
Αρμόδια Αρχή                                           Περιφέρεια Αττικής Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Διεύθυνση διαδικτύου Ομίλου & Εταιρείας                  www.stiafilco.com ,www.selectedenergy.gr Δοντάς Χαρ.Ευριπίδης Πρόεδρος Δ.Σ & Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο 

των ετησίων οικονομικών  καταστάσεων                  :                                            
Δοντάς Ηλία Απόστολος

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής                         ΠΕΛΑΓΙΑ Α.ΑΜΠΑΤΖΗ (Α.Μ.ΣΟΕΛ 31311) Δοντάς Ιωάν.Απόστολος Μη εκτελεστικό μέλος

Ελεγκτική Εταιρεία                                                 :  ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.Ο.Ε

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών                   Με Σύμφωνη Γνώμη

Ποσά  εκφρασμένα σε € 30.06.2016 30.06.2015 30.06.2016 30.06.2015 Ποσά  εκφρασμένα σε €
01.07.2015 

30.06.2016

01.07.2014 

30.06.2015

01.07.2015 

30.06.2016

01.07.2014 

30.06.2015

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  Λειτουργικές δραστηριότητες  

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 22.108.288,30 22.247.838,27 0,00 0,00  Εισπράξεις από απαιτήσεις  3.696.760,31 4.232.463,23 864.156,75 1.735.552,03

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 525,09 665,09 0,00 0,00 Πληρωμές σε προμηθευτές, εργαζομένους, κλπ.  -1.159.206,87 -1.366.846,51 -307.332,87 -741.882,48

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 3.575.709,83 45.210,00 7.916.068,66 7.916.916,21 (Πληρωμές)/εισπράξεις επιστροφών φόρων  279.215,15 -284.875,60 -985,00 -281.827,01

Απαιτήσεις από πελάτες 1.924.306,18 1.772.493,57 207.615,64 260.372,21 Τόκοι πληρωθέντες  -722.124,57 -1.041.130,61 -217.105,47 -263.608,62

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 4.497.647,32 5.188.979,52 1.533.205,32 1.163.851,85
Σύνολο εισροών/ (εκροών) από λειτουργικές 

δραστηριότητες (α)  
2.094.644,02 1.539.610,51 338.733,41 448.233,92

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 32.106.476,72 29.255.186,45 9.656.889,62 9.341.140,27 Επενδυτικές δραστηριότητες  

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Πληρωμές για την απόκτηση ενσώματων και 

άϋλων παγίων στοιχείων  
-3.209.341,45 -102.790,09 0,00 0,00

Μετοχικό κεφάλαιο 3.490.000,00 3.490.000,00 3.490.000,00 3.490.000,00
Πληρωμές για απόκτηση Χρηματοοικονομικών 

στοιχείων διαθεσίμων προς πώληση
-1.999.999,80 0,00 0,00 0,00

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 4.740.271,30 4.602.877,65 766.481,77 572.778,22
Πληρωμές για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου σε 

θυγατρική
0,00 0,00 -950.000,00 -200.000,00

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α) 8.230.271,30 8.092.877,65 4.256.481,77 4.062.778,22  Τόκοι εισπραχθέντες  75,55 10.995,84 15,00 845,84

Μη ελέγχουσα συμμετοχή (β) 0,00 0,00 0,00 0,00
Σύνολο εισροών /(εκροών) από επενδυτικές 

δραστηριότητες (β)  
-5.209.265,70 -91.794,25 -949.985,00 -199.154,16

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ)=(α)+(β) 8.230.271,30 8.092.877,65 4.256.481,77 4.062.778,22 Χρηματοδοτικές δραστηριότητες  

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 16.430.538,46 12.473.538,46 3.666.500,00 4.047.000,00 Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια 5.500.000,00 0,00 800.000,00 0,00

Εξοφλήσεις δανείων  -2.917.000,00 -4.376.500,00 -719.500,00 -231.500,00

Προβλέψεις /Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 5.470.948,26 5.864.171,08 0,00 0,00
Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηματοδοτικές 

δραστηριότητες (γ)  
2.583.000,00 -4.376.500,00 80.500,00 -231.500,00

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 542.267,04 1.912.034,68 1.581.310,13 1.138.986,79
Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά 

διαθέσιμα & ισοδύναμα έναρξης χρήσης 

(α)+(β)+(γ)  

-531.621,68 -2.928.683,74 -530.751,59 17.579,76

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 1.432.451,66 912.564,58 152.597,72 92.375,26
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης 

χρήσης 
4.740.222,54 7.668.906,28 834.754,92 817.175,16

Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 23.876.205,42 21.162.308,80 5.400.407,85 5.278.362,05
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης 

χρήσης
4.208.600,86 4.740.222,54 304.003,33 834.754,92

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ)
32.106.476,72 29.255.186,45 9.656.889,62 9.341.140,27

Ποσά  εκφρασμένα σε € Ποσά  εκφρασμένα σε €

01.07.2015           

30.06.2016

01.07.2014  

30.06.20145

01.07.2015           

30.06.2016

01.07.2014  

30.06.2015
30.06.2016 30.06.2015 30.06.2016 30.06.2015

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  έναρξης χρήσης 

(01.07.2014 και 01.07.2015 αντίστοιχα)
8.092.877,65 7.589.050,50 4.062.778,22 3.921.391,91

Κύκλος εργασιών 3.461.061,60 3.722.684,75 0,00 497.603,15
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 

(συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες)
137.393,65 503.827,15 193.703,55 141.386,31

Μικτά κέρδη 2.042.831,14 1.870.473,74 0,00 66.071,24
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης 

(30.06.2016 και 30.06.2015 αντίστοιχα)
8.230.271,30 8.092.877,65 4.256.481,77 4.062.778,22

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και 

επενδυτικών αποτελεσμάτων
1.668.379,08 1.642.097,63 472.656,54 444.459,40

Κέρδη προ φόρων 942.073,64 566.807,25 274.242,73 191.413,93

Κέρδη μετά απο φόρους(α) 1.065.511,84 503.827,15 193.703,55 141.386,31

 -Ιδιοκτήτες μητρικής 1.065.511,84 503.827,15 193.703,55 141.386,31

 -Μη ελέγχουσα συμμετοχή 0,00 0,00 0,00 0,00

Λοιπά συνολικά εσοδα μετά από φόρους (β) (928.118,19) 0,00 0,00 0,00

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετα από φόρους 

(α+β)
137.393,65 503.827,15 193.703,55 141.386,31

 -Ιδιοκτήτες μητρικής 137.393,65 503.827,15 193.703,55 141.386,31

 -Μη ελέγχουσα συμμετοχή 0,00 0,00 0,00 0,00 η. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού είναι ο εξής: 

Κέρδη (ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή – 

βασικά  και απομειωμένα (σε €)
0,0977 0,0462 0,0178 0,0130

Κέρδη / (ζημιές)  προ φόρων, χρηματοδοτικών 

,επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών 

αποσβέσεων

2.631.517,12 2.604.910,63 472.656,54 444.459,40 30.06.2016 30.06.2015 30.06.2016 30.06.2015

11 5 0 0

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

Ενοποιημένα Μη ενοποιημένα

     και Διευθύνων Σύμβουλος                                                                                      των Οικονομικών Υπηρεσιών        α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών 0,00 658.313,71

β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών 139.098,52 120.935,00

γ) Απαιτήσεις 0,00 1.357.615,64

δ) Υποχρεώσεις 746.716,41 1.515.952,34

ε) Αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών διοίκησης 190.000,00 0,00

στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη διοίκησης 629,01 0,00

ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη διοίκησης 18.534,33 0,00

        Ευριπίδης Χαρ.Δοντάς                                         Απόστολος Ηλ.Δοντάς              Αρετή Ανδρ.Αρσενοπούλου

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

Είδος συναλλαγής

30 Οκτωβρίου 2016

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 χρήσης που έχουν προκύψει από συναλλαγές της με συνδεδεμένα μέρη όπως 

αυτά ορίζονται στο  Δ.Λ.Π 24 .

α.  Ο τύπος έκθεσης ελέγχου: Με σύμφωνη γνώμη

β. Οι λογιστικές αρχές που ακολουθήθηκαν κατά την 30.06.2016 είναι σύμφωνες με αυτές που υιοθέτησε ο όμιλος την

προηγούμενη χρήση βάσει των Δ.Π.Χ.Α.  

γ. i)Δεν υπήρξε εταιρικό γεγονός ii)Δεν έγινε διακοπή εκμετάλλευσης .

δ.  Δεν έγινε αλλαγή της χρονικής περιόδου της οικονομικής χρήσης

ε. Οι οικονομικές καταστάσεις του ομίλου  περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζει η 

ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕ που έχει έδρα στην Ελλάδα και  συμμετέχει στο κεφάλαιο της εταιρείας με  

ποσοστό άμεσης συμμετοχής 99,98%. Οι οικονομικές καταστάσεις του ομίλου ενοποιούνται με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης.

στ. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις των εταιρειών του ομίλου αναφέρονται στη σημείωση αρ. 17.3 του προσαρτήματος των 

οικονομικών καταστάσεων.

Η ΕταιρείαΗ Εταιρεία

ζ. i) 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 έχουν διενεργηθεί: α) Προβλέψεις για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις, β)Προβλέψεις που να αφορούν στην περίπτωση

ζ.i.

iii) Έχει σχηματιστεί πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λογω εξόδου του από την υπηρεσία ποσού ευρώ 4.722,48 για τον

όμιλο.

Ο όμιλος Η εταιρεία

Αχαρνές, 30 Οκτωβρίου 2016

ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡ.ΓΕΜΗ  8741201000

15ο χιλ.Λεωφόρου Πάρνηθος- Αχαρνές

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1η Ιουλίου 2015 εως 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)

ια) Τα λοιπά συνολικά εισοδήματα αφορούν 1) επαναεπιμετρήσεις προγραμμάτων καθορισμένων παροχών ευρώ -1.451,62 και

2) σε διαφορές απο την αποτίμηση διαθεσίμων προς πώληση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων ευρώ -926.666,57

ιβ) Για την εξασφάλιση τραπεζικών υποχρεώσεων του ομίλου από ευρώ 16.972.805,50 έχουν εγγραφεί προσημειώσεις

υποθηκών επί των αγροτεμαχίων των θυγατρικών «SELECTED VOLT A.E.» και «ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

ΑΕ.»ποσού 1,6 εκατ.ευρώ και 11,5 εκατ.ευρώ αντίστοιχα. Επιπλέον α) έχει ενεχυρασθεί το μεγαλύτερο μέρος του ενεργητικού

των θυγατρικών καθώς επίσης και το σύνολο των μετοχών τους β) έχουν ενεχυρασθεί οι λογαριασμοί εσόδων και μετοχικού

κεφαλαίου της μητρικής εταιρείας γ)έχουν ενεχυρασθεί τα δικαιώματα είσπραξης απαιτήσεων απο τη σύμβαση διαχειριστικών

υπηρεσιών της μητρικής.

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 ενοποίησης τους στις ετήσιες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1/7/2015 εως

30/06/2016, παρατίθενται αναλυτικά στην σημείωση  1  των οικονομικών καταστάσεων.

    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 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ .Συνιστούμε 

επομένως στον αναγνώστη, πρίν 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.

Ο Όμιλος

Ο Όμιλος Η Εταιρεία

Συνεχιζόμενες δραστηριότητες

Αντιπρόεδρος Δ.Σ, μη εκτελεστικό μέλος

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1.4.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ                                                                                               

(ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)

1.1.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΘΕΣΗΣ                                                                                                                      

(ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)

1.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ                                                                                                   

(ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)

Ο Όμιλος Η Εταιρεία

 1.3.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Ο Όμιλος


