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Ελεγκτική Εταιρεία                                                ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.Ο.Ε Λαποκωνσταντάκης Νικόλαος, Μη εκτελεστικό µέλος

Τύπος εκθεσης ελέγχου ελεγκτών                           Με Σύµφωνη Γνώµη

Ποσά  εκφρασµένα σε € Ποσά  εκφρασµένα σε €

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30.06.2013 30.06.2012 Λειτουργικές δραστηριότητες  
01.07.2012    

30.06.2013

01.07.2011 

30.06.2012

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 328.475,70 328.475,70 Πληρωµές σε προµηθευτές, εργαζοµένους, κλπ.  -12.098,66 -31.464,98

Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 176,02 352,04 Πληρωµές (εισπράξεις επιστροφών) φόρων  -443,37 -443,37

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 111.669,40 30.306,71 Τόκοι πληρωθέντες  -52,80 -56,69

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 440.321,12 359.134,45  Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)  -12.594,83 -31.965,04

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Επενδυτικές δραστηριότητες  

Μετοχικό κεφάλαιο 60.000,00 60.000,00 Πληρωµές για την απόκτηση ενσώµατων και άυλων παγίων στοιχείων  -277.501,20 0,00

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 378.802,02 20.118,97 Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)  -277.501,20 0,00

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (α) 438.802,02 80.118,97  Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες  

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 1.519,10 279.015,48 Εισπράξεις για αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 370.000,00 50.000,00

Σύνολο υποχρεώσεων (β) 1.519,10 279.015,48 Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ)  370.000,00 50.000,00

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α)+(β) 440.321,12 359.134,45
Καθαρή αύξηση (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα & ισοδύναµα 

χρήσης (α)+(β)+(γ)  
79.903,97 18.034,96

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης 26.666,01 8.631,05

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης 106.569,98 26.666,01

Ποσά  εκφρασµένα σε €
01.07.2012           

30.06.2013

01.07.2011   

30.06.2012
Ποσά  εκφρασµένα σε € 30.06.2013 30.06.2012

Συνεχιζόµενες δραστηριότητες
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  έναρξης χρήσης (01.07.2011 και 01.07.2012  

αντίστοιχα)
80.118,97 45.381,90

Κέρδη / (ζηµιές)  προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών 

αποτελεσµάτων
-11.088,13 -15.030,22

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (συνεχιζόµενες και 

διακοπείσες δραστηριότητες)
-11.316,95 -15.262,93

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων -11.140,93 -15.086,91 Κατεθέσεις µετόχων 370.000,00 50.000,00

Κέρδη / (ζηµιές) µετά απο φόρους(α) -11.316,95 -15.262,93
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (30.06.2013 και 30.06.2012 

αντίστοιχα)
438.802,02 80.118,97

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

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετα από φόρους (α+β) -11.316,95 -15.262,93

Κέρδη (ζηµίες) µετά από φόρους ανά µετοχή – βασικά και 

αποµειωµένα (σε €)
-1,8862 -2,5438

Κέρδη / (ζηµιές)  προ φόρων, χρηµατοδοτικών ,επενδυτικών 

αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων
-11.088,13 -15.030,22

      Ο Πρόεδρος του ∆.Σ                   Ο Αντιπρόεδρος του ∆.Σ.

     &  ∆ιευθύνων Σύµβουλος 3. Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις (σηµ.16)

    ΕΥΡΙΠΙ∆ΗΣ ΧΑΡ. ∆ΟΝΤΑΣ                      ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΗΛ. ∆ΟΝΤΑΣ                

        Α.∆.Τ. Σ815362                                        Α.∆.Τ. ΑΒ 838582 5 ∆εν υπάρχουν προβλέψεις που να αναφέρονται στις περιπτώσεις 3 &  4  και λοιπές προβλέψεις .

6. Η εταιρεία δεν απασχολεί προσωπικό.

1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 1.4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

1.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ  1.3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις, στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ .Συνιστούµε εποµένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε την εταιρεία, να ανατρέξει στή διεύθυνση του διαδικτύου του οµίλου και της εταιρείας, όπου αναρτώνται οι

οικονοµικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.

ΑΡ.ΓΕΜΗ 8818501000

15ο χιλ.Λεωφόρου Πάρνηθος- Αχαρνές

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1η Ιουλίου 2012 εως 30η Ιουνίου 2013

δηµοσιευµένα βάσει τουν κ.ν.2190/20,άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις κατά τα ∆ΛΠ

1.  Με σύµφωνη γνώµη.

Η υπέυθυνη των οικονοµικών υπηρεσιών

ΑΡΕΤΗ ΑΝ∆Ρ.ΑΡΣΕΝΟΠΟΥΛΟΥ

Α.∆.Τ. Π390401

Αχαρνές 24 Σεπτεµβρίου 2013

2. Οι οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας συµπεριλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις

που καταρτίζει η ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ 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.

4.∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές ή αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που

ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία  της εταιρείας και του οµίλου.

7. Συναλλαγές σωρευτικά από την έναρξη της οικονοµικής χρήσης καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και 

υποχρεώσεων της εταιρείας στη λήξη της τρέχουσας χρήσης που έχουν προκύψει από συναλλαγές της µε 

συνδεδεµένα µέρη όπως αυτά ορίζονται στο  ∆.Λ.Π 24 .

 Είδος συναλλαγής Ποσό 

α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών 0,00
β) Αγορές αγαθών & υπηρεσιών 1.068,00
γ) Απαιτήσεις 0,00

δ) Υποχρεώσεις 420.000,00

ε) Αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών διοίκησης 0,00

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

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

 
 

 


