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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

∆εκεµβρίου 2017 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 ∆ιοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της
ενδιάµεσης

συνοπτικής

χρηµατοοικονοµικής

πληροφόρησης,

σύµφωνα

µε

τα

∆ιεθνή

Πρότυπα

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

Εύρος Επισκόπησης
∆ιενεργήσαµε την επισκόπησή µας σύµφωνα µε το ∆ιεθνές 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 ∆ιεθνή
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.

33

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 ∆ΛΠ 34.

Αθήνα, 27 Μαρτίου 2018

Πελαγία Α. Αµπατζή
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Α.Μ. ΣΟΕΛ 31311

Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.
Μέλος της Crowe Horwath International
Φωκ. Νέγρη 3, 11 257 Αθήνα
Α.Μ. ΣΟΕΛ 125
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SELECTED VOLT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 01.07.2017-31.12.2017

Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις
Στοιχεία Κατάστασης Χρηµατοοικονοµικής Θέσης της 31ης ∆εκεµβρίου 2017
(Ποσά σε Ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Σηµ.

31.12.2017

30.06.2017

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώµατα πάγια

5

18.581.510,57

19.246.842,77

Άυλα περιουσιακά στοιχεία

6

315,09

385,09

Επενδύσεις σε ακίνητα

7

41.459,96

41.459,96

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση

8

1.023.332,31

1.433.333,19

241.435,03

113.077,02

19.888.052,96

20.835.098,03

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις

14.2

Σύνολο µη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις

9

4.980.255,89

4.136.623,04

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

10

883.536,51

1.528.135,40

5.863.792,40

5.664.758,44

25.751.845,36

26.499.856,47

7.435.000,00

7.435.000,00

235.767,74

235.767,74

4.809.887,99

4.777.625,06

12.480.655,73

12.448.392,80

4.360,09

4.360,09

0,00

5.957.538,46

Επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων

4.907.258,26

5.093.580,77

Σύνολο µακροπροθέσµων υποχρεώσεων

4.911.618,35

11.055.479,32

1.027.800,24

1.045.938,50

66.462,98

55.250,80

7.265.308,06

1.894.795,05

8.359.571,28

2.995.984,35

Σύνολο υποχρεώσεων

13.271.189,63

14.051.463,67

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

25.751.845,36

26.499.856,47

Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ιδια κεφάλαια ιδιοκτητών µητρικής
Μετοχικό Κεφάλαιο

11

Λοιπά αποθεµατικά
Αποτελέσµατα Εις Νέον
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζοµένους
Μακροπρόθεσµα ∆άνεια

12.1

Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις

13

Τρέχων φόρος εισοδήµατος
Βραχυπρόθεσµα ∆άνεια
Σύνολο βραχυπροθέσµων υποχρεώσεων

12.2

Οι καταστάσεις από τις σελίδες 8 έως 25 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενδιάµεσων οικονοµικών
καταστάσεων.
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SELECTED VOLT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 01.07.2017-31.12.2017

Κατάσταση Συνολικών Εσόδων
(Ποσά σε Ευρώ)
01.07.2017
31.12.2017

01.07.2016
31.12.2016

1.763.647,20

1.603.879,20

Κόστος Πωλήσεων

-744.567,16

-714.054,72

Μικτό αποτέλεσµα

1.019.080,04

889.824,48

214.936,64

194.305,39

-556.720,31

-392.646,14

-47.082,27

-67.046,27

630.214,10

624.437,46

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα

0,00

0,00

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα

-249.845,32

-255.620,30

-249.845,32

-255.620,30

380.368,78

368.817,16

61.895,03

-145.755,57

442.263,81

223.061,59

Επαναεπιµετρήσεις προγραµµάτων καθορισµένων παροχών

0,00

0,00

Σύνολο

0,00

0,00

-410.000,88

319.999,96

Σύνολο

-410.000,88

319.999,96

Λοιπά συνολικά εσοδα µετά από φόρους (Β)

-410.000,88

319.999,96

32.262,93

543.061,55

Σηµ.
Πωλήσεις

Άλλα Έσοδα

15

Έξοδα ∆ιοίκησης
Αλλα Έξοδα

16

Λειτουργικά Αποτελέσµατα Εκµεταλλεύσεως

Χρηµατοοικονοµικό κόστος (καθαρό)

17

Κέρδη περιόδου προ φόρων
Φόρος εισοδήµατος

14.1

Κέρδη περιόδου µετά από φόρους (A)
Λοιπά συνολικά εισοδήµατα καθαρά από φόρους:
Στοιχεία που δεν θα ανακατατάσσονται µεταγενέστερα στα
αποτελέσµατα

Στοιχεία που ανακατατάσσονται µεταγενέστερα στα
αποτελέσµατα
Αποτίµηση επενδύσεων διαθεσίµων προς πώληση

8

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α+Β)
Κέρδη /(Ζηµίες) ανά µετοχή που αναλογούν στους µετόχους της
µητρικής για την περίοδο (εκφρασµένα σε ευρώ/µετοχή) - Βασικά

18

0,5948

0,3000

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

18

0,5948

0,3000

Οι καταστάσεις από τις σελίδες 8 έως 25 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενδιάµεσων οικονοµικών
καταστάσεων.
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SELECTED VOLT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 01.07.2017-31.12.2017

Κατάσταση µεταβολών Καθαρής Θέσης
(Ποσά σε Ευρώ)

Σηµ.

Υπόλοιπα 01.07.2016

Μετοχικό
κεφάλαιο

Λοιπά
αποθεµατικά

Αποτελέσµατα
εις νέον

Σύνολο ιδίων
κεφαλαίων

7.435.000,00

207.309,48

4.031.040,46

11.673.349,94

- Συγκεντρωτικά συνολικά
έσοδα µετά από φόρους

0,00

0,00

543.061,55

543.061,55

- Σχηµατισµός Τακτικού
Αποθεµατικού

0,00

28.458,26

-28.458,26

0,00

7.435.000,00

235.767,74

4.545.643,75

12.216.411,49

Υπόλοιπα 31.12.2016

Σηµ.

Υπόλοιπα 01.07.2017

Μετοχικό
κεφάλαιο

Λοιπά
αποθεµατικά

Αποτελέσµατα
εις νέον

Σύνολο ιδίων
κεφαλαίων

7.435.000,00

235.767,74

4.777.625,06

12.448.392,80

- Συγκεντρωτικά συνολικά
έσοδα µετά από φόρους

0,00

0,00

32.262,93

32.262,93

- Σχηµατισµός Τακτικού
Αποθεµατικού

0,00

0,00

0,00

0,00

7.435.000,00

235.767,74

4.809.887,99

12.480.655,73

Υπόλοιπα 31.12.2017

Οι καταστάσεις από τις σελίδες 8 έως 25 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενδιάµεσων οικονοµικών
καταστάσεων.
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SELECTED VOLT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 01.07.2017-31.12.2017

Κατάσταση ταµειακών ροών
Ποσά εκφρασµένα σε €

01.07.2017
31.12.2017

01.07.2016
31.12.2016

Λειτουργικές δραστηριότητες
2.306.739,59

1.135.436,43

-957.130,26

-776.369,43

-616,34

-12.340,85

-202.370,77

-198.013,69

1.146.622,22

148.712,46

-53.611,11

-37.379,67

0,00

0,00

-1.103.110,00

-232.477,60

0,00

0,00

-1.156.721,11

-269.857,27

Εξοφλήσεις δανείων

-634.500,00

0,00

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

-634.500,00

0,00

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

-644.598,89

-121.144,81

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης

1.528.135,40

599.546,27

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου

883.536,51

478.401,46

Εισπράξεις από απαιτήσεις
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

Οι καταστάσεις από τις σελίδες 8 έως 25 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 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 ∆ιοικητικού 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 29 ∆εκεµβρίου 2016 απόφαση της, εξέλεξε
τριµελές ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Η θητεία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι τριετής , και παρατείνεται κατ΄ άρθρο
11 του καταστατικού µέχρι της ηµέρα εκλογής νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου από την Τακτική Γενική Συνέλευση
τους έτους λήξεως της θητείας. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποτελείται από τους κκ. Ευριπίδη Χαραλάµπους
∆οντά, Πρόεδρο και ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, Απόστολο Ιωάν.∆οντά Αντιπρόεδρο και ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο
και Απόστολο Ηλ. ∆οντά µέλος. Αν ο Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος κος Ευριπίδης Χαρ. ∆οντάς
κωλύεται, τότε τον αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρµοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και ∆ιευθύνων
Σύµβουλος κος Απόστολος Ιωαν. ∆οντάς.

2. Οι σηµαντικές λογιστικές αρχές που χρησιµοποιεί η εταιρεία
2.1 Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων
Οι συνηµµένες

ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις που αφορούν την περίοδο από 01.07.2017 έως

31.12.2017 της διαχειριστικής χρήσης 01.07.2017 έως 30.06.2018, έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε την αρχή του
ιστορικού κόστους.
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Οι συνηµµένες ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας, της περιόδου 01.07.2017 έως 31.12.2017,
έχουν καταρτισθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆.Π.Χ.Α.), καθώς και των
διερµηνειών που έχουν εκδοθεί από το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων και την µόνιµη επιτροπή
∆ιερµηνειών που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Πρώτη χρήση εφαρµογής των ∆.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 ∆.Π.Χ.Α. Βάσει του ∆.Π.Χ.Α. 1 και της

προαναφερθείσας ελληνικής νοµοθεσίας οι ανωτέρω εταιρείες είναι υποχρεωµένες να παρουσιάσουν συγκριτικές
οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆.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 31.12.2017 είναι οι ίδιες µε εκείνες που ακολουθήθηκαν και στις ετήσιες
οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 30.06.2017 ( Χρήση 2016 – 2017).
2.2 Υιοθέτηση Νέων και Αναθεωρηµένων ∆ιεθνών Προτύπων
Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες έχουν εκδοθεί και είναι υποχρεωτικής εφαρµογής
για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2017 ή µεταγενέστερα. Η επίδραση
από την εφαρµογή αυτών των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και διερµηνειών παρατίθεται παρακάτω:
Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικά για την τρέχουσα οικονοµική χρήση 2017
∆ΛΠ
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(Τροποποίηση)

“Αναγνώριση

αναβαλλόµενων

φορολογικών

απαιτήσεων

σε

µη

πραγµατοποιηθείσες ζηµιές”
Η τροποποίηση διευκρινίζει το λογιστικό χειρισµό σχετικά µε την αναγνώριση αναβαλλόµενων φορολογικών
απαιτήσεων σε µη πραγµατοποιηθείσες ζηµιές που έχουν προκύψει από χρεωστικούς τίτλους που
επιµετρώνται στην εύλογη αξία. Η τροποποίηση εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν
την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2017. Η τροποποίηση δεν αναµένεται να έχει σηµαντική επίπτωση στις
χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.
∆ΛΠ 7 Καταστάσεις ταµιακών ροών (Τροποποίηση) “Γνωστοποιήσεις”
Η τροποποίηση εισάγει υποχρεωτικές γνωστοποιήσεις που παρέχουν τη δυνατότητα στους χρήστες των
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τις µεταβολές των υποχρεώσεων που προέρχονται
από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες. Οι τροποποιήσεις θα απαιτούν από τις οντότητες να παρέχουν
γνωστοποιήσεις που επιτρέπουν στους επενδυτές να αξιολογούν τις µεταβολές στις υποχρεώσεις που
προκύπτουν από χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες, συµπεριλαµβανοµένων µεταβολών που προέρχονται
από ταµειακές ροές και µεταβολές µη ταµειακής φύσης. Η τροποποίηση εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2017.
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Η τροποποίηση δεν αναµένεται να έχει σηµαντική επίπτωση στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της
Εταιρείας εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.

Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικά για µεταγενέστερες περιόδους που δεν έχουν εφαρµοστεί
νωρίτερα από την Εταιρεία.
∆ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα»
Στις 24 Ιουλίου 2014 το Συµβούλιο εξέδωσε την τελική έκδοση του ∆ΠΧΑ 9, το οποίο περιλαµβάνει την
ταξινόµηση και επιµέτρηση, την αποµείωση και τη λογιστική αντιστάθµισης. Το πρότυπο θα αντικαταστήσει
το ∆ΛΠ 39 και όλες τις προηγούµενες εκδόσεις του ∆ΠΧΑ 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 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 ∆ΠΧΑ 9, καθώς
η εφαρµογή του εν λόγω προτύπου στο µέλλον µπορεί να έχει σηµαντική επίδραση στις χρηµατοοικονοµικές
της καταστάσεις.
Το ∆ΠΧΑ 9 εφαρµόζεται υποχρεωτικά σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1
Ιανουαρίου 2018 και υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 22 Νοεµβρίου 2016.
∆ΠΧΑ 15 «Έσοδα από συµβάσεις µε πελάτες»
Στις 28 Μαΐου 2014 το Σ∆ΛΠ εξέδωσε το ∆ΠΧΑ 15 «Έσοδα από συµβάσεις µε πελάτες» αποτελεί το νέο
πρότυπο που αφορά στην αναγνώριση του εσόδου και συµπεριλαµβανοµένων και των τροποποιήσεων επί
του προτύπου που εκδόθηκαν στις 11 Σεπτεµβρίου του 2015 είναι υποχρεωτικής εφαρµογής σε ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2018.
Το ∆ΠΧΑ 15 αντικαθιστά τα ∆ΛΠ 18, ∆ΛΠ 11 και τις διερµηνείες Ε∆∆ΠΧΑ 13, Ε∆∆ΠΧΑ 15, Ε∆∆ΠΧΑ 18 και
ΜΕ∆ 31.
Το νέο πρότυπο καθιερώνει ένα µοντέλο πέντε βηµάτων που θα εφαρµόζεται για έσοδα που προκύπτουν
από µια σύµβαση µε έναν πελάτη (µε περιορισµένες εξαιρέσεις), ώστε να βελτιώσει τη συγκρισιµότητα
µεταξύ εταιρειών του ίδιου κλάδου, διαφορετικών κλάδων και διαφορετικών κεφαλαιαγορών . Οι απαιτήσεις
του προτύπου θα εφαρµόζονται επίσης για την αναγνώριση και επιµέτρηση των κερδών και ζηµιών από την
πώληση ορισµένων µη χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων που δεν αποτελούν παραγωγή από
συνήθεις δραστηριότητες της οικονοµικής οντότητας (π.χ., πωλήσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και
εξοπλισµού

ή

άυλων

περιουσιακών

στοιχείων).

Θα

απαιτούνται

εκτεταµένες

γνωστοποιήσεις,

συµπεριλαµβανοµένης της ανάλυσης του συνόλου των εσόδων, πληροφορίες σχετικά µε τις υποχρεώσεις
απόδοσης, αλλαγές στα υπόλοιπα των περιουσιακών στοιχείων σύµβασης και των υποχρεώσεων σύµβασης
µεταξύ των περιόδων και βασικές κρίσεις και εκτιµήσεις. Το ∆ΠΧΑ 15 υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή
Ένωση στις 22 Σεπτεµβρίου 2016.
Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης του ∆ΠΧΑ 15, καθώς η εφαρµογή του εν
λόγω προτύπου στο µέλλον µπορεί να έχει σηµαντική επίδραση στις χρηµατοοικονοµικές της καταστάσεις.
∆ιευκρινίσεις στο ∆ΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συµβάσεις µε Πελάτες»
Τον Απρίλιο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση διευκρινίσεων στο ∆ΠΧΑ 15. Οι τροποποιήσεις του
∆ΠΧΑ 15 δεν µεταβάλλουν τις βασικές αρχές του Προτύπου, αλλά παρέχουν διευκρινίσεις ως προς την
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εφαρµογή των εν λόγω αρχών. Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τον τρόπο µε τον οποίο αναγνωρίζεται µία
δέσµευση εκτέλεσης σε µία σύµβαση, πώς προσδιορίζεται αν µία οικονοµική οντότητα αποτελεί τον εντολέα
ή τον εντολοδόχο, και πώς προσδιορίζεται αν το έσοδο από τη χορήγηση µίας άδειας θα πρέπει να
αναγνωριστεί σε µία συγκεκριµένη χρονική στιγµή ή µε την πάροδο του χρόνου. Η τροποποίηση δεν
αναµένεται να έχει σηµαντική επίπτωση στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας εκτός αν
αναφέρεται διαφορετικά. Η τροποποίηση εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την
η

01/01/2018 και υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση την 31 Οκτωβρίου 2017.
∆ΠΧΑ 4 (Τροποποίηση) «Εφαρµογή του νέου ∆ΠΧΑ 9 µε το ∆ΠΧΑ 4».
Το Συµβούλιο εξέδωσε στις 12 Σεπτεµβρίου τροποποιήσεις στο πρότυπο ∆ΠΧΑ 4 ώστε να αντιµετωπιστούν
οι ανησυχίες που προέκυψαν από την εφαρµογή του νέου προτύπου χρηµατοοικονοµικών µέσων (∆ΠΧΑ 9),
πριν από την εφαρµογή του νέου τροποποιηµένου από το συµβούλιο ∆ΠΧΑ 4. Οι τροποποιήσεις εισάγουν
δύο προσεγγίσεις: επικάλυψη και αναβολή. Το τροποποιηµένο πρότυπο θα:
• δίνει την δυνατότητα στις εταιρίες που εκδίδουν ασφαλιστήρια συµβόλαια να αναγνωρίσουν στα λοιπά
συνολικά έσοδα, και όχι στο κέρδος ή τη ζηµία, την αστάθεια (ή τις τυχόν αποκλίσεις) που µπορεί να
προκύψει (ουν) όταν το ∆ΠΧΑ 9 εφαρµόζεται πριν την έκδοση του νέου προτύπου για τα ασφαλιστήρια
συµβόλαια.
• παρέχει στις επιχειρήσεις των οποίων οι δραστηριότητες κατά κύριο λόγο συνδέονται µε τις ασφάλειες, µια
προαιρετική προσωρινή εξαίρεση από την εφαρµογή ∆ΠΧΑ 9 µέχρι το 2021. Οι οντότητες οι οποίες θα
αναβάλουν την εφαρµογή του ∆ΠΧΑ 9, θα συνεχίσουν να εφαρµόζουν το υπάρχον πρότυπο ∆ΛΠ 39 για τα
χρηµατοοικονοµικά µέσα.
Η τροποποίηση εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου
η

2018 και από την Ευρωπαϊκή Ένωση την 3 Νοεµβρίου 2017.
∆ΠΧΑ 16 «Μισθώσεις»
Στις 13 Ιανουαρίου 2016 το Σ∆ΛΠ εξέδωσε το ∆ΠΧΑ 16 και αντικαθιστά το ∆ΛΠ 17. Σκοπός του προτύπου
είναι να εξασφαλίσει ότι οι µισθωτές και οι εκµισθωτές παρέχουν χρήσιµη πληροφόρηση που παρουσιάζει
εύλογα την ουσία των συναλλαγών που αφορούν µισθώσεις. Το ∆ΠΧΑ 16 εισάγει ένα ενιαίο µοντέλο για το
λογιστικό χειρισµό από την πλευρά του µισθωτή, το οποίο απαιτεί ο µισθωτής να αναγνωρίζει περιουσιακά
στοιχεία και υποχρεώσεις για όλες τις συµβάσεις µισθώσεων µε διάρκεια άνω των 12 µηνών, εκτός εάν το
υποκείµενο περιουσιακό στοιχείο είναι µη σηµαντικής αξίας. Σχετικά µε το λογιστικό χειρισµό από την
πλευρά του εκµισθωτή, το ∆ΠΧΑ 16 ενσωµατώνει ουσιαστικά τις απαιτήσεις του ∆ΛΠ 17. Εποµένως, ο
εκµισθωτής συνεχίζει να κατηγοριοποιεί τις συµβάσεις µισθώσεων σε λειτουργικές και χρηµατοδοτικές
µισθώσεις, και να ακολουθεί διαφορετικό λογιστικό χειρισµό για κάθε τύπο σύµβασης. Το νέο πρότυπο
εφαρµόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2019 και
η

υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση την 31 Οκτωβρίου 2017.

Πρότυπα και Τροποποιήσεις Πρότυπων που δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ε.Ε.:
∆ΠΧΑ 17 «Ασφαλιστήρια Συµβόλαια»
Στις 18 Μαΐου 2017 το Σ∆ΛΠ εξέδωσε το ∆ΠΧΑ 17, το οποίο αντικαθιστά το υφιστάµενο πρότυπο ∆ΠΧΑ 4.
To ∆ΠΧΑ 17 θεσπίζει τις αρχές για την καταχώριση, αποτίµηση, παρουσίαση και τις γνωστοποιήσεις των
ασφαλιστηρίων συµβολαίων µε στόχο την παροχή µιας περισσότερο οµοιόµορφης προσέγγισης αποτίµησης
και παρουσίασης για όλα τα ασφαλιστήρια συµβόλαια.
Το ∆ΠΧΑ 17 απαιτεί η αποτίµηση των ασφαλιστικών υποχρεώσεων να µην διενεργείται στο ιστορικό κόστος
12
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αλλά στην τρέχουσα αξία µε τρόπο συνεπή και µε τη χρήση:

•

αµερόληπτων αναµενόµενων σταθµισµένων εκτιµήσεων µελλοντικών ταµειακών ροών µε βάση
επικαιροποιηµένες παραδοχές,

•

προεξοφλητικών επιτοκίων που αντικατοπτρίζουν τα χαρακτηριστικά ταµειακών ροών των
συµβάσεων και

•

εκτιµήσεων σχετικά µε τους χρηµατοοικονοµικούς και µη κινδύνους που προκύπτουν από την
έκδοση των ασφαλιστήριων συµβολαίων.

Το νέο πρότυπο εφαρµόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2021
και δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
∆ΠΧΑ 10

(Τροποποίηση) «Ενοποιηµένες Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις» και ∆ΛΠ 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 που εκδόθηκε από το Συµβούλιο στις 11 Σεπτεµβρίου 2014, είναι ότι
ολόκληρο το κέρδος ή η ζηµία αναγνωρίζεται όταν µια συναλλαγή περιλαµβάνει µια επιχείρηση (είτε
αφορούν 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 αφορούν 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.
∆ΠΧΑ 2 Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών (Τροποποίηση) “Ταξινόµηση και
επιµέτρηση συναλλαγών που αφορούν παροχές που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών”
Η τροποποίηση παρέχει διευκρινήσεις σχετικά µε τη βάση επιµέτρησης όσον αφορά παροχές που
εξαρτώνται από την αξία των µετοχών και διακανονίζονται σε µετρητά και το λογιστικό χειρισµό σχετικά µε
τροποποιήσεις σε όρους που µεταβάλλουν µία παροχή που διακανονίζεται σε µετρητά ή σε παροχή που
διακανονίζεται σε συµµετοχικούς τίτλους. Επιπλέον εισάγουν µία εξαίρεση όσον αφορά τις αρχές του ∆ΠΧΑ
2 µε βάση την οποία µία παροχή θα πρέπει να αντιµετωπίζεται σαν να επρόκειτο να διακανονιστεί εξ’
ολοκλήρου σε συµµετοχικούς τίτλους, στις περιπτώσεις όπου ο εργοδότης υποχρεούται να παρακρατά ένα
ποσό προς κάλυψη των φορολογικών υποχρεώσεων των εργαζοµένων που προκύπτουν από παροχές που
εξαρτώνται από την αξία των µετοχών και να το αποδίδει στις φορολογικές αρχές. Η τροποποίηση
εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2018 και δεν έχει
υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ετήσιες Βελτιώσεις στα ∆ΠΧΑ, Κύκλος 2014-2016
Οι κατωτέρω τροποποιήσεις του Κύκλου 2014-2016, εκδόθηκαν από το Συµβούλιο στις 8 ∆εκεµβρίου 2016,
έχουν εφαρµογή σε περιόδους που ξεκινούν την ή µετά από την 1 Ιανουαρίου 2018 και δεν έχουν υιοθετηθεί
από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι κατωτέρω τροποποιήσεις δεν αναµένεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στις
χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.
∆.Π.Χ.Α. 1 Πρώτη εφαρµογή των διεθνών προτύπων χρηµατοοικονοµικής αναφοράς
Η τροποποίηση διαγράφει τις «Βραχυπρόθεσµες εξαιρέσεις από τα ∆.Π.Χ.Α.» που προβλέπονταν από το
Προσάρτηµα Ε του ∆.Π.Χ.Α. 1 µε το αιτιολογικό ότι έχουν υπηρετήσει πλέον τον σκοπό τους και δεν είναι
πλέον απαραίτητες.
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∆.Π.Χ.Α. 12 Γνωστοποιήσεις συµµετοχών σε άλλες οντότητες:∆ιευκρίνιση του σκοπού του
προτύπου.
Η τροποποίηση διευκρίνισε το πεδίο εφαρµογής του προτύπου προσδιορίζοντας ότι ορισµένες από τις
γνωστοποιήσεις , ισχύουν για τις συµµετοχές της οντότητας που έχουν ταξινοµηθεί ως διακρατούµενες προς
πώληση, εκτός της υποχρέωσης για παροχή συνοπτικής χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης. Η
τροποποίηση εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου
2017. Ως κατεχόµενα για πώληση, ως κατεχόµενα για διανοµή ή ως διακοπείσες δραστηριότητες σύµφωνα
µε το ∆ΠΧΑ 5 «Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται προς πώληση και διακοπείσες
δραστηριότητες».
∆ΛΠ 28 «Επιµέτρηση Συγγενών Επιχειρήσεων ή Κοινοπραξιών στην εύλογη αξία»
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η επιλογή που δίνεται οι επενδύσεις σε συγγενείς ή σε κοινοπραξίες που
κατέχεται από µια οντότητα που είναι ένας οργανισµός διαχείρισης επενδυτικών κεφαλαίων, ή άλλης
οντότητας που πληροί τις προϋποθέσεις να επιµετρηθούν στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων είναι
διαθέσιµη για κάθε µια επένδυση σε συγγενή ή κοινοπραξία ξεχωριστά κατά την αρχική αναγνώριση.
∆ΛΠ 40 « Επενδυτικά ακίνητα» Μεταφορές Επενδυτικών ακινήτων
Οι τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 40 που εξέδωσε το Συµβούλιο στις 8 ∆εκεµβρίου 2016 διευκρινίζουν ότι µια
οικονοµική οντότητα δύναται να µεταφέρει ένα ακίνητο προς ή από τις επενδύσεις σε ακίνητα, όταν, και µόνο
όταν, υπάρχουν ενδείξεις αλλαγής της χρήσης. Μια αλλαγή της χρήσης προκύπτει, εάν το ακίνητο πληροί ή
παύει να πληροί, τον ορισµό των επενδύσεων σε ακίνητα. Μια αλλαγή στις προθέσεις της διοίκησης για τη
χρήση του ακινήτου από µόνη της δεν αποτελεί ένδειξη µιας αλλαγής στη χρήση.
Η τροποποίηση εφαρµόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου
2018 και δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ε∆∆ΠΧΑ 22 ∆ιερµηνεία «Συναλλαγές σε ξένο νόµισµα και Προκαταβολές»
Η ∆ιερµηνεία 22 διευκρινίζει το λογιστικό χειρισµό για τις συναλλαγές που περιλαµβάνουν την είσπραξη ή
την πληρωµή προκαταβολών σε ξένο νόµισµα. Συγκεκριµένα,εφαρµόζεται για τις συναλλαγές σε ξένο
νόµισµα όταν η οικονοµική οντότητα αναγνωρίζει ένα µη νοµισµατικό περιουσιακό στοιχείο ή µια µη
νοµισµατική υποχρέωση που προκύπτει από την πληρωµή ή την είσπραξη προκαταβολών πριν η
οικονοµική οντότητα αναγνωρίσει το σχετικό περιουσιακό στοιχείο, έξοδο ή έσοδο. Σύµφωνα µε τη
διερµηνεία, η ηµεροµηνία της συναλλαγής, για τον σκοπό του καθορισµού της συναλλαγµατικής ισοτιµίας,
είναι η ηµεροµηνία της αρχικής αναγνώρισης των µη νοµισµατικών προπληρωµών του περιουσιακού
στοιχείου ή της υποχρέωσης από λήψη προκαταβολής. Εάν υπάρχουν πολλαπλές πληρωµές ή εισπράξεις
προκαταβολικά, η ηµεροµηνία της συναλλαγής καθορίζεται για κάθε πληρωµή ή είσπραξη.
Η διερµηνεία εφαρµόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2018
και δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ε∆∆ΠΧΑ 23 ∆ιερµηνεία «Αβεβαιότητα σχετικά µε το χειρισµό θεµάτων φορολογίας εισοδήµατος»
Η ∆ιερµηνεία 23 έχει εφαρµογή στον προσδιορισµό του φορολογητέου κέρδους (φορολογική ζηµία), τις
φορολογικές βάσεις, τις αχρησιµοποίητες φορολογικές ζηµίες, τις αχρησιµοποίητες φορολογικές ελαφρύνσεις
και τους φορολογικούς συντελεστές, όταν υπάρχει αβεβαιότητα ως προς ορθότητα των φορολογικών
χειρισµών σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 12. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να εξετάζεται:
• εάν οι φορολογικές χειρισµοί πρέπει να εξετάζονται συλλογικά ή εξατοµικευµένα και υπό την παραδοχή ότι
οι έλεγχοι θα διενεργηθούν από τις φορολογικές Αρχές έχοντας πλήρη γνώση των σχετικών πληροφοριών:
• η πιθανότητα να γίνει αποδεκτός ο προσδιορισµός του φορολογητέου κέρδους (φορολογικής ζηµίας), των
14

SELECTED VOLT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 01.07.2017-31.12.2017
φορολογικών βάσεων, των αχρησιµοποίητων φορολογικών ζηµιών, των αχρησιµοποίητων πιστώσεων
φόρου και των φορολογικών συντελεστών από τις φορολογικές Αρχές και
• η επαναξιολόγηση των κρίσεων και εκτιµήσεων εάν αλλάξουν τα γεγονότα και οι περιστάσεις
Η διερµηνεία εφαρµόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2019
και δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ετήσιες Βελτιώσεις στα ∆ΠΧΑ, Κύκλος 2015-2017
Οι κατωτέρω τροποποιήσεις του Κύκλου 2015-2017, εκδόθηκαν από το Συµβούλιο τον ∆εκεµβρίου του
2017, έχουν εφαρµογή σε περιόδους που ξεκινούν την ή µετά από την 1 Ιανουαρίου 2019 και δεν έχουν
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι κατωτέρω τροποποιήσεις δεν αναµένεται να έχουν σηµαντική
επίπτωση στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.
∆ΠΧΠ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων και ∆ΠΧΑ 11 Κοινές Συµφωνίες
Οι τροποποιήσεις του ∆ΠΧΑ 3 διευκρινίζουν ότι όταν µια οικονοµική οντότητα αποκτά τον έλεγχο µιας
επιχείρησης που αποτελούσε κοινή επιχείρησή της, θα πρέπει να προχωρήσει σε αποτίµηση των
συµφερόντων που είχε προηγουµένως στην επιχείρηση αυτή.
Οι τροποποιήσεις του ∆ΠΧΑ 11 διευκρινίζουν ότι µια οντότητα που συµµετέχει, αλλά δεν έχει από κοινού τον
έλεγχο µιας κοινής επιχείρησης µπορεί να αποκτήσει από κοινού έλεγχο στην κοινή επιχείρηση, της οποίας η
δραστηριότητά αποτελεί επιχείρηση όπως ορίζεται στο ∆ΠΧΑ 3. Σε τέτοιες περιπτώσεις,τα συµφέροντα στην
κοινή επιχείρηση που κατείχε προηγουµένως δεν αποτιµώνται εκ νέου.
∆ΛΠ 12 Φόροι Εισοδήµατος
Το Συµβούλιο τροποποιώντας το ∆ΛΠ 12 διευκρίνισε ότι µια οικονοµική οντότητα πρέπει να καταχωρίζει
όλες τις φορολογικές επιπτώσεις που προκύπτουν από τη διανοµή µερισµάτων στα αποτελέσµατα, στα άλλα
συνολικά εισοδήµατα ή στα ίδια κεφάλαια, ανάλογα µε το πού η οντότητα καταχώρισε την αρχική συναλλαγή
από την οποία προέκυψαν τα διανεµόµενα κέρδη και εν συνεχεία το µέρισµα.
∆ΛΠ 23 Κόστος δανεισµού
Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι εάν ο δανεισµός που λήφθηκε ειδικά για την απόκτηση περιουσιακού
στοιχείου

παραµείνει σε εκκρεµότητα και το σχετικό περιουσιακό στοιχείο έχει καταστεί έτοιµο για την

προοριζόµενη χρήση ή πώληση του, τότε το υπόλοιπο του δανεισµού αυτού θα πρέπει να
συµπεριλαµβάνεται στα κεφάλαια του γενικού δανεισµού κατά

τον υπολογισµό του επιτοκίου

κεφαλαιοποίησης.
∆ΠΧΑ9 (Τροποποίηση) « Χρηµατοοικονοµικά Μέσα - Χαρακτηριστικά προπληρωµής µε αρνητική
αποζηµίωση»
Το Συµβούλιο εξέδωσε στις 12 Οκτωβρίου 2017 τροποποιήσεις στο πρότυπο ∆ΠΧΑ 9 ώστε να δοθεί η
δυνατότητα τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µε χαρακτηριστικά προπληρωµής τα οποία
επιτρέπουν ή απαιτούν από ένα αντισυµβαλλόµενο µέρος σε µια σύµβαση είτε να εξοφλήσει είτε να
εισπράξει αποζηµίωση για τον πρόωρο τερµατισµό της σύµβασης, να µπορούν να αποτιµώνται στο
αποσβεσµένο κόστος ή στην εύλογη αξία µέσω των λοιπών συνολικών εσόδων.
Η τροποποίηση εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου
2019 και δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η τροποποίηση δεν αναµένεται να έχει σηµαντική
επίπτωση στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.
∆ΛΠ 28 (Τροποποίηση) «Μακροπρόθεσµες συµµετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες»
Το Συµβούλιο, τον Οκτώβριο του 2017, εξέδωσε τροποποιήσεις στο πρότυπο ∆ΛΠ 28 «Επενδύσεις σε
συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες». Με αυτή την τροποποίηση, το Συµβούλιο διευκρίνισε ότι η
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εξαίρεση στο ∆ΠΧΑ 9 ισχύει µόνο για συµµετοχές που παρακολουθούνται λογιστικά µε τη µέθοδο της
καθαρής θέσης. Οι οντότητες θα πρέπει να εφαρµόζουν το ∆ΠΧΑ 9 στα άλλα συµφέροντα σε συγγενείς και
κοινοπραξίες, συµπεριλαµβανοµένων των µακροπρόθεσµων συµφερόντων στα οποία δεν εφαρµόζεται η
µέθοδος της καθαρής θέσης και τα οποία, στην ουσία, αποτελούν µέρος της καθαρής επένδυσης σε αυτές
τις συγγενείς και κοινοπραξίες.
Η τροποποίηση εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου
2019 και δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η τροποποίηση δεν αναµένεται να έχει σηµαντική
επίπτωση στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.

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

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 ∆ιοίκηση

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
∆εν υπάρχουν απαιτήσεις για τις οποίες θα έπρεπε να διενεργηθούν προβλέψεις αποµείωσης.
Καθοριστικές κρίσεις της ∆ιοίκησης για την εφαρµογή των λογιστικών αρχών
∆εν υπάρχουν περιοχές που χρειάσθηκε να χρησιµοποιηθούν εκτιµήσεις της ∆ιοίκησης 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
31.12.2017
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Γήπεδα
Οικόπεδα

Αξία κτήσης 30.06.2017

943.853,62

Κτίρια - Τεχ.
Έργα

Μηχ.-Τεχν.
Εγκατ.
&Λοιπ.Μηχ.
Εξοπλ.

Μεταφορικά
Έπιπλα&
Μέσα
Λ.Εξοπλισµός

153.611,43 26.540.945,19

62.824,08

7.780,45

Ακινητοποιήσεις υπό
Εκτέλεση

Σύνολο

0,00 27.709.014,77

Αγορές ,Προσθήκες, Βελτιώσεις

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.115,00

8.115,00

Μεταφορές µεταξύ λογαριασµών
παγίων

0,00

0,00

0,00

8.115,00

0,00

-8.115,00

0,00

153.611,43 26.540.945,19

70.939,08

7.780,45

0,00 27.717.129,77

Σύνολο αξίας κτήσης 31.12.2017

943.853,62

Αξία αποσβεσθέντων 30.06.2017

0,00

49.035,94

8.401.884,27

7.749,79

3.502,00

0,00

8.462.172,00

Τακτικές αποσβέσεις

0,00

3.840,31

663.523,63

5.565,99

517,27

0,00

673.447,20

Σύνολο αποσβέσεων περιόδου

0,00

3.840,31

663.523,63

5.565,99

517,27

0,00

673.447,20

Αξία αποσβεσθέντων 31.12.2017

0,00

52.876,25

9.065.407,90

13.315,78

4.019,27

0,00

9.135.619,20

100.735,18 17.475.537,29

57.623,30

3.761,18

0,00 18.581.510,57

Αναπόσβεστη αξία 31.12.2017

943.853,62

Σύνολο ενσώµατων ακινητοποιήσεων

18.581.510,57

Για την εξασφάλιση τραπεζικών δανείων ανεξόφλητου υπολοίπου την 31.12.2017 ευρώ 7.265.308,06 έχει
εγγραφεί προσηµείωση υποθήκης επί των αγροτεµαχίων της εταιρείας ποσού 1,6 εκατ.ευρώ.
30.06.2017

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Γήπεδα
Οικόπεδα

Αξία κτήσης 30.06.2016
Αγορές ,Προσθήκες, Βελτιώσεις
Αφαιρέσεις, Μειώσεις, Πωλήσεις,
Καταστροφές
Μεταφορές µεταξύ λογαριασµών
παγίων

985.313,58

Κτίρια - Τεχ.
Έργα

Μηχ.-Τεχν.
Εγκατ.
&Λοιπ.Μηχ.
Εξοπλ.

153.611,43 26.540.945,19

Μεταφορικά
Έπιπλα&
Μέσα
Λ.Εξοπλισµός

28.500,00

5.612,88

Ακινητοποιήσεις υπό
Εκτέλεση

Σύνολο

0,00 27.713.983,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

36.491,65

36.491,65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-41.459,96

0,00

0,00

34.324,08

2.167,57

-36.491,65

-41.459,96

153.611,43 26.540.945,19

62.824,08

7.780,45

0,00 27.709.014,77

Σύνολο αξίας κτήσης 30.06.2017

943.853,62

Αξία αποσβεσθέντων 30.06.2016

0,00

41.355,33

7.074.837,01

0,00

2.434,40

0,00

7.118.626,74

Μειώσεις αποσβεσθέντων-πωλήσεις

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Τακτικές αποσβέσεις

0,00

7.680,61

1.327.047,26

7.749,79

1.067,60

0,00

1.343.545,26

Σύνολο αποσβέσεων χρήσης

0,00

7.680,61

1.327.047,26

7.749,79

1.067,60

0,00

1.343.545,26

Αξία αποσβεσθέντων 30.06.2017

0,00

49.035,94

8.401.884,27

7.749,79

3.502,00

0,00

8.462.172,00

104.575,49 18.139.060,92

55.074,29

4.278,45

0,00 19.246.842,77

Αναπόσβεστη αξία 30.06.2017

943.853,62

Σύνολο ενσώµατων ακινητοποιήσεων

19.246.842,77

Για την εξασφάλιση τραπεζικών δανείων ανεξόφλητου υπολοίπου την 30.06.2017 ευρώ 7.852.333,51 έχει
εγγραφεί προσηµείωση υποθήκης επί των αγροτεµαχίων της εταιρείας ποσού 1,6 εκατ.ευρώ.
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6.Άυλα περιουσιακά στοιχεία
31.12.2017

Λογισµικά
προγράµµατα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Αξία κτήσης 30.06.2017

700,00

Αγορές ,Προσθήκες, Βελτιώσεις

0,00

Αφαιρέσεις, Μειώσεις, Πωλήσεις

0,00

Σύνολο αξίας κτήσης 31.12.2017

700,00

Αξία αποσβεσθέντων 30.06.2017

314,91

Τακτικές αποσβέσεις

70,00

Σύνολο αποσβεσθέντων 31.12.2017

384,91

Αναπόσβεστη Αξία 31.12.2017

315,09
30.06.2017

Λογισµικά
προγράµµατα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Αξία κτήσης 30.06.2016

700,00

Αγορές ,Προσθήκες, Βελτιώσεις

0,00

Αφαιρέσεις, Μειώσεις, Πωλήσεις

0,00

Σύνολο αξίας κτήσης 30.06.2017

700,00

Αξία αποσβεσθέντων 30.06.2016

174,91

Τακτικές αποσβέσεις

140,00

Σύνολο αποσβεσθέντων 30.06.2017

314,91

Αναπόσβεστη Αξία 30.06.2017

385,09

7.Επενδύσεις σε ακίνητα
31.12.2017

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Αξία κτήσης 30.06.2017

Γήπεδα Οικόπεδα

Σύνολο

41.459,96

41.459,96

Αγορές ,Προσθήκες, Βελτιώσεις

0,00

0,00

Αφαιρέσεις, Μειώσεις, Πωλήσεις, Καταστροφές

0,00

0,00

Μεταφορές µεταξύ λογαριασµών παγίων

0,00

0,00

41.459,96

41.459,96

Σύνολο αξίας κτήσης 31.12.2017
Σύνολο επενδύσεων σε ακίνητα

41.459,96
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30.06.2017

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Γήπεδα Οικόπεδα

Σύνολο

Αξία κτήσης 30.06.2016

0,00

0,00

Αγορές ,Προσθήκες, Βελτιώσεις

0,00

0,00

Αφαιρέσεις, Μειώσεις, Πωλήσεις, Καταστροφές

0,00

0,00

Μεταφορές µεταξύ λογαριασµών παγίων

41.459,96

41.459,96

Σύνολο αξίας κτήσης 30.06.2017

41.459,96

41.459,96

Σύνολο επενδύσεων σε ακίνητα

41.459,96

Για την αποτίµηση της αξίας των επενδύσεων σε ακίνητα έχει υιοθετηθεί η µέθοδος κόστους. Η εταιρεία
δεν εισέπραξε µισθώµατα από τις επενδύσεις σε ακίνητα.
Οι επενδύσεις σε ακίνητα αφορούν σε γήπεδα και δεν υφίστανται αποσβέσεις.
Το κόστος κτήσης των επενδύσεων σε ακίνητα προσεγγίζει την εύλογη αξία κατά την 31.12.2017.

8.Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση
Η Εταιρεία κατά την 31.12.2017 κατείχε 333.333 τεµάχια µετοχών της τράπεζας Πειραιώς έναντι
1.023.332,31 ευρώ. Κατά την 30.06.2017

η εταιρεία κατείχε 6.666.666 τεµάχια µετοχών της τράπεζας

Πειραιώς έναντι 1.433.333,19 ευρώ. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της Τράπεζας
Πειραιώς που πραγµατοποιήθηκε στις 28.06.2017 αποφασίστηκε η αύξηση της ονοµαστικής αξίας κάθε
κοινής µετοχής από €0,30 σε €6,00 και η ταυτόχρονη µείωση, λόγω συνένωσης, του συνολικού αριθµού των
κοινών µετοχών της Τράπεζας (reverse split) σε αναλογία µία (1) νέα κοινή µετοχή σε αντικατάσταση είκοσι
(20) παλαιών κοινών µετοχών.
Η κίνηση του λογαριασµού έχει ως εξής:
31.12.2017

30.06.2017

1.433.333,19

1.073.333,23

0,00

0,00

Συνολο

1.433.333,19

1.073.333,23

Αποτίµηση 31.12.2017

1.023.332,31

1.433.333,19

Κέρδος / Ζηµία

(410.000,88)

359.999,96

Υπόλοιπο απογραφής
Αγορά µετοχών

Οι ζηµιές ποσού ευρώ 410.000,88 αναγνωρίσθηκαν στα λοιπά συνολικά εισοδήµατα της κατάστασης
συνολικού εισοδήµατος.
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9. Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις

31.12.2017

30.06.2017

1.528.370,45

1.861.437,99

0,00

0,00

1.528.370,45

1.861.437,99

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

45.601,51

0,00

Λοιπές απαιτήσεις από ελληνικό δηµόσιο

59.354,45

40.235,79

780,28

2.419,22

10.561,60

52,44

Ενδοοµιλική χρηµατική διευκόλυνση

3.335.587,60

2.232.477,60

Σύνολο Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις

4.980.255,89

4.136.623,04

Πελάτες
Μείον: προβλέψεις αποµείωσης
Τελικές απαιτήσεις πελατών

Έξοδα επόµενων περιόδων
Λοιπές απαιτήσεις

Ληκτότητα απαιτήσεων

Την 31η ∆εκεµβρίου 2017 και 30η Ιουνίου 2017 οι απαιτήσεις αναλύονται χρονικά ως
κάτωθι:
Η Εταιρεία
31.12.2017
∆εν είναι σε καθυστέρηση & δεν είναι αποµειωµένα

30.06.2017

762.685,75

770.351,04

764.805,77

973.269,22

Από 91 - 180 ηµέρες

0,00

117.817,73

Από 181 - 360 ηµέρες

0,00

0,00

878,93

0,00

1.528.370,45

1.861.437,99

Είναι σε καθυστέρηση αλλά όχι αποµειωµένα:
Μέχρι - 90 ηµέρες

> 361
Σύνολο

ηµέρες
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10. Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
31.12.2017

30.06.2017

10.220,29

10.681,69

Καταθέσεις σε ευρώ

873.316,22

1.517.453,71

Σύνολο

883.536,51

1.528.135,40

Ταµείο

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

11. 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 ∆εκεµβρίου 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.
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.

12. ∆άνεια
12.1 Μακροπρόθεσµα δάνεια

31.12.2017

30.06.2017

Οµολογιακά ∆άνεια

0,00

5.957.538,46

Σύνολο

0,00

5.957.538,46

12.2 Βραχυπρόθεσµα δάνεια

31.12.2017
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πληρωτεές στην επόµενη χρήση
∆ουλευµένοι τόκοι
Σύνολο

30.06.2017

6.629.538,46

1.306.500,00

635.769,60

588.295,05

7.265.308,06

1.894.795,05

Για την εξασφάλιση των τραπεζικών υποχρεώσεων από ευρώ 7.265.308,06 την 31.12.2017 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
της.
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13. Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
31.12.2017

30.06.2017

Προµηθευτές

934.556,37

989.027,28

Σύνολο προµηθευτών

934.556,37

989.027,28

6.305,51

3.794,90

78.108,61

25.618,07

8.829,75

26.532,17

0,00

966,08

1.027.800,24

1.045.938,50

Αµοιβές προσωπικού πληρωτεές
Υποχρεώσεις από φόρους τέλη
Ασφαλιστικοί οργανισµοί
Έξοδα χρήσης δουλευµένα
Σύνολο προµηθευτών και λοιπών υποχρεώσεων

14.Αναβαλλόµενοι φόροι
14.1 Φόρος Εισοδήµατος

01.07.2017
31.12.2017

01.07.2016
31.12.2016

Αναβαλλόµενος φόρος

128.358,01

(128.793,38)

Φόρος εισοδήµατος

(66.462,98)

(16.962,19)

61.895,03

(145.755,57)

Σύνολο

14.2 Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις – υποχρεώσεις

31.12.2017

30.06.2017

2.006,55

1.783,80

(12.030,38)

(50.514,75)

1.264,42

1.264,42

Από χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιµα για πώληση

283.233,58

164.333,32

Έκτακτη Εισφορά Αλληλεγγύης Ν.4093/2012

(15.954,85)

30.378,82

Τόκων και λοιπών εξόδων

(17.084,29)

(34.168,59)

Σύνολο

241.435,03

113.077,02

Κτιρίων
Τεχνικών εγκαταστάσεων
Αποζηµίωσης προσωπικού

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις – υποχρεώσεις υπολογίστηκαν µε συντελεστή 29%.
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15. Άλλα Έσοδα
01.07.2017
31.12.2017
Αναλογούσες στην χρήση αποσβέσεις επιχορηγουµένων παγίων

186.322,51

186.322,51

3,00

0,00

28.611,13

7.982,88

214.936,64

194.305,39

Λοιπά έσοδα
Έσοδα προηγουµένων χρήσεων
Σύνολο άλλων Εσόδων

01.07.2016
31.12.2016

16. Άλλα Έξοδα
01.07.2017
31.12.2017

01.07.2016
31.12.2016

44.351,83

57.739,65

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

616,34

616,34

Έξοδα προηγουµένων χρήσεων

514,10

8.676,28

1.600,00

14,00

47.082,27

67.046,27

Μεταβατικό τέλος ασφάλειας ενεργειακού εφοδιασµού

Λοιπά έξοδα
Σύνολο άλλων Εξόδων

17. Ανάλυση χρηµατοοικονοµικού κόστους
01.07.2017
31.12.2017
0,00

Τόκοι αναλογιστικής µελέτης

01.07.2016
31.12.2016
(47,44)

Χρεωστικοί τόκοι

(249.845,32)

(255.572,86)

Σύνολο χρηµατοοικονοµικού κόστους

(249.845,32)

(255.620,30)

18. 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.
01.07.2017
31.12.2017
Κέρδη που αναλογούν στους ιδιοκτήτες της εταιρείας
Σταθµισµένος Μ.Ο µετοχών
Κέρδη ανά µετοχή σε ευρώ (βασικά και αποµειωµένα)

01.07.2016
31.12.2016

442.263,81

223.061,59

743.500

743.500

0,5948

0,3000
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19. Ενδεχόµενες υποχρεώσεις
∆εν αναµένεται να προκύψουν ουσιώδεις επιβαρύνσεις από ενδεχόµενες υποχρεώσεις.

20. Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις
Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για την χρήση που έληξε την 30.06.2010. Για την 30.06.2017
καθώς και για την περίοδο 01.07.2017 – 31.12.2017 ο φορολογικός έλεγχος βρίσκεται σε εξέλιξη. Από τον
έλεγχο των ανέλεγκτων χρήσεων δεν αναµένεται να προκύψουν επιβαρύνσεις που να έχουν ουσιώδη
επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις.

21. Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη κατά την έννοια του ∆.Λ.Π. 24
Αγορές Αγαθών & Υπηρεσιών
Από Μητρική
Απο Κορυφαία Μητρική
Από λοιπά συνδεδεµένα µέρη
Σύνολα
Απαιτήσεις

31.12.2017

31.12.2016

433.980,59

289.726,78

0,00

0,00

11.364,00

11.364,00

445.344,59

301.090,78

31.12.2017

30.06.2017

Από Μητρική

3.335.587,60

2.232.477,60

Σύνολα

3.335.587,60

2.232.477,60

Υποχρεώσεις

31.12.2017

30.06.2017

Σε Κορυφαία Μητρική

647.865,58

693.361,69

Σε Μητρική

245.775,93

249.175,77

Σύνολα

893.641,51

942.537,46

Παροχές προς τη διοίκηση και στελέχη της εταιρείας
Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών διοίκησης

31.12.2017
0,00

31.12.2017
Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη διοίκησης
Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και µέλη διοίκησης

31.12.2016
0,00

30.06.2017

9.000,00

0,00

0,00

35.504,79

∆εν υπάρχουν άλλες συναλλαγές εκτός των ανωτέρω .
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22. Ενδοεταιρικές Συναλλαγές
Ενδοεταιρικές συναλλαγές µε µητρική

Λήψη Υπηρεσιών από Επίλεκτο Ενεργειακή Α.Ε

433.980,59 €

Υποχρεώσεις σε Επίλεκτο Ενεργειακή Α.Ε

245.775,93 €

Απαιτήσεις από Επίλεκτο Ενεργειακή Α.Ε

3.335.587,60 €

Ενδοεταιρικές συναλλαγές µε κορυφαία µητρική
0,00 €

Λήψη Υπηρεσιών από Επίλεκτο Κλωστοϋφαντουργία ΑΕΒΕ
Υποχρεώσεις σε Επίλεκτο Κλωστοϋφαντουργία ΑΕΒΕ

647.865,58 €

23. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού
Την 27η Ιανουαρίου 2018 πραγµατοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της εταιρείας µε την
οποία εγκρίθηκαν οι οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 30.06.2017. Πέραν τούτου δεν
υπάρχουν άλλα γεγονότα µετά την ηµεροµηνία ισολογισµού που να επηρεάζουν τις οικονοµικές καταστάσεις.

∆ιαδικτυακός 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 01/07/2017 - 31/12/2017
και την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχονται σε αυτές είναι οι:

ΕΥΡΙΠΙ∆ΗΣ ΧΑΡ. ∆ΟΝΤΑΣ,

Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και ∆ιευθύνων Σύµβουλος.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΙΩΑΝ.∆ΟΝΤΑΣ ,

Αντιπρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.

ΑΡΣΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝ∆Ρ.ΑΡΕΤΗ,

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ
και ∆ιευθύνων Σύµβουλος

ΕΥΡΙΠΙ∆ΗΣ ΧΑΡ.∆ΟΝΤΑΣ

Υπεύθυνη Οικονοµικών Υπηρεσιών.

Ο Αντιπρόεδρος του ∆.Σ
και ∆ιευθύνων Σύµβουλος

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΙΩΑΝ.∆ΟΝΤΑΣ

Η υπεύθυνη οικονοµικών
υπηρεσιών

ΑΡΕΤΗ ΑΝ∆Ρ.ΑΡΣΕΝΟΠΟΥΛΟΥ
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