
 

 
 

  

  

Αρµόδια Αρχή                                         Περιφέρεια Αττικής Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου

∆ιεύθυνση διαδικτύου Εταιρείας και Οµίλου

Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο των ετήσιων 

οικονοµικών  καταστάσεων                                                     
24  Σεπτεµβρίου 2013 Απόστολος Ιωάν.∆οντάς, Αντιπρόεδρος ∆.Σ, µη εκτελεστικό µέλος

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής                        Απόστολος Ηλ.∆οντάς, µη εκτελεστικό µέλος

Ελεγκτική Εταιρεία                                                

Τύπος εκθεσης ελέγχου ελεγκτών                          Με Σύµφωνη Γνώµη

Ποσά  εκφρασµένα σε € 30.06.2013 30.06.2012 Ποσά  εκφρασµένα σε €
01.07.2012    

30.06.2013

01.07.2011  

30.06.2012

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Λειτουργικές δραστηριότητες  

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 24.530.347,58 25.861.129,38 Εισπράξεις από απαιτήσεις  5.095.214,87 5.719.571,93

Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 262.976,88 11.032,98 Πληρωµές σε προµηθευτές, εργαζοµένους, κλπ.  -1.866.615,99 -1.110.274,09

Απαιτήσεις από πελάτες 3.399.122,41 2.864.829,33 (Πληρωµές)/εισπράξεις επιστροφών φόρων  -495.839,48 -2.475,81

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 5.402.452,86 9.232.343,00 Τόκοι και έξοδα πληρωθέντα -1.391.346,61 -1.347.328,12

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 33.594.899,73 37.969.334,69  Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)  1.341.412,79 3.259.493,91

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  Επενδυτικές δραστηριότητες  

Μετοχικό κεφάλαιο 7.435.000,00 7.435.000,00 Πληρωµές για την απόκτηση ενσώµατων και άυλων παγίων στοιχείων  -36.497,44 -2.492.920,91

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 3.987.354,83 3.127.212,75 Είσπραξη επιχορήγησης 6.796.135,00 0,00

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών µητρικής (α) 11.422.354,83 10.562.212,75 Τόκοι εισπραχθέντες  39.845,54 9.951,39

Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 13.606.538,46 17.687.000,00 Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)  6.799.483,10 -2.482.969,52

Προβλέψεις /Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 6.368.938,97 7.331.975,59  Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες  

Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 625.688,51 781.534,66  Εξοφλήσεις δανείων  -4.342.000,00 -3.441.000,00

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 1.571.378,96 1.606.611,69 Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ)  -4.342.000,00 -3.441.000,00

Σύνολο υποχρεώσεων (β) 22.172.544,90 27.407.121,94
Καθαρή αύξηση (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα & ισοδύναµα χρήσης 

(α)+(β)+(γ)  
3.798.895,89 -2.664.475,61

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α)+(β) 33.594.899,73 37.969.334,69 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης 1.449.569,59 4.114.045,20

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης 5.248.465,48 1.449.569,59

Ποσά  εκφρασµένα σε €
01.07.2012  

30.06.2013

01.07.2011 

30.06.2012

Συνεχιζόµενες δραστηριότητες Ποσά  εκφρασµένα σε € 30.06.2013 30.06.2012

Κύκλος εργασιών 6.397.168,15 6.289.295,87
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  έναρξης χρήσης (01.07.2012 και 01.07.2011  

αντίστοιχα)
10.562.212,75 7.997.803,00

Μικτά κέρδη 4.970.945,42 4.838.583,86
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (συνεχιζόµενες και 
διακοπείσες δραστηριότητες)

860.142,08 2.564.409,75

Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών 

αποτελεσµάτων
2.463.573,26 4.291.472,29

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (30.06.2013 και 30.06.2012 

αντίστοιχα)
11.422.354,83 10.562.212,75

Κέρδη  προ φόρων 1.006.379,88 3.095.713,63

Κέρδη  µετά απο φόρους(α) 860.142,08 2.564.409,75

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

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετα από φόρους (α)+(β) 860.142,08 2.564.409,75

Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή – βασικά και αποµειωµένα 

(σε €)
1,1569 3,4491

Κέρδη  προ φόρων, χρηµατοδοτικών ,επενδυτικών 

αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων
3.458.696,18 5.126.862,16

3. Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις (σηµ.14)

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

   και ∆ιευθύνων Σύµβουλος                                                                Οικονοµικών Υπηρεσιών  

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

6. Η εταιρεία  απασχολούσε δύο εργαζόµενους κατά την 30.06.2013 και την 30.06.2012.

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

   Α.∆.Τ. Σ 815362                                 Α.∆.Τ. ΑΖ 549246                          Α.∆.Τ. Π 395401

Είδος συναλλαγής Ποσό

α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών 0,00

β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών 889.208,14

γ) Απαιτήσεις 0,00

δ) Υποχρεώσεις 1.151.461,93

ε) Αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών διοίκησης 120.000,00

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

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

4.∆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

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  ∆.Λ.Π 24 .

ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ Ν.ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ   (Α.Μ.ΣΟΕΛ 

27271)

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ 
ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.Ο.Ε

www.stiafilco.com και 

www.selectedvolt.gr
∆οντάς Χαρ.Ευριπίδης , Πρόεδρος ∆.Σ & ∆ιευθύνων Σύµβουλος, εκτελεστικό µέλος

1.Με σύµφωνη γνώµη. 

2.Οι οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας συµπεριλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις που
καταρτίζει η ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ 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.

1.2.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ

 1.3.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1.4.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ1.1.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

Αχαρνές 24 Σεπτεµβρίου 2013

SELECTED VOLT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις, στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της SELECTED VOLT ΑΝΩΝΥΜΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ .Συνιστούµε εποµένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε την εταιρεία, να ανατρέξει στη διεύθυνση του διαδικτύου της εταιρείας και του
οµίλου, όπου αναρτώνται οι οικονοµικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.

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

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

15ο χιλ.Λεωφόρου Πάρνηθος- Αχαρνές

ΑΡ.ΓΕΜΗ 8348101000

 


