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Ποσά  εκφρασµένα σε € 30.06.2014 30.06.2013 Ποσά  εκφρασµένα σε €
01.07.2013    

30.06.2014

01.07.2012  

30.06.2013

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Λειτουργικές δραστηριότητες  

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 23.194.997,53 24.530.347,58 Εισπράξεις από απαιτήσεις  5.209.926,67 5.095.214,87

Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 3.146,00 3.146,00 Πληρωµές σε προµηθευτές, εργαζοµένους, κλπ.  -2.042.004,31 -1.866.615,99

Απαιτήσεις από πελάτες 1.195.859,61 3.399.122,41 (Πληρωµές)/εισπράξεις επιστροφών φόρων  -498.149,17 -495.839,48

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 7.977.542,82 5.402.452,86 Τόκοι και έξοδα πληρωθέντα -782.335,24 -1.391.346,61

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 32.371.545,96 33.335.068,85  Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)  1.887.437,95 1.341.412,79

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  0,00 -36.497,44

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 3.739.214,29 3.987.354,83 Είσπραξη επιχορήγησης 656.765,00 6.796.135,00

 Χορηγήσεις δανείων σε θυγατρικές -700.000,00 0,00

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών µητρικής (α) 11.174.214,29 11.422.354,83 Τόκοι εισπραχθέντες  30.577,78 39.845,54

Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 12.961.538,46 13.606.538,46 Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)  -12.657,22 6.799.483,10

Προβλέψεις /Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 6.225.569,76 6.109.108,09  Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες  

Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 1.028.185,51 625.688,51  Εξοφλήσεις δανείων  -342.000,00 -4.342.000,00

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 982.037,94 1.571.378,96 Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ)  -342.000,00 -4.342.000,00

Σύνολο υποχρεώσεων (β) 21.197.331,67 21.912.714,02
Καθαρή αύξηση (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα & ισοδύναµα χρήσης 

(α)+(β)+(γ)  
1.532.780,73 3.798.895,89

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α)+(β) 32.371.545,96 33.335.068,85 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης 5.248.465,48 1.449.569,59

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης 6.781.246,21 5.248.465,48

Ποσά  εκφρασµένα σε €
01.07.2013  

30.06.2014

01.07.2012 

30.06.2013

Συνεχιζόµενες δραστηριότητες Ποσά  εκφρασµένα σε € 30.06.2014 30.06.2013

Κύκλος εργασιών 4.265.860,46 6.397.168,15
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  έναρξης χρήσης (01.07.2013 και 01.07.2012  

αντίστοιχα)
11.422.354,83 10.562.212,75

Μικτά κέρδη 2.827.782,21 4.970.945,42
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (συνεχιζόµενες και διακοπείσες 

δραστηριότητες)
-248.140,54 860.142,08

Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών 

αποτελεσµάτων
529.615,21 2.463.573,26

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (30.06.2014 και 30.06.2013 

αντίστοιχα)
11.174.214,29 11.422.354,83

Κέρδη  προ φόρων -339.934,67 1.006.379,88

Κέρδη  µετά απο φόρους(α) -248.009,79 860.142,08

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (β) -130,75 0,00

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετα από φόρους (α)+(β) -248.140,54 860.142,08

Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή – βασικά και αποµειωµένα 

(σε €)
-0,3336 1,1569

Κέρδη  προ φόρων, χρηµατοδοτικών ,επενδυτικών 

αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων
1.492.320,25 3.458.696,18

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 τρείς εργαζόµενους κατά την 30.06.2014 και δύο εργαζόµενους την 30.06.2013.

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 762.336,15

γ) Απαιτήσεις 700.000,00

δ) Υποχρεώσεις 940.614,60

ε) Αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών διοίκησης 220.000,00

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

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

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 2013 εως 30η Ιουνίου 2014

15ο χιλ.Λεωφόρου Πάρνηθος- Αχαρνές

ΑΡ.ΓΕΜΗ 8348101000

www.stiafilco.com και 

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

1.Με σύµφωνη γνώµη. 

2.α) Οι λογιστικές αρχές και µέθοδοι που εφαρµόστηκαν για τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της 30.06.2014 είναι οι
ίδιες µε  αυτές που εφαρµόσθηκαν για την κατάρτιση των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων για τη χρήση που έληξε την 

30.06.2013, µε εξαίρεση το αναθεωρηµένο ∆ΛΠ 19 και την αλλαγή στον τρόπο εµφάνισης της αναβαλλόµενης
φορολογίας. Αναλυτικά οι µεταβολές στις λογιστικές πολιτικές παρατίθενται στη σηµείωση 2.1 των καταστάσεων.β) 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 26 Σεπτεµβρίου 2014

8.Τα λοιπά συνολικά έσοδα ποσού ευρώ -130,75 αφορούν σε επαναµετρήσεις προγραµµάτων καθορισµένων παροχών.

9. Για την εξασφάλιση των δανείων του οµίλου ανεξόφλητου υπολοίπου την 30.06.2014 ευρώ 13.989.723,97 έχει
εγγραφεί προσηµείωση υποθήκης επί των αγροτεµαχίων της εταιρείας ποσού 1,6 εκατ.ευρώ. Επιπλέον έχει
ενεχυρασθεί το µεγαλύτερο µέρος του ενεργητικού της εταιρείας καθώς επίσης και το σύνολο των µετοχών.

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


