SELECTED VOLT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡ.ΓΕΜΗ 8348101000
15ο χιλ.Λεωφόρου Πάρνηθος- Αχαρνές
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1η Ιουλίου 2014 εως 30η Ιουνίου 2015
δημοσιευμένα βάσει τουν κ.ν.2190/20,άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις , ενοποιημένες και μη,κατά τα Δ.Λ.Π
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της SELECTED VOLT ΑΝΩΝΥΜΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ .Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρεία, να ανατρέξει στη διεύθυνση του διαδικτύου της εταιρείας και του ομίλου,
όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.
Αρμόδια Αρχή

Περιφέρεια Αττικής

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:

Διεύθυνση διαδικτύου Εταιρείας και Ομίλου

www.stiafilco.com και www.selectedvolt.gr

Δοντάς Χαρ.Ευριπίδης , Πρόεδρος Δ.Σ & Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων
28 Σεπτεμβρίου 2015
οικονομικών καταστάσεων
ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ Ν.ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (Α.Μ.ΣΟΕΛ
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
27271)
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ
Ελεγκτική Εταιρεία
ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.Ο.Ε
Τύπος εκθεσης ελέγχου ελεγκτών

Απόστολος Ιωάν.Δοντάς, Αντιπρόεδρος Δ.Σ, μη εκτελεστικό μέλος
Απόστολος Ηλ.Δοντάς, μη εκτελεστικό μέλος

Με Σύμφωνη Γνώμη

1.1.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
Ποσά εκφρασμένα σε €

30.06.2015

1.4.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
30.06.2014

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

01.07.2014
30.06.2015

Ποσά εκφρασμένα σε €

01.07.2013
30.06.2014

Λειτουργικές δραστηριότητες

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία

21.861.039,43

23.194.997,53

665,09

0,00

2.210,00

3.146,00

Απαιτήσεις από πελάτες

1.680.043,32

1.195.859,61

Τόκοι και έξοδα πληρωθέντα

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

4.790.486,99

7.977.542,82

Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)

28.334.444,83

32.371.545,96

Αυλα περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Εισπράξεις από απαιτήσεις
Πληρωμές σε προμηθευτές, εργαζομένους, κλπ.
(Πληρωμές)/εισπράξεις επιστροφών φόρων

3.160.158,50

5.209.926,67

-1.193.327,63

-2.042.004,31

-1.924,45

-498.149,17

-776.790,80

-782.335,24

1.188.115,62

1.887.437,95

-34.162,95

0,00

Επενδυτικές δραστηριότητες
Πληρωμές για την απόκτηση ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων

Μετοχικό κεφάλαιο

7.435.000,00

7.435.000,00

Είσπραξη επιχορήγησης

0,00

656.765,00

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων

4.149.865,02

3.739.214,29

Χορηγήσεις δανείων σε θυγατρικές

0,00

-700.000,00

11.584.865,02

11.174.214,29

Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις

8.426.538,46

12.961.538,46

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Προβλέψεις /Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

5.866.087,29

6.225.569,76

Τόκοι εισπραχθέντες
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις

10.150,00

30.577,78

-24.012,95

-12.657,22

Εξοφλήσεις δανείων

-4.145.000,00

-342.000,00

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

-4.145.000,00

-342.000,00

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

-2.980.897,33

1.532.780,73

1.473.047,89

1.028.185,51

983.906,17

982.037,94

Σύνολο υποχρεώσεων (β)

16.749.579,81

21.197.331,67

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης

6.781.246,21

5.248.465,48

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α)+(β)

28.334.444,83

32.371.545,96

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης

3.800.348,88

6.781.246,21

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1.2.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
01.07.2014
30.06.2015

Ποσά εκφρασμένα σε €

01.07.2013
30.06.2014

1.3.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Συνεχιζόμενες δραστηριότητες

Ποσά εκφρασμένα σε €

Κύκλος εργασιών

3.225.081,60

4.265.860,46

Μικτά κέρδη

1.804.402,50

2.827.782,21

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών
αποτελεσμάτων

1.245.012,51

529.615,21

Κέρδη προ φόρων

423.488,79

-339.934,67

Κέρδη μετά απο φόρους(α)

410.650,73

-248.009,79

0,00

-130,75

410.650,73

-248.140,54

0,5523

-0,3336

2.207.825,51

1.492.320,25

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης (01.07.2014 και 01.07.2013
αντίστοιχα)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (συνεχιζόμενες και διακοπείσες
δραστηριότητες)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (30.06.2015 και 30.06.2014
αντίστοιχα)

30.06.2015

30.06.2014

11.174.214,29

11.422.354,83

410.650,73

-248.140,54

11.584.865,02

11.174.214,29

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1.Με σύμφωνη γνώμη.
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (β)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετα από φόρους (α)+(β)
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή – βασικά και απομειωμένα
(σε €)
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών ,επενδυτικών
αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων

Αχαρνές 28 Σεπτεμβρίου 2015

2.α) Οι λογιστικές αρχές που ακολουθήθηκαν κατά την 30.06.2015 είναι σύμφωνες με αυτές που υιοθέτησε η εταιρεία
την προηγούμενη χρήση βάσει των Δ.Π.Χ.Α.με εξαίρεση αναταξινομήσεις κονδυλίων όπως αυτές αναφέρονται αναλυτικά
στη σημείωση 2.2 <<Mεταβολές λογιστικών Πολιτικών και Αναμορφώσεις>> του προσαρτήματος των οικονομικών
καταστάσεων β) Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας συμπεριλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές
καταστάσεις που καταρτίζει η ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕ που έχει έδρα στην Ελλάδα και συμμετέχει
στο κεφάλαιο της εταιρείας με ποσοστό έμμεσης συμμετοχής 99,98% .Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας
ενοποιούνται στον όμιλο με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης. Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας
συμπεριλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζει η ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ Α,Ε που έχει έδρα στην Ελλάδα και συμμετέχει στο κεφάλαιο της εταιρείας με ποσοστό άμεσης συμμετοχής
100%. Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας ενοποιούνται στον όμιλο με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης.

3. Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις (σημ.14)
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

και Διευθύνων Σύμβουλος

Η Υπεύθυνη
Οικονομικών Υπηρεσιών

4.Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές ή αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να
έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας
5 Δεν υπάρχουν προβλέψεις που να αναφέρονται στις περιπτώσεις 3 & 4 .Εχει σχηματισθεί πρόβλεψη για αποζημίωση
προσωπικού ποσού ευρώ 1.146,14
6. Η εταιρεία απασχολούσε τέσσερεις εργαζόμενους κατά την 30.06.2015 και τρείς εργαζόμενους την 30.06.2014.

Ευριπίδης Χαρ.Δοντάς
Α.Δ.Τ. Σ 815362

Απόστολος Ιωάν.Δοντάς
Α.Δ.Τ. ΑΖ 549246

Αρετή Ανδρ.Αρσενοπούλου
Α.Δ.Τ. Π 395401

7. Συναλλαγές σωρευτικά από την έναρξη της οικονομικής χρήσης καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και
υποχρεώσεων της εταιρείας στη λήξη της τρέχουσας χρήσης που έχουν προκύψει από συναλλαγές της με συνδεδεμένα
μέρη όπως αυτά ορίζονται στο Δ.Λ.Π 24 .
Είδος συναλλαγής
α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών

Ποσό
0,00

β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών

564.099,29

γ) Απαιτήσεις

700.000,00

δ) Υποχρεώσεις

925.505,29

ε) Αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών διοίκησης

200.000,00

στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη διοίκησης

0,00

ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη διοίκησης

0,00

8.Δεν υπάρχουν λοιπά συνολικά έσοδα.
9. Για την εξασφάλιση των δανείων της εταιρείας 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. Επιπλέον έχει
ενεχυρασθεί το μεγαλύτερο μέρος του ενεργητικού της εταιρείας καθώς επίσης και το σύνολο των μετοχών της.

