 0,00

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (α) 560.234,41 408.444,30  Χρηματοδοτικές δραστηριότητες  

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 4.205,11 431,88 Εισπράξεις για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 200.000,00 0,00

Σύνολο υποχρεώσεων (β) 4.205,11 431,88 Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)  200.000,00 0,00

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α)+(β) 564.439,52 408.876,18
Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα 

χρήσης (α)+(β)+(γ)  
34.633,83 -36.085,07

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης 70.484,91 106.569,98

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης 105.118,74 70.484,91

Ποσά  εκφρασμένα σε €
01.07.2014           

30.06.2015

01.07.2013   

30.06.2014
Ποσά  εκφρασμένα σε € 30.06.2015 30.06.2014

Συνεχιζόμενες δραστηριότητες
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  έναρξης χρήσης (01.07.2014 και 01.07.2013 

αντίστοιχα)
408.444,30 438.802,02

Κέρδη / (ζημιές)  προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών 

αποτελεσμάτων
-47.374,28 -30.235,42

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (συνεχιζόμενες και 

διακοπείσες δραστηριότητες)
-48.209,89 -30.357,72

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων -48.095,47 -30.296,12 Κατεθέσεις μετόχων 200.000,00 0,00

Κέρδη / (ζημιές) μετά απο φόρους(α) -48.209,89 -30.357,72
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (30.06.2015 και 30.06.2014 

αντίστοιχα)
560.234,41 408.444,30

Λοιπά συνολικά εσοδα μετά από φόρους (β) 0,00 0,00

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετα από φόρους (α+β) -48.209,89 -30.357,72

Κέρδη (ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή – βασικά και 

απομειωμένα (σε €)
-1,0044 -1,4361

Κέρδη / (ζημιές)  προ φόρων, χρηματοδοτικών ,επενδυτικών 

αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων
-47.374,28 -30.235,42

      Ο Πρόεδρος του Δ.Σ                   Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

     &  Διευθύνων Σύμβουλος 3. Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις (σημ.14.3)

5 Δεν υπάρχουν προβλέψεις που να αναφέρονται στις περιπτώσεις 3 &  4  και λοιπές προβλέψεις .

    ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΧΑΡ. ΔΟΝΤΑΣ                      ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΗΛ. ΔΟΝΤΑΣ                α.Πωλήσεις αγαθών & υπηρεσιών  0,00

        Α.Δ.Τ. Σ815362                                        Α.Δ.Τ. ΑΒ 838582 β.Αγορές αγαθών & υπηρεσιών 1.068,00
γ.Απαιτήσεις 0,00
δ.Υποχρεώσεις 201.087,22
ε.Αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών διοίκησης 0,00
στ.Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη διοίκησης 0,00
ζ.Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη διοίκησης 0,00

6. Η εταιρεία κατά την 30.06.2015 απασχολούσε ένα (1) άτομο.Κατα την 30.06.2014 δεν απασχολούσε 

προσωπικό.

Είδος συναλλαγής

ΑΡΕΤΗ ΑΝΔΡ.ΑΡΣΕΝΟΠΟΥΛΟΥ

Α.Δ.Τ. Π395401

1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 1.4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

1.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ  1.3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

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

και υποχρεώσεων της εταιρείας στη λήξη της τρέχουσας χρήσης που έχουν προκύψει από συναλλαγές της 

με συνδεδεμένα μέρη όπως αυτά ορίζονται στο  Δ.Λ.Π 24 .

1.  Με σύμφωνη γνώμη.

Η υπέυθυνη των οικονομικών υπηρεσιών

Αχαρνές 28 Σεπτεμβρίου 2015

2. Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας συμπεριλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές

καταστάσεις που καταρτίζει η ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕ που έχει έδρα στην Ελλάδα και

συμμετέχει στο κεφάλαιο της εταιρείας με ποσοστό έμμεσης συμμετοχής 99,98% .Οι οικονομικές

καταστάσεις της εταιρείας ενοποιούνται στον όμιλο με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης . Οι οικονομικές

καταστάσεις της εταιρείας συμπεριλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζει

η ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ Α,Ε που έχει έδρα στην Ελλάδα και συμμετέχει στο κεφάλαιο της

εταιρείας με ποσοστό άμεσης συμμετοχής 100% .Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας ενοποιούνται

στον όμιλο με  τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης.

4.Δεν 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.

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ .Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρεία, να ανατρέξει στή διεύθυνση του διαδικτύου του ομίλου και της εταιρείας,

όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου της ορκωτού ελεγκτή λογιστή.

ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΑΕ

ΑΡ.ΓΕΜΗ 8818501000

15ο χιλ.Λεωφόρου Πάρνηθος- Αχαρνές

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1η Ιουλίου 2014 εως 30η Ιουνίου 2015

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


