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Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης
Προς τους μετόχους της «SELECTED VOLT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Εισαγωγή
Επισκοπήσαμε τη συνημμένη κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της «SELECTED VOLT ΑΝΩΝΥΜΗ
ης

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της 31

Δεκεμβρίου 2015 και τις σχετικές καταστάσεις συνολικών εσόδων,

μεταβολών καθαρής θέσης και ταμειακών ροών της εξάμηνης περιόδου που έληξε αυτή την ημερομηνία,
καθώς και τις επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάμεση συνοπτική
χρηματοοικονομική πληροφόρηση. Η Διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της
ενδιάμεσης

συνοπτικής

χρηματοοικονομικής

πληροφόρησης,

σύμφωνα

με

τα

Διεθνή

Πρότυπα

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρμόζονται
στην Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά (Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο «ΔΛΠ» 34). Δική μας ευθύνη
είναι η έκφραση ενός συμπεράσματος επί αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής
πληροφόρησης με βάση την επισκόπησή μας.

Εύρος Επισκόπησης
Διενεργήσαμε την επισκόπησή μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 «Επισκόπηση
Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που διενεργείται από τον Ανεξάρτητο Ελεγκτή της
Οντότητας». Η επισκόπηση της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης συνίσταται στη διενέργεια
διερευνητικών ερωτημάτων κυρίως προς πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για χρηματοοικονομικά και
λογιστικά θέματα και στην εφαρμογή αναλυτικών και άλλων διαδικασιών επισκόπησης. Το εύρος της
επισκόπησης είναι ουσιωδώς μικρότερο από αυτό του ελέγχου που διενεργείται σύμφωνα με τα Διεθνή
Πρότυπα Ελέγχου και συνεπώς, δεν μας δίδει τη δυνατότητα να αποκτήσουμε τη διασφάλιση ότι έχουν
περιέλθει στην αντίληψή μας όλα τα σημαντικά θέματα τα οποία θα μπορούσαν να εντοπιστούν σε έναν
έλεγχο. Κατά συνέπεια, με την παρούσα δεν διατυπώνουμε γνώμη ελέγχου.

Συμπέρασμα
Με βάση τη διενεργηθείσα επισκόπηση, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε θα μας οδηγούσε
στο συμπέρασμα ότι η συνημμένη ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση δεν έχει
καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το ΔΛΠ 34.
Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2016
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Εμμανουήλ Ν.Μανουσάκης
Αρ. Μ. ΣΟΕΛ 27271
Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.
μέλος της Crowe Horwath International
Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα
Αρ Μ ΣΟΕΛ 125
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SELECTED VOLT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.07.2015-31.12.2015

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις
Στοιχεία Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2015
(Ποσά σε Ευρώ)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Σημ.

31.12.2015

30.06.2015

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώματα πάγια

5

Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Μακροπρόθεσμες και λοιπές απαιτήσεις
Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση

7

Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων

21.234.677,88

21.861.039,43

595,09

665,09

2.210,00

2.210,00

1.853.333,15

0,00

23.090.816,12

21.863.914,52

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις

6

2.927.982,56

2.670.181,43

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

8

206.174,09

3.800.348,88

3.134.156,65

6.470.530,31

26.224.972,77

28.334.444,83

7.435.000,00

7.435.000,00

207.309,48

191.640,39

4.242.282,44

3.958.224,63

11.884.591,92

11.584.865,02

65.038,59

26.070,36

1.308,38

1.146,14

7.263.543,46

8.426.538,46

5.652.548,28

5.838.870,79

12.982.438,71

14.292.625,75

10

951.585,72

983.906,17

11.2

406.356,42

1.473.047,89

1.357.942,14

2.456.954,06

Σύνολο υποχρεώσεων

14.340.380,85

16.749.579,81

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

26.224.972,77

28.334.444,83

Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ιδια κεφάλαια ιδιοκτητών μητρικής
Μετοχικό Κεφάλαιο

9

Λοιπά αποθεματικά
Αποτελέσματα Εις Νέον
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις

12

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους
Μακροπρόθεσμα Δάνεια

11.1

Επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων
Σύνολο μακροπροθέσμων υποχρεώσεων
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμα Δάνεια
Σύνολο βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων

Οι καταστάσεις από τις σελίδες 8 έως 21 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων οικονομικών
καταστάσεων.
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SELECTED VOLT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.07.2015-31.12.2015

Κατάσταση Συνολικών Εσόδων
(Ποσά σε Ευρώ)

Σημ.
Πωλήσεις

01.07.2015
30.09.2015

01.10.2015
31.12.2015

01.07.2015
31.12.2015

01.07.2014
30.09.2014

01.10.2014
31.12.2014

01.07.2014
31.12.2014

1.057.665,60

644.432,40

1.702.098,00

1.104.973,20

455.792,40

1.560.765,60

Κόστος Πωλήσεων

-364.314,53

-355.351,49

-719.666,02

-359.242,75

-359.847,02

-719.089,77

Μικτό αποτέλεσμα

693.351,07

289.080,91

982.431,98

745.730,45

95.945,38

841.675,83

95.407,88

93.161,29

188.569,17

93.161,24

93.161,27

186.322,51

Έξοδα Διάθεσης

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Έξοδα Διοίκησης

-125.378,25

-293.921,63

-419.299,88

-115.592,89

-241.596,34

-357.189,23

Άλλα Έσοδα

Αλλα Έξοδα

13

14

Λειτουργικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως

0,00

-324,45

-324,45

-324,45

0,00

-324,45

663.380,70

87.996,12

751.376,82

722.974,35

-52.489,69

670.484,66

Χρηματοοικονομικά έσοδα

24,00

1,55

25,55

10.150,00

0,00

10.150,00

Χρηματοοικονομικά έξοδα

-104.328,48

-161.712,11

-266.040,59

-195.045,02

-252.064,12

-447.109,14

-104.304,48

-161.710,56

-266.015,04

-184.895,02

-252.064,12

-436.959,14

559.076,22

-73.714,44

485.361,78

538.079,33

-304.553,81

233.525,52

-62.950,79

23.982,56

-38.968,23

-115.776,58

82.255,04

-33.521,54

Κέρδη/Ζημίες περιόδου μετά από φόρους (A)

496.125,43

-49.731,88

446.393,55

422.302,75

-222.298,77

200.003,98

Ιδιοκτήτες μητρικής

496.125,43

-49.731,88

446.393,55

422.302,75

-222.298,77

200.003,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

496.125,43

-49.731,88

446.393,55

422.302,75

-222.298,77

200.003,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Χρηματοοικονομικό κόστος (καθαρό)

15

Κέρδη/Ζημίες περιόδου προ φόρων
Φόρος εισοδήματος

16

Μη ελέγχουσα συμμετοχή
Σύνολο
Λοιπά συνολικά εισοδήματα καθαρά από φόρους:
Στοιχεία που δεν θα ανακατατάσσονται μεταγενέστερα στα
αποτελέσματα
Προσαρμογή από ανακατάταξη ζημίας λόγω πώλησης Διαθεσίμων
προς Πώληση Χρηματοοικονομικών Περιουσιακών Στοιχείων

0,00

Επαναεπιμετρήσεις προγραμμάτων καθορισμένων παροχών

0,00

0,00

Μεταβολή φορολογικού συντελεστή στοιχείων που είχαν αναγνωρισθεί
στα Ίδια Κεφάλαια

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

Σύνολο

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Αποτίμηση επενδύσεων διαθεσίμων προς πώληση

0,00

-146.666,65

-146.666,65

0,00

0,00

0,00

Σύνολο

0,00

-146.666,65

-146.666,65

0,00

0,00

0,00

Λοιπά συνολικά εσοδα μετά από φόρους (Β)

0,00

-146.666,65

-146.666,65

0,00

0,00

0,00

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α+Β)

496.125,43

-196.398,53

299.726,90

422.302,75

-222.298,77

200.003,98

Ιδιοκτήτες μητρικής

496.125,43

-196.398,53

299.726,90

422.302,75

-222.298,77

200.003,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών
αποτελεσμάτων

663.380,70

87.996,12

751.376,82

722.974,35

-52.489,69

670.484,66

Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών
αποτελεσμάτων και αποσβέσεων

904.165,19

328.780,63

1.232.945,82

1.105.172,86

46.664,28

1.151.837,14

Στοιχεία που ανακατατάσσονται μεταγενέστερα στα
αποτελέσματα

Μη ελέγχουσα συμμετοχή

Κέρδη /(Ζημίες) ανά μετοχή που αναλογούν στους μετόχους της
μητρικής για την περίοδο (εκφρασμένα σε ευρώ/μετοχή) - Βασικά

17

0,6673

-0,0669

0,6004

0,5680

-0,2990

0,2690

Κέρδη /(Ζημίες) ανά μετοχή που αναλογούν στους μετόχους της
μητρικής για την περίοδο (εκφρασμένα σε ευρώ/μετοχή) - Απομειωμένα

17

0,6673

-0,0669

0,6004

0,5680

-0,2990

0,2690

Οι καταστάσεις από τις σελίδες 8 έως 21 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων οικονομικών
καταστάσεων.

5

SELECTED VOLT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.07.2015-31.12.2015

Κατάσταση μεταβολών Καθαρής Θέσης
(Ποσά σε Ευρώ)

Σημ.

Υπόλοιπα 01.07.2014

Μετοχικό
κεφάλαιο

Λοιπά
αποθεματικά

Αποτελέσματα
εις νέον

Σύνολο ιδίων
κεφαλαίων

7.435.000,00

191.640,39

3.547.573,90

11.174.214,29

- Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους

0,00

0,00

200.003,98

200.003,98

- Σχηματισμός Τακτικού Αποθεματικού

0,00

0,00

0,00

0,00

7.435.000,00

191.640,39

3.747.577,88

11.374.218,27

Υπόλοιπα 31.12.2014

Σημ.

Υπόλοιπα 01.07.2015

Μετοχικό
κεφάλαιο

Λοιπά
αποθεματικά

Αποτελέσματα
εις νέον

Σύνολο ιδίων
κεφαλαίων

7.435.000,00

191.640,39

3.958.224,63

11.584.865,02

- Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους

0,00

0,00

299.726,90

299.726,90

- Σχηματισμός Τακτικού Αποθεματικού

0,00

15.669,09

-15.669,09

0,00

7.435.000,00

207.309,48

4.242.282,44

11.884.591,92

Υπόλοιπα 31.12.2015

Οι καταστάσεις από τις σελίδες 8 έως 21 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων οικονομικών
καταστάσεων.
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Κατάσταση ταμειακών ροών
Ποσά εκφρασμένα σε €

01.07.2015
31.12.2015

01.07.2014
31.12.2014

Λειτουργικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από απαιτήσεις

1.680.043,32

797.785,47

-701.906,86

-529.777,59

246.339,75

-324,45

-297.721,79

-391.401,98

926.754,42

-123.718,55

-72.959,96

0,00

-1.999.999,80

0,00

-250.000,00

0,00

25,55

10.150,00

-2.322.934,21

10.150,00

Εξοφλήσεις δανείων

-2.197.995,00

-171.000,00

Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)

-2.197.995,00

-171.000,00

Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα περιόδου
(α)+(β)+(γ)

-3.594.174,79

-284.568,55

3.800.348,88

6.781.246,21

206.174,09

6.496.677,66

Πληρωμές σε προμηθευτές, εργαζομένους, κλπ.
(Πληρωμές)/εισπράξεις επιστροφών φόρων
Τόκοι και έξοδα πληρωθέντα
Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Πληρωμές για την απόκτηση ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων
Αγορά Χρηματοοικονομικών στοιχείων διαθεσίμων προς πώληση
Χορηγήσεις δανείων σε θυγατρικές
Τόκοι εισπραχθέντες
Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου

Οι καταστάσεις από τις σελίδες 8 έως 21 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων οικονομικών
καταστάσεων.
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Επιλεγμένες σημειώσεις επί των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων
1. Σύσταση και δραστηριότητες της εταιρείας
H εταιρεία ιδρύθηκε το 2008 (ΦΕΚ 7550/16.7.2008) με την επωνυμία SELECTED VOLT ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και διακριτικό τίτλο SELECTED VOLT A.E. Έδρα της ορίσθηκε ο δήμος Αχαρνών
και ειδικότερα το 15ο χιλ. Λεωφόρου Πάρνηθος.
Σύμφωνα με το άρθρο 3 του καταστατικού σκοπός της εταιρείας είναι α) η ίδρυση και λειτουργία μονάδων
παραγωγής φωτοβολταϊκών στοιχείων, β) η παραγωγή και διάθεση ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες
Πηγές Ενέργειας και τη Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Αποδόσεως, γ) κάθε συναφή ή
παρεμφερή εργασία έχουσα σχέση με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και την μελέτη, προμήθεια ή
εμπορία του

απαραίτητου γι’ αυτές ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού,

δ)

η

ίδρυση-λειτουργία

εργοστασιακών μονάδων για την παραγωγή, κατασκευή και συναρμολόγηση φωτοβολταϊκών πηγών
ενέργειας, του απαιτούμενου προς τούτο εξοπλισμού, καθώς και την ίδρυση-λειτουργία εργοστασιακών
μονάδων για την παραγωγή ενέργειας από φωτοβολταϊκές πηγές καθώς και την παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας από οποιαδήποτε πηγή, ανανεώσιμη ή μη, ε) η επί κέρδη διάθεση και εν γένει εκμετάλλευση των
παραγομένων στις εργοστασιακές μονάδες προϊόντων καθώς και την επί κέρδει διάθεση και την εν γένει
εκμετάλλευση κάθε μορφής ενέργειας παραγόμενης ιδίως από ανανεώσιμες πηγές ή μη, στ) η επί κέρδει
απόκτηση και περαιτέρω διάδοση τεχνολογίας και τεχνογνωσίας σχετικής με τα παραγόμενα στις άνω
εργοστασιακές μονάδες προϊόντα και ενέργεια. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρία να μπορεί: α) να
συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση ή εταιρία με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού
τύπου ή να εξαγοράζει οποιαδήποτε επιχείρηση ομοίου ή παρεμφερούς σκοπού β) να συνεργάζεται με
οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο καθώς και να εκμεταλλεύεται εργοστασιακές
μονάδες παραγωγής ενέργειας ανήκουσες σε τρίτους γ) να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση
ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό και δ) να διενεργεί κάθε εμπορική πράξη εν σχέσει με τα
παραγόμενα προϊόντα και ενέργεια στις άνω εργοστασιακές μονάδες.

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου
Η Εταιρεία βάσει του καταστατικού της δύναται να διοικείται από 3 έως 11 μέλη.
Η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας με την από 21 Δεκεμβρίου 2013 απόφαση της,
εξέλεξε τριμελές Διοικητικό Συμβούλιο. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής , και παρατείνεται
κατ΄ άρθρο 11 του καταστατικού μέχρι της ημέρα εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την Τακτική
Γενική Συνέλευση τους έτους λήξεως της θητείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους κκ.
Ευριπίδη Χαραλάμπους Δοντά, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, Απόστολο Ιωάν.Δοντά Αντιπρόεδρο,
Απόστολο Ηλ. Δοντά μέλος.

2. Οι σημαντικές λογιστικές αρχές που χρησιμοποιεί η εταιρεία
Οι συνημμένες

ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις που αφορούν την περίοδο από 01.07.2015 έως

31.12.2015 της διαχειριστικής χρήσης 01.07.2015 έως 30.06.2016, έχουν συνταχθεί σύμφωνα με την αρχή του
ιστορικού κόστους.
Οι συνημμένες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, της περιόδου 01.07.2015 έως 31.12.2015,
έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.), καθώς και των
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διερμηνειών που έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και την μόνιμη επιτροπή
Διερμηνειών που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Πρώτη χρήση εφαρμογής των Δ.Π.Χ.Α.:
Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία 1606/2002 και βάσει του Νόμου 3229/04 (όπως τροποποιήθηκε από το
Νόμο 3301/04) οι ελληνικές εταιρείες που οι μετοχές τους είναι εισηγμένες σε οποιοδήποτε Χρηματιστήριο Αξιών
(εσωτερικού ή εξωτερικού) υποχρεούνται να ετοιμάζουν τις οικονομικές τους καταστάσεις για τις χρήσεις που
ξεκινούν

μετά

την 1η Ιανουαρίου 2005,

σύμφωνα με

τα Δ.Π.Χ.Α. Βάσει του Δ.Π.Χ.Α. 1 και της

προαναφερθείσας ελληνικής νομοθεσίας οι ανωτέρω εταιρείες είναι υποχρεωμένες να παρουσιάσουν συγκριτικές
οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α.
Η εταιρεία είναι θυγατρική του ομίλου «ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε.» και συμπεριλαμβάνεται
στις οικονομικές καταστάσεις του ομίλου με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης. Η κορυφαία μητρική εταιρεία
συμμετέχει έμμεσα μέσω της ενδιάμεσης θυγατρικής εταιρείας Επίλεκτος Ενεργειακή Α.Ε. στο κεφάλαιο της
εταιρείας με ποσοστό 99,98%.
Οι λογιστικές πολιτικές και οι μέθοδοι υπολογισμού που χρησιμοποιήθηκαν για την κατάρτιση των ενδιάμεσων
οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2015 είναι οι ίδιες με εκείνες που ακολουθήθηκαν και στις ετήσιες
οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 30.06.2015 ( Χρήση 2014 – 2015).

2.1 Υιοθέτηση Νέων και Αναθεωρημένων Διεθνών Προτύπων
Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί και είναι υποχρεωτικής εφαρμογής
για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2015 ή μεταγενέστερα. Η επίδραση
από την εφαρμογή αυτών των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και διερμηνειών παρατίθεται παρακάτω.

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για την τρέχουσα οικονομική χρήση 2015
ΔΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε εργαζομένους-Εισφορές από εργαζόμενους»
Η τροποποίηση διευκρινίζει το πώς οι εισφορές από εργαζομένους ή τρίτους που συνδέονται με την
υπηρεσία θα πρέπει να αποδοθούν σε περιόδους υπηρεσίας. Επιπλέον, επιτρέπει μια πρακτική λύση, αν το
ποσό των εισφορών είναι ανεξάρτητο από τον αριθμό των ετών υπηρεσίας.
Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τμήμα του προγράμματος ετήσιων βελτιώσεων του ΣΔΛΠ
(Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων)

Το ΣΔΛΠ στα πλαίσια του ετήσιου προγράμματος βελτιώσεων, εξέδωσε τον Δεκέμβριο του 2013 τις
κατωτέρω τροποποιήσεις σε υφιστάμενα πρότυπα. Οι κατωτέρω τροποποιήσεις δεν έχουν σημαντική
επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.
Ετήσιες Βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ, Κύκλος 2010-2012

Οι τροποποιήσεις του Κύκλου 2010-2012, εκδόθηκαν από το Συμβούλιο στις 12 Δεκεμβρίου 2013, έχουν
εφαρμογή σε περιόδους που ξεκινούν την ή μετά από την 1 Φεβρουαρίου 2015. Η Εταιρεία εφάρμοσε τις
ετήσιες βελτιώσεις για πρώτη φορά στις παρούσες οικονομικές καταστάσεις, όπου αυτό απαιτούνταν.
Δ.Π.Χ.Α 2 «Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών»

Τροποποιούνται οι ορισμοί των «προϋποθέσεων κατοχύρωσης» και των «συνθηκών αγοράς» και
προστίθενται ορισμοί για τους «όρους απόδοσης» και τους «όρους προϋπηρεσίας» που προηγουμένως
ήταν μέρος του ορισμού των «προϋποθέσεων κατοχύρωσης».
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Δ.Π.Χ.Α. 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων»

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι το ενδεχόμενο αντάλλαγμα που κατατάσσεται ως περιουσιακό στοιχείο ή
υποχρέωση θα επιμετρείται στην εύλογη αξία του σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού.
Δ.Π.Χ.Α. 8 «Λειτουργικοί Τομείς»

Η τροποποίηση απαιτεί η οντότητα να γνωστοποιεί τις αποφάσεις της Διοίκησης στην εφαρμογή των
κριτηρίων συγκέντρωσης στους λειτουργικούς τομείς. Διευκρινίζει επίσης

ότι η οντότητα παρέχει μόνο

συμφωνίες του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων των προς παρουσίαση τομέων με τα περιουσιακά
στοιχεία της οντότητας εάν τα περιουσιακά στοιχεία του τομέα παρουσιάζονται στον επικεφαλής λήψης
επιχειρηματικών αποφάσεων σε τακτική βάση.
Δ.Λ.Π.

16 «Ενσώματα Πάγια»

Με την τροποποίηση διευκρινίζεται ότι, όταν ένα στοιχείο των ενσώματων παγίων αναπροσαρμόζεται η
ακαθάριστη λογιστική αξία του προσαρμόζεται κατά τρόπο που να συνάδει με την αναπροσαρμογή της
καθαρής λογιστικής αξίας.
Δ.Λ.Π. 24 «Γνωστοποιήσεις Συνδεδεμένων Μερών»
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι μία εταιρία που παρέχει υπηρεσίες «βασικού διοικητικού στελέχους» στην
αναφέρουσα οντότητα ή στη μητρική της αναφέρουσας οικονομικής οντότητας, είναι ένα συνδεδεμένο μέρος
της οικονομικής οντότητας.
Δ.Λ.Π. 38 «Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία»
Με την τροποποίηση διευκρινίζεται ότι, όταν ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο αναπροσαρμόζεται, η
ακαθάριστη λογιστική αξία του προσαρμόζεται κατά τρόπο που να συνάδει με την αναπροσαρμογή της
καθαρής λογιστικής αξίας.
Ετήσιες Βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ, Κύκλος 2011-2013
Οι τροποποιήσεις του Κύκλου 2011-2013, εκδόθηκαν από το Συμβούλιο στις 12 Δεκεμβρίου 2013, έχουν
εφαρμογή σε περιόδους που ξεκινούν την ή μετά από την 1 Ιανουαρίου 2015. Η Εταιρεία εφάρμοσε τις
ετήσιες βελτιώσεις για πρώτη φορά στις παρούσες οικονομικές καταστάσεις, όπου αυτό απαιτούνταν.
Δ.Π.Χ.Α. 1 «Πρώτη εφαρμογή των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς»
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι μία οντότητα, στις πρώτες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α.,
έχει τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ της εφαρμογής ενός υπάρχοντος και σε ισχύ ΔΠΧΑ ή να εφαρμόσει
νωρίτερα ένα νέο ή αναθεωρημένο ΔΠΧΑ το οποίο δεν είναι ακόμη υποχρεωτικό, υπό την προϋπόθεση ότι
το νέο ή αναθεωρημένο ΔΠΧΑ επιτρέπει την νωρίτερη εφαρμογή. Μια οικονομική οντότητα απαιτείται να
εφαρμόσει την ίδια έκδοση του ΔΠΧΑ σε όλες τις περιόδους που καλύπτονται από τις πρώτες οικονομικές
καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ.
Δ.Π.Χ.Α. 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων»
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι το ΔΠΧΑ 3 εξαιρεί από το πεδίο εφαρμογής του, τη λογιστική αντιμετώπιση
της ίδρυσης μιας από κοινού συμφωνίας στις οικονομικές καταστάσεις της ίδιας της από κοινού συμφωνίας.
Δ.Π.Χ.Α. 13 «Επιμέτρηση της εύλογης αξίας»
Με την τροποποίηση διευκρινίζεται ότι το πεδίο εφαρμογής της εξαίρεσης του χαρτοφυλακίου, που ορίζεται
στην παράγραφο 52 του ΔΠΧΑ 13 περιλαμβάνει όλες τις συμβάσεις που λογιστικοποιήθηκαν και εμπίπτουν
στο πεδίο εφαρμογής του ΔΛΠ 39 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιμέτρηση», ή το ΔΠΧΑ 9
«Χρηματοοικονομικά Μέσα», ανεξάρτητα από το αν πληρούν τον ορισμό των χρηματοοικονομικών
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περιουσιακών στοιχείων ή υποχρεώσεων όπως ορίζονται στο ΔΛΠ 32 «Χρηματοοικονομικά Μέσα:
Παρουσίαση».
Δ.Λ.Π. 40 «Επενδύσεις σε Ακίνητα»
Με την τροποποίηση διευκρινίζεται ότι εάν μια συγκεκριμένη συναλλαγή πληροί τον ορισμό της συνένωσης
επιχειρήσεων, όπως ορίζεται στο ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» και των επενδύσεων σε ακίνητα,
όπως αυτά ορίζονται στο ΔΛΠ 40 «Επενδύσεις σε Ακίνητα», απαιτείται η ξεχωριστή εφαρμογή και των δύο
πρότυπων ξεχωριστά.
Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους που δεν έχουν εφαρμοστεί
νωρίτερα από την Εταιρεία.
Τα παρακάτω νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί αλλά

είναι

υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους. Η Εταιρεία δεν έχει εφαρμόσει νωρίτερα τα κατωτέρω πρότυπα
και μελετά την επίδραση τους στις οικονομικές καταστάσεις.
ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα»
Στις 24 Ιουλίου 2014 το Συμβούλιο εξέδωσε την τελική έκδοση του ΔΠΧΑ 9, το οποίο περιλαμβάνει την
ταξινόμηση και επιμέτρηση, την απομείωση και τη λογιστική αντιστάθμισης. Το πρότυπο θα αντικαταστήσει
το ΔΛΠ 39 και όλες τις προηγούμενες εκδόσεις του ΔΠΧΑ 9. Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος, στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, ή στην εύλογη αξία
μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων, με βάση το επιχειρηματικό μοντέλο της επιχείρησης για τη διαχείριση
των

χρηματοοικονομικών

περιουσιακών

στοιχείων

και

των

συμβατικών

ταμειακών

ροών

των

χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων. Εκτός από το τον πιστωτικό κίνδυνο της οντότητας, η
ταξινόμηση και επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων δεν έχει αλλάξει σε σχέση με

τις

υπάρχουσες απαιτήσεις. Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 9 στις
οικονομικές του καταστάσεις. Το ΔΠΧΑ 9 εφαρμόζεται υποχρεωτικά σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που
ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018 και δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΠΧΑ 14 «Ρυθμιζόμενοι Αναβαλλόμενοι Λογαριασμοί»

Στις 30 Ιανουαρίου 2014 το ΣΔΛΠ εξέδωσε το ΔΠΧΑ 14 «Ρυθμιζόμενοι Αναβαλλόμενοι Λογαριασμοί».
Σκοπός του ΔΠΧΑ 14 είναι να προσδιορίσει τις απαιτήσεις χρηματοοικονομικής πληροφόρησης για τα
υπόλοιπα των «ρυθμιζόμενων αναβαλλόμενων λογαριασμών» που προκύπτουν όταν μια οικονομική
οντότητα παρέχει αγαθά ή υπηρεσίες σε πελάτες, σε τιμή ή ποσοστό που υπόκειται σε ειδική ρύθμιση από
το κράτος.
Το ΔΠΧΑ 14 επιτρέπει σε μια οικονομική οντότητα η οποία υιοθετεί για πρώτη φορά τα ΔΠΧΑ να συνεχίσει
να λογιστικοποιεί, με μικρές αλλαγές, τα υπόλοιπα των «ρυθμιζόμενων αναβαλλόμενων λογαριασμών»
σύμφωνα με τα προηγούμενα λογιστικά πρότυπα, τόσο κατά την πρώτη εφαρμογή των ΔΠΧΑ όσο και στις
μεταγενέστερες οικονομικές καταστάσεις. Τα υπόλοιπα και οι κινήσεις αυτών των λογαριασμών
παρουσιάζονται χωριστά στις καταστάσεις οικονομικής θέσης, αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών
εισοδημάτων ενώ συγκεκριμένες γνωστοποιήσεις απαιτούνται. Το νέο πρότυπο εφαρμόζεται σε ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016 και δεν έχει υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες»

Στις 28 Μαΐου 2014 το ΣΔΛΠ εξέδωσε το ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες» το οποίο είναι
υποχρεωτικής εφαρμογής σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2017
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και αποτελεί το νέο πρότυπο που αφορά στην αναγνώριση του εσόδου.
Το ΔΠΧΑ 15 αντικαθιστά τα ΔΛΠ 18, ΔΛΠ 11 και τις διερμηνείες ΕΔΔΠΧΑ 13, ΕΔΔΠΧΑ 15, ΕΔΔΠΧΑ 18 και
ΜΕΔ 31.
Το νέο πρότυπο καθορίζει το πώς και το πότε μια οικονομική οντότητα θα αναγνωρίζει έσοδο και απαιτεί
από τις οικονομικές οντότητες να παρέχουν στους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων πιο
κατατοπιστικές σχετικές γνωστοποιήσεις. Το πρότυπο παρέχει ένα ενιαίο μοντέλο πέντε βημάτων, που
πρέπει να εφαρμόζεται σε όλες τις συμβάσεις με τους πελάτες για την αναγνώριση του εσόδου. Το ΔΠΧΑ 15
δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΠΧΑ 10 (Τροποποίηση) «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις» και ΔΛΠ 28 (Τροποποίηση) «Συμμετοχές
σε Συγγενείς Επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» - Πώληση ή Εισφορά περιουσιακών στοιχείων μεταξύ του
Επενδυτή και της Συγγενούς ή της Κοινοπραξίας του

Η κύρια συνέπεια της τροποποίησης ή οποία εκδόθηκε από το Συμβούλιο στις 11 Σεπτεμβρίου 2014, είναι
ότι ένα πλήρες κέρδος ή ζημία αναγνωρίζεται όταν μια συναλλαγή περιλαμβάνει μια επιχείρηση (είτε
στεγάζεται σε μια θυγατρική ή όχι). Ένα

μερικό κέρδος ή ζημία αναγνωρίζεται όταν μια συναλλαγή

περιλαμβάνει στοιχεία ενεργητικού που δεν συνιστούν επιχείρηση, ακόμη και αν αυτά τα περιουσιακά
στοιχεία στεγάζονται σε μια θυγατρική. Η τροποποίηση εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που
ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016 και δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 28 (Τροποποιήσεις) –Εταιρείες Επενδύσεων: Εφαρμογή των εξαιρέσεων
ενοποίησης

Στις 18 Δεκεμβρίου 2014 το Συμβούλιο εξέδωσε τροποποιήσεις στα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 28 για
θέματα που έχουν προκύψει στο πλαίσιο της εφαρμογής των εξαιρέσεων ενοποίησης για τις Εταιρείες
Επενδύσεων. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την
1η Ιανουαρίου 2016, με την νωρίτερη εφαρμογή να επιτρέπεται, και δεν έχουν υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση
Ετήσιες Βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ, Κύκλος 2012-2014
Οι τροποποιήσεις του Κύκλου 2012-2014, εκδόθηκαν από το Συμβούλιο στις 25 Σεπτεμβρίου 2014, έχουν
εφαρμογή σε περιόδους που ξεκινούν την ή μετά από την 1 Ιανουαρίου 2016 και υιοθετήθηκαν από την
Ευρωπαϊκή Ένωση στις 15 Δεκεμβρίου 2015. Οι κατωτέρω τροποποιήσεις δεν αναμένεται να έχουν
σημαντική επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.
ΔΠΧΑ 5 «Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία Κατεχόμενα προς Πώληση και Διακοπείσες
Δραστηριότητες»
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η αλλαγή από μία μέθοδο διάθεσης σε μια άλλη (πχ πώληση ή διανομή
στους ιδιοκτήτες) δεν πρέπει να θεωρείται σαν ένα νέο σχέδιο πώλησης αλλά μία συνέχιση του αρχικού
σχεδίου. Συνεπώς, δεν υπάρχει διακοπή της εφαρμογής των απαιτήσεων του ΔΠΧΑ 5. Η τροποποίηση
διευκρινίζει επίσης ότι η αλλαγή της μεθόδου διάθεσης δεν αλλάζει την ημερομηνία ταξινόμησής.
ΔΠΧΑ 7 «Χρηματοπιστωτικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις»
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η σύμβαση εξυπηρέτησης που περιλαμβάνει αμοιβή, μπορεί να αποτελέσει
συνεχιζόμενη συμμετοχή σε ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο που έχει αποαναγνωριστεί. Αυτό
επηρεάζει τις γνωστοποιήσεις που απαιτούνται από το πρότυπο. Επίσης, η τροποποίηση διευκρινίζει ότι οι
γνωστοποιήσεις του ΔΠΧΑ 7 σχετικά με τον συμψηφισμό των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων
και υποχρεώσεων δεν απαιτούνται στις συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις.

12

SELECTED VOLT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.07.2015-31.12.2015
ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζομένους-Εισφορές από εργαζόμενους»
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η αξιολόγηση της ύπαρξης ενεργούς αγοράς υψηλής ποιότητας εταιρικών
ομολόγων αξιολογείται με βάση το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται η υποχρέωση και όχι με βάση τη χώρα
που υπάρχει η υποχρέωση. Όταν δεν υπάρχει ενεργός αγορά υψηλής ποιότητας εταιρικών ομολόγων σε
αυτό το νόμισμα , χρησιμοποιούνται τα επιτόκια των κρατικών ομολόγων.
ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά»
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι απαιτήσεις γνωστοποιήσεων των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων,
πρέπει να βρίσκονται είτε στις οικονομικές καταστάσεις είτε να ενσωματώνονται με παραπομπές μεταξύ των
ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων και του σημείου όπου συμπεριλαμβάνονται στη ενδιάμεση οικονομική
έκθεση (π.χ. στη έκθεση Διαχείρισης). Διευκρινίζεται επίσης ότι οι άλλες πληροφορίες, εντός της ενδιάμεσης
οικονομικής έκθεσης πρέπει να είναι στη διάθεση των χρηστών με τους ίδιους όρους και την ίδια στιγμή
όπως και οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις. Εάν οι χρήστες δεν έχουν πρόσβαση στις λοιπές
πληροφορίες με αυτόν τον τρόπο, τότε η ενδιάμεση οικονομική έκθεση είναι ελλιπής.
ΔΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων» -Πρωτοβουλία Γνωστοποίησης

Οι τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 που εξέδωσε το Συμβούλιο στις 18 Δεκεμβρίου 2014,αποσαφηνίζουν ότι η
σημαντικότητα εφαρμόζεται για το σύνολο των οικονομικών καταστάσεων και ότι η συμπερίληψη σε αυτές
ασήμαντων πληροφοριών

μπορεί να εμποδίσει την χρησιμότητα των γνωστοποιήσεων. Επιπλέον, οι

τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι οι επιχειρήσεις θα πρέπει να χρησιμοποιούν την επαγγελματική τους κρίση,
καθορίζοντας το που

και με ποια σειρά παρουσιάζονται οι πληροφορίες στις γνωστοποιήσεις επί των

οικονομικών καταστάσεων. Η τροποποίηση εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή
μετά την 1 Ιανουαρίου 2016 και υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 18 Δεκεμβρίου 2015.
ΔΛΠ 16 και ΔΛΠ 38 (Τροποποιήσεις)- Διευκρινήσεις για τις επιτρεπτές μεθόδους απόσβεσης

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η χρήση μεθόδων βασισμένων στα έσοδα δεν είναι κατάλληλες για τον
υπολογισμό των αποσβέσεων ενός περιουσιακού στοιχείου και ότι τα έσοδα δεν θεωρούνται κατάλληλη
βάση επιμέτρησης της ανάλωσης των οικονομικών ωφελειών που ενσωματώνονται σε ένα άυλο
περιουσιακό στοιχείο. Η τροποποίηση εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά
την 1 Ιανουαρίου 2016 και υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 2 Δεκεμβρίου 2015.
ΔΛΠ 16 και ΔΛΠ 41 (Τροποποιήσεις)- Γεωργία: Διαρκή Φυτά

Οι τροποποιήσεις φέρνουν τα διαρκή φυτά (bearer plants), τα οποία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και
μόνο για να αυξηθεί παραγωγή, στο πεδίο εφαρμογής του ΔΛΠ 16 έτσι ώστε να αντιμετωπίζονται λογιστικά
με τον ίδιο τρόπο όπως τα πάγια περιουσιακά στοιχεία. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2016, με την νωρίτερη εφαρμογή να
επιτρέπεται, και υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 23 Νοεμβρίου 2015.
ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις»-Μέθοδος της Καθαρής Θέσης στις Ατομικές
Οικονομικές Καταστάσεις

Η τροποποίηση του ΔΛΠ 27 την οποία εξέδωσε το Συμβούλιο στις 12 Αυγούστου 2014, επιτρέπει σε μία
οντότητα να χρησιμοποιεί τη μέθοδο της καθαρής θέσης για τη λογιστικοποίηση των επενδύσεων της σε
θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς, στις ατομικές της οικονομικές καταστάσεις. Αυτό συνιστά επιλογή
λογιστικής πολιτικής για κάθε κατηγορία επενδύσεων. Η τροποποίηση εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016 και υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις
18 Δεκεμβρίου 2015.
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ΔΠΧΑ 11 (Τροποποίηση) «Σχήματα υπό κοινό έλεγχο» -Λογιστικός χειρισμός της απόκτησης μεριδίου σε μια
από κοινού δραστηριότητα

Η τροποποίηση απαιτεί από έναν επενδυτή να εφαρμόσει την μέθοδο της «απόκτησης» όταν αποκτά
συμμετοχή σε μία από κοινού δραστηριότητα η οποία αποτελεί «επιχείρηση». Η τροποποίηση εφαρμόζεται
σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016 και υιοθετήθηκε από την
Ευρωπαϊκή Ένωση στις 24 Νοεμβρίου 2015.

3.Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της διοίκησης
Κατά τη διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών αρχών της εταιρείας, η Διοίκηση

προβαίνει σε εκτιμήσεις,

παραδοχές και κρίσεις οι οποίες ενδέχεται να έχουν σημαντική επίδραση στα κονδύλια που αναγνωρίζονται στις
οικονομικές καταστάσεις. Οι εν λόγω εκτιμήσεις, παραδοχές και κρίσεις

επανεξετάζονται από τη Διοίκηση

περιοδικά προκειμένου να ανταποκρίνονται στα τρέχοντα δεδομένα και να αντανακλούν τους εκάστοτε τρέχοντες
κινδύνους. Οι βασικές εκτιμήσεις και αξιολογικές κρίσεις οι οποίες αναφέρονται σε δεδομένα, η εξέλιξη των
οποίων θα μπορούσε να επηρεάσει τα κονδύλια των οικονομικών καταστάσεων τους επόμενους 6 μήνες έχουν
ως εξής:
Αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας (going concern)
Οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή της συνέχισης της
δραστηριότητας (going concern basis).
Προβλέψεις απομείωσης για επισφαλείς απαιτήσεις
Δεν υπάρχουν απαιτήσεις για τις οποίες θα έπρεπε να διενεργηθούν προβλέψεις απομείωσης .
Καθοριστικές κρίσεις της Διοίκησης για την εφαρμογή των λογιστικών αρχών
Δεν υπάρχουν περιοχές που χρειάσθηκε να χρησιμοποιηθούν εκτιμήσεις της Διοίκησης για την εφαρμογή
των λογιστικών αρχών.

4. Πληροφορίες ανά τομέα
Η κύρια δραστηριότητα της εταιρείας είναι η παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το
καθεστώς πώλησης ενέργειας αυτή τη στιγμή στη Ελλάδα δίνει τη δυνατότητα να πωλείται μόνο στη ΛΑΓΗΕ
ΑΕ, επομένως δεν υπάρχουν τομείς που θα μπορούσαν να δοθούν πληροφορίες .
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5.Ενσώματα πάγια
31.12.2015
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Αξία κτήσης 30.06.2015

Γήπεδα
Οικόπεδα

Μηχ. - Τεχν.
Κτίρια - Τεχ. Έργα Εγκατ. & Λοιπ.
Μηχ. Εξοπλ.

Έπιπλα & Λ.
Εξοπλισμός

Ακινητοποιήσεις
υπό Εκτέλεση

Σύνολο

943.853,62

153.611,43

26.540.945,19

5.612,88

0,00

27.644.023,12

Αγορές ,Προσθήκες, Βελτιώσεις

0,00

0,00

0,00

0,00

41.459,96

41.459,96

Αφαιρέσεις, Μειώσεις, Πωλήσεις, Καταστροφές

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

41.459,96

0,00

0,00

0,00

-41.459,96

0,00

Σύνολο αξίας κτήσης 31.12.2015

985.313,58

153.611,43

26.540.945,19

5.612,88

0,00

27.685.483,08

Αξία αποσβεσθέντων 30.06.2015

0,00

33.674,72

5.747.789,75

1.519,22

0,00

5.782.983,69

Μειώσεις αποσβεσθέντων-πωλήσεις

0,00

3.840,31

663.523,63

457,57

0,00

667.821,51

Τακτικές αποσβέσεις

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Σύνολο αποσβέσεων περιόδου

0,00

3.840,31

663.523,63

457,57

0,00

667.821,51

Αξία αποσβεσθέντων 31.12.2015

0,00

37.515,03

6.411.313,38

1.976,79

0,00

6.450.805,20

985.313,58

116.096,40

20.129.631,81

3.636,09

0,00

Μεταφορές μεταξύ λογαριασμών παγίων

Αναπόσβεστη αξία 31.12.2015
Σύνολο ενσώματων ακινητοποιήσεων

21.234.677,88
21.234.677,88

Για την εξασφάλιση τραπεζικών δανείων ανεξόφλητου υπολοίπου την 31.12.2015 ευρώ 7.669.899,88 έχει
εγγραφεί προσημείωση υποθήκης επί των αγροτεμαχίων της εταιρείας ποσού 1,6 εκατ.ευρώ.
30.06.2015
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Αξία κτήσης 30.06.2014

Γήπεδα
Οικόπεδα

Μηχ. - Τεχν.
Κτίρια - Τεχ. Έργα Εγκατ. & Λοιπ.
Μηχ. Εξοπλ.

Έπιπλα & Λ.
Εξοπλισμός

Ακινητοποιήσεις
υπό Εκτέλεση

Σύνολο

943.853,62

153.611,43

26.540.945,19

4.147,88

0,00

27.642.558,12

Αγορές ,Προσθήκες, Βελτιώσεις

0,00

0,00

0,00

0,00

1.465,00

1.465,00

Αφαιρέσεις, Μειώσεις, Πωλήσεις, Καταστροφές

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.465,00

-1.465,00

0,00

Σύνολο αξίας κτήσης 30.06.2015

943.853,62

153.611,43

26.540.945,19

5.612,88

0,00

27.644.023,12

Αξία αποσβεσθέντων 30.06.2014

0,00

25.994,11

4.420.742,49

823,99

0,00

4.447.560,59

Μειώσεις αποσβεσθέντων-πωλήσεις

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Τακτικές αποσβέσεις

0,00

7.680,61

1.327.047,26

695,23

0,00

1.335.423,10

Σύνολο αποσβέσεων χρήσης

0,00

7.680,61

1.327.047,26

695,23

0,00

1.335.423,10

Αξία αποσβεσθέντων 30.06.2015

0,00

33.674,72

5.747.789,75

1.519,22

0,00

5.782.983,69

943.853,62

119.936,71

20.793.155,44

4.093,66

0,00

Μεταφορές μεταξύ λογαριασμών παγίων

Αναπόσβεστη αξία 30.06.2015
Σύνολο ενσώματων ακινητοποιήσεων

21.861.039,43
21.861.039,43

Για την εξασφάλιση τραπεζικών δανείων ανεξόφλητου υπολοίπου την 30.06.2015 ευρώ 9.899.586,35 έχει
εγγραφεί προσημείωση υποθήκης επί των αγροτεμαχίων της εταιρείας ποσού 1,6 εκατ.ευρώ.
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6. Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
31.12.2015

30.06.2015

Πελάτες

1.923.370,74

1.680.043,32

Τελικές απαιτήσεις πελατών

1.923.370,74

1.680.043,32

Απαιτήσεις από ελληνικό δημόσιο (πιστωτικό υπόλοιπο Φ.Π.Α)

14.312,91

0,00

Απαιτήσεις από ελληνικό δημόσιο (παρακρατούμενοι & λοιποί φόροι)

40.273,91

1.522,50

Απαιτήσεις από ελληνικό δημόσιο (προκαταβολή φόρου εισοδήματος)

0,00

288.615,61

25,00

0,00

950.000,00

700.000,00

2.927.982,56

2.670.181,43

Έξοδα επόμενων περιόδων
Ενδοομιλικά δάνεια
Σύνολο Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις

7.Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση
31.12.2015
Ποσότητα

30.06.2015
Αξία

Ποσότητα

Αξία

Μετοχές Τράπεζας Πειραιώς

6.666.666,00

1.853.333,15

0,00

0,00

Σύνολο

6.666.666,00

1.853.333,15

0,00

0,00

8. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
31.12.2015
Ταμείο

30.06.2015

10.434,67

9.610,04

Καταθέσεις σε ευρώ

195.739,42

3.790.738,84

Σύνολο

206.174,09

3.800.348,88

Τα διαθέσιμα αντιπροσωπεύουν μετρητά και καταθέσεις λογαριασμών όψεως διαθέσιμες σε πρώτη ζήτηση.

9. Μετοχικό Κεφάλαιο
Το μετοχικό κεφάλαιο κατά την ίδρυση της εταιρείας το 2008 ορίστηκε σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ,
διαιρούμενο σε έξι χιλιάδες (6.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ η καθεμία.
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 23ης Δεκεμβρίου 2009 το

μετοχικό

κεφάλαιο

αυξήθηκε κατά επτά εκατομμύρια τριακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες ευρώ (7.375.000) με καταβολή
μετρητών, με έκδοση επτακοσίων τριάντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων

(737.500) νέων ονομαστικών

μετοχών, ονομαστικής αξίας 10 ευρώ εκάστης.
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Έτσι, το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας μετά την παραπάνω αύξηση ανέρχεται σε επτά
εκατομμύρια τετρακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες ευρώ (7.435.000,00) διαιρούμενο σε επτακόσιες σαράντα
τρεις χιλιάδες πεντακόσιες (743.500) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ έκαστη.

10. Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
31.12.2015

30.06.2015

Προμηθευτές

942.804,97

930.303,92

Σύνολο προμηθευτών

942.804,97

930.303,92

Υποχρεώσεις από φόρους τέλη

1.383,14

46.891,93

Ασφαλιστικοί οργανισμοί

3.825,67

2.038,04

0,00

983,96

3.571,94

3.688,32

951.585,72

983.906,17

Έξοδα χρήσης δουλευμένα
Οφειλόμενες αμοιβές προσωπικού
Σύνολο προμηθευτών και λοιπών υποχρεώσεων

11. Δάνεια
11.1 Μακροπρόθεσμα δάνεια

31.12.2015

30.06.2015

Ομολογιακά Δάνεια

7.263.543,46

8.426.538,46

Σύνολο

7.263.543,46

8.426.538,46

11.2 Βραχυπρόθεσμα δάνεια

31.12.2015
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτεές στην επόμενη χρήση

30.06.2015
0,00

1.035.000,00

Δουλευμένοι τόκοι

406.356,42

438.047,89

Σύνολο

406.356,42

1.473.047,89

Για την εξασφάλιση των τραπεζικών υποχρεώσεων από ευρώ 7.669.899,88 την 31.12.2015 έχει εγγραφεί
προσημείωση υποθήκης επί των αγροτεμαχίων της εταιρείας ποσού 1,6 εκατ.ευρώ. Επιπλέον έχει
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ενεχυρασθεί το μεγαλύτερο μέρος του ενεργητικού της εταιρείας καθώς επίσης και το σύνολο των μετοχών
της.

12.Αναβαλλόμενοι φόροι
12.1 Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις – υποχρεώσεις

31.12.2015
Κτιρίων

30.06.2015

1.115,59

800,48

Τεχνικών εγκαταστάσεων

(165.967,86)

(183.302,00)

Τόκων και λοιπών εξόδων

(85.421,49)

(91.901,74)

Έκτακτη Εισφορά Αλληλεγγύης Ν.4093/2012

184.855,75

248.034,91

379,42

297,99

(65.038,59)

(26.070,36)

Αποζημίωσης προσωπικού
Σύνολο

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις – υποχρεώσεις υπολογίστηκαν με συντελεστή 29%.

13. Άλλα Έσοδα
01.07.2015
31.12.2015
Αναλογούσες στην χρήση αποσβέσεις επιχορηγουμένων παγίων
Λοιπά έσοδα
Σύνολο άλλων Εσόδων

01.07.2014
31.12.2014

186.322,51

186.322,51

2.246,66

0,00

188.569,17

186.322,51

14. Άλλα Έξοδα
01.07.2015
31.12.2015

01.07.2014
31.12.2014

Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α)

324,45

324,45

Σύνολο άλλων Εξόδων

324,45

324,45

15. Ανάλυση χρηματοοικονομικού κόστους
01.07.2015
31.12.2015
25,55

01.07.2014
31.12.2014
10.150,00

(10,27)

0,00

Χρεωστικοί τόκοι

(266.030,32)

(447.109,14)

Σύνολο χρηματοοικονομικού κόστους

(266.015,04)

(436.959,14)

Εσοδα από τόκους
Τόκοι αναλογιστικής μελέτης
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16. Φόρος εισοδήματος
01.07.2015
31.12.2015
Αναβαλλόμενος φόρος

(35.960,10)

Διαφορά από αύξηση συντελεστή φορολογίας από 26% σε 29%
Σύνολο

(3.008,13)
(38.968,23)

01.07.2014
31.12.2014
(33.521,54)
0,00
(33.521,54)

17. Κέρδη / Ζημίες ανά μετοχή
Τα κέρδη / ζημίες ανά μετοχή υπολογίζονται με τη διαίρεση του αναλογούντος στους μετόχους της εταιρείας
κέρδους με τον σταθμισμένο μέσο όρο σε κυκλοφορία μετοχών κατά τη διάρκεια της περιόδου.
01.07.2015
31.12.2015
Κέρδη που αναλογούν στους ιδιοκτήτες της εταιρείας

01.07.2014
31.12.2014

446.393,55

200.003,98

743.500

743.500

0,6004

0,2690

Σταθμισμένος Μ.Ο μετοχών
Κέρδη ανά μετοχή σε ευρώ (βασικά και απομειωμένα)

18. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις
Δεν αναμένεται να προκύψουν ουσιώδεις επιβαρύνσεις από ενδεχόμενες υποχρεώσεις.

19. Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις
Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τη χρήση που έληξε την 30.06.2010 καθώς και για την περίοδο
01.07.2015 – 31.12.2015. Από τον έλεγχο των ανέλεγκτων χρήσεων δεν αναμένεται να προκύψουν
επιβαρύνσεις που να έχουν ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις.
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20. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη κατά την έννοια του Δ.Λ.Π. 24
Αγορές Αγαθών & Υπηρεσιών

31.12.2015

Από Μητρική
Από λοιπά συνδεδεμένα μέρη
Σύνολα

Απαιτήσεις

31.12.2014

333.381,74

257.645,37

11.364,00

11.364,00

344.745,74

269.009,37

31.12.2015

30.06.2015

Από Μητρική

950.000,00

700.000,00

Σύνολα

950.000,00

700.000,00

Υποχρεώσεις

31.12.2015

30.06.2015

Σε Κορυφαία Μητρική

723.908,89

757.583,33

Σε Μητρική

216.334,54

167.921,96

Σύνολα

940.243,43

925.505,29

Παροχές προς τη διοίκηση και στελέχη της εταιρείας

31.12.2015

Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών
διοίκησης

31.12.2014
0,00

31.12.2015

0,00

30.06.2015

Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη διοίκησης

0,00

0,00

Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη διοίκησης

0,00

0,00

Δεν υπάρχουν άλλες συναλλαγές εκτός των ανωτέρω .

21. Ενδοεταιρικές Συναλλαγές
Ενδοεταιρικές συναλλαγές με μητρική
Λήψη Υπηρεσιών από Επίλεκτο Ενεργειακή Α.Ε

333.381,74 €

Υποχρεώσεις σε Επίλεκτο Ενεργειακή Α.Ε

216.334,54 €

Απαιτήσεις από Επίλεκτο Ενεργειακή Α.Ε

950.000,00 €

Ενδοεταιρικές συναλλαγές με κορυφαία μητρική
Λήψη Υπηρεσιών από Επίλεκτο Κλωστοϋφαντουργία ΑΕΒΕ
Υποχρεώσεις σε Επίλεκτο Κλωστοϋφαντουργία ΑΕΒΕ

0,00 €
723.908,89 €
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22. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού
Δεν υπάρχουν γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού που να επηρεάζουν τις οικονομικές
καταστάσεις.

Διαδικτυακός τόπος ανάρτησης των χρηματοοικονομικών πληροφοριών
Οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, είναι καταχωρημένες στο διαδίκτυο στη διεύθυνση της
εταιρείας www.selected.gr και του ομίλου www.stiafilco.com. Οι ανωτέρω ενδιάμεσες οικονομικές
καταστάσεις θα παραμείνουν στη διάθεση του επενδυτικού κοινού για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε
(5) ετών από την ημερομηνία κατάρτισής τους.
Υπεύθυνοι για την κατάρτιση των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων της περιόδου 01/07/2015 - 31/12/2015
και την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχονται σε αυτές είναι οι:
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΧΑΡ. ΔΟΝΤΑΣ,

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΙΩΑΝ.ΔΟΝΤΑΣ ,

Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΣΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡ.ΑΡΕΤΗ,

Υπεύθυνη Οικονομικών Υπηρεσιών.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

Η υπεύθυνη οικονομικών
υπηρεσιών

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΙΩΝ.ΔΟΝΤΑΣ

ΑΡΕΤΗ ΑΝΔΡ.ΑΡΣΕΝΟΠΟΥΛΟΥ

Διευθύνων Σύμβουλος

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΧΑΡ.ΔΟΝΤΑΣ
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