
Αρµόδια Αρχή                                           Περιφέρεια Αττικής Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου

∆ιεύθυνση διαδικτύου Οµίλου & Εταιρείας                  www.stiafilco.com ,www.selectedenergy.gr ∆οντάς Χαρ.Ευριπίδης Πρόεδρος ∆.Σ & ∆ιευθύνων Σύµβουλος, εκτελεστικό µέλος

Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

των ετησίων οικονοµικών  καταστάσεων                  :                                            
∆οντάς Ηλία Απόστολος

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής                         ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  (Α.Μ.ΣΟΕΛ 27271) ∆οντάς Ιωάν.Απόστολος Μη εκτελεστικό µέλος

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

Τύπος εκθεσης ελέγχου ελεγκτών                            : Με Σύµφωνη Γνώµη

Ποσά  εκφρασµένα σε € 30.06.2014 30.06.2013 30.06.2014 30.06.2013 Ποσά  εκφρασµένα σε €
01.07.2013 

30.06.2014

01.07.2012 

30.06.2013

01.07.2013 

30.06.2014

01.07.2012 

30.06.2013

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  Λειτουργικές δραστηριότητες  

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 23.523.473,23 24.858.823,28 0,00 0,00  Εισπράξεις από απαιτήσεις  7.103.803,30 5.095.214,88 2.994.518,85 1.115.103,04

Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 3.146,00 3.146,00 7.918.020,04 7.498.172,22 Πληρωµές σε προµηθευτές, εργαζοµένους, κλπ.  -3.608.094,44 -1.205.735,13 -2.633.707,98 -442.123,51

    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 του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.

Ο Όµιλος

Αντιπρόεδρος ∆.Σ, µη εκτελεστικό µέλος

1.4.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ                                                                                               

(ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα)

1.1.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ                                                                                                                      

(ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα)

Ο Όµιλος

ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡ.ΓΕΜΗ  8741201000

15ο χιλ.Λεωφόρου Πάρνηθος- Αχαρνές

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1η Ιουλίου 2013 εως 30η Ιουνίου 2014

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

29 Σεπτεµβρίου 2014

Η ΕταιρείαΗ Εταιρεία

Απαιτήσεις από πελάτες 1.863.011,44 3.399.122,41 819.770,32 330.878,60 (Πληρωµές)/εισπράξεις επιστροφών φόρων  -502.804,09 -496.282,85 -1.654,92 0,00

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 8.185.421,32 5.690.896,46 827.592,44 596.774,20 Τόκοι πληρωθέντες  -1.048.028,57 -1.697.695,07 -265.632,63 -306.295,66

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 33.575.051,99 33.951.988,15 9.565.382,80 8.425.825,02
Σύνολο εισροών/ (εκροών) από λειτουργικές 

δραστηριότητες (α)  
1.944.876,20 1.695.501,83 93.523,32 366.683,87

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Επενδυτικές δραστηριότητες  

Μετοχικό κεφάλαιο 3.490.000,00 3.490.000,00 3.490.000,00 3.490.000,00
Πληρωµές για την απόκτηση ενσώµατων και 

άϋλων παγίων στοιχείων  
0,00 -313.998,64 0,00 0,00

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 4.099.050,50 3.929.254,74 431.391,91 -16.902,11 Είσπραξη Επιχορήγησης 656.765,00 6.796.135,00 0,00 0,00

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών µητρικής (α) 7.589.050,50 7.419.254,74 3.921.391,91 3.473.097,89
Πληρωµές για αύξηση µετοχικού κεφαλαίου σε 

θυγατρική
0,00 0,00 0,00 -370.000,00

Μη ελέγχουσα συµµετοχή (β) 0,00 0,00 0,00 0,00  Τόκοι εισπραχθέντες  31.005,56 39.845,54 427,78 0,00

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ)=(α)+(β) 7.589.050,50 7.419.254,74 3.921.391,91 3.473.097,89
Σύνολο εισροών /(εκροών) από επενδυτικές 

δραστηριότητες (β)  
687.770,56 6.521.981,90 427,78 -370.000,00

Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 17.347.538,46 18.224.038,46 4.386.000,00 4.617.500,00 Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες  

Χορήγηση ∆ανείου από θυγατρική 0,00 0,00 700.000,00 0,00

Προβλέψεις /Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 6.222.435,30 6.105.759,85 0,00 0,00 Εξοφλήσεις δανείων  -495.000,00 -4.495.000,00 -153.000,00 -153.000,00

Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 1.369.389,61 887.475,79 1.041.204,10 261.787,28
Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηµατοδοτικές 

δραστηριότητες (γ)  
-495.000,00 -4.495.000,00 547.000,00 -153.000,00

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 1.046.638,12 1.315.459,31 216.786,79 73.439,85
Καθαρή αύξηση (µείωση) στα ταµειακά 

διαθέσιµα & ισοδύναµα χρήσης (α)+(β)+(γ)  
2.137.646,76 3.722.483,73 640.951,10 -156.316,13

Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 25.986.001,49 26.532.733,41 5.643.990,89 4.952.727,13
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης 

χρήσης
5.531.259,52 1.808.775,79 176.224,06 332.540,19

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ)
33.575.051,99 33.951.988,15 9.565.382,80 8.425.825,02

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης 

χρήσης
7.668.906,28 5.531.259,52 817.175,16 176.224,06

Ποσά  εκφρασµένα σε € Ποσά  εκφρασµένα σε €

01.07.2013           

30.06.2014

01.07.2012  

30.06.2013

01.07.2013           

30.06.2014

01.07.2012  

30.06.2013
30.06.2014 30.06.2013 30.06.2014 30.06.2013

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  έναρξης χρήσης 

(01.07.2013 και 01.07.2012 αντίστοιχα)
7.419.254,74 6.139.604,58 3.473.097,89 3.042.272,86

Κύκλος εργασιών 6.826.560,78 6.397.168,15 2.560.700,32 0,00
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους 

(συνεχιζόµενες και διακοπείσες δραστηριότητες)
169.795,76 1.279.650,16 448.294,02 430.825,03

Μικτά κέρδη 3.122.003,91 4.970.945,42 294.221,70 0,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης 

(30.06.2014 και 30.06.2013 αντίστοιχα)
7.589.050,50 7.419.254,74 3.921.391,91 3.473.097,89

Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών και 

επενδυτικών αποτελεσµάτων
1.370.376,81 3.166.109,47 870.997,02 713.624,34

Κέρδη προ φόρων 234.669,76 1.428.695,60 604.900,55 433.456,65

Κέρδη µετά απο φόρους(α) 169.926,51 1.279.650,16 448.294,02 430.825,03

 -Ιδιοκτήτες µητρικής 169.926,51 1.279.650,16 448.294,02 430.825,03

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

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

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετα από φόρους 

(α+β)
169.795,76 1.279.650,16 448.294,02 430.825,03

Ο Όµιλος Η Εταιρεία

Συνεχιζόµενες δραστηριότητες

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ                                                                                                      

(ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα)

Ο Όµιλος Η Εταιρεία

 1.3.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

α.  Ο τύπος έκθεσης ελέγχου: Με σύµφωνη γνώµη

β. Οι λογιστικές αρχές που ακολουθήθηκαν κατά την 30.06.2014 είναι σύµφωνες µε αυτές που υιοθέτησε ο όµιλος την

προηγούµενη χρήση βάσει των ∆.Π.Χ.Α.

γ. 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.

δ. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις των εταιρειών του οµίλου αναφέρονται στη σηµείωση αρ. 15 του προσαρτήµατος των 

οικονοµικών καταστάσεων.

ε. ί) ∆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 και του οµίλου.

ίί) ∆εν έχουν διενεργηθεί: α)Λοιπές προβλέψεις, β) Προβλέψεις για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις, γ)Προβλέψεις που να
 -Ιδιοκτήτες µητρικής 169.795,76 1.279.650,16 448.294,02 430.825,03

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

Κέρδη (ζηµίες) µετά από φόρους ανά µετοχή – 

βασικά (σε €) και αποµειωµένα
0,0156 0,1173 0,0411 0,0395

Κέρδη / (ζηµιές)  προ φόρων, χρηµατοδοτικών 

,επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών 

αποσβέσεων

2.333.081,85 4.161.232,39 870.997,02 713.624,34 30.06.2014 30.06.2013 30.06.2014 30.06.2013

3 2 0 0

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

Ενοποιηµένα Μη ενοποιηµένα

           και ∆ιευθύνων Σύµβουλος                                                                                      των Οικονοµικών Υπηρεσιών        α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών 0,00 749.904,15

β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών 105.284,00 91.784,00

γ) Απαιτήσεις 0,00 152.618,49

δ) Υποχρεώσεις 800.955,39 712.959,28

ε) Αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών διοίκησης 220.000,00 0,00

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

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

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

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

ια) Τα λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους αφορούν σε επαναµετρήσεις προγραµµάτων καθορισµένων παροχών ποσού

ευρώ -130,75 ίβ) Για την εξασφάλιση τραπεζικών υποχρεώσεων του οµίλου από ευρώ 18.716.928,07 έχει εγγραφεί προσηµείωση

υποθήκης επί των αγροτεµαχίων της θυγατρικής «SELECTED VOLT A.E.» ποσού 1,6 εκατ.ευρώ. Επιπλέον α) έχει ενεχυρασθεί

το µεγαλύτερο µέρος του ενεργητικού της θυγατρικής καθώς επίσης και το σύνολο των µετοχών της β) έχουν ενεχυρασθεί οι

λογαριασµοί εσόδων της µητρικής εταιρείας.

η) 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 1/7/2013 εως

Είδος συναλλαγής

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  ∆.Λ.Π 24 .

ίί) ∆εν έχουν διενεργηθεί: α)Λοιπές προβλέψεις, β) Προβλέψεις για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις, γ)Προβλέψεις που να

αφορούν στην περίπτωση ε.ί.

Ο όµιλος Η εταιρεία

Αχαρνές, 29 Σεπτεµβρίου 2014

κεφάλαιο, καθώς και η µέθοδος ενοποίησης τους στις ετήσιες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 1/7/2013 εως

30/06/2014, παρατίθενται αναλυτικά στην σηµείωση  1  των οικονοµικών καταστάσεων.


