
Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτή :
Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τύπος έκθεσης επισκόπησης ελεγκτή :

ΣΤ. ΕΜΜ. ΛΑΥΡΕΝΤΑΚΗΣ ΑΕΠΕΥ
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 24316/06/Β/91/38

Διεύθυνση: Σοφοκλέους 7-9

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
από 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 έως 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
Αρμόδια Νομαρχία : Ημερ. Έγκρισης των ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων : 8 Φεβρουαρίου 2020

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής  : Γεώργιος Παπαγεωρόπουλος
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου : Ελεγκτική εταιρεία : Σ.Ο.Λ. ΑΕ

 Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτή : Με σύµφωνη γνώµη - θέµα έµφασης
ΖΩΗ Σ. ΛΑΥΡΕΝΤΑΚΗ ΠΡΟΕΔΡΟΣ &  ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. Διεύθυνση διαδικτύου εταιρείας :
ΛΕΩΝΙΔΑΣ Λ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.
 
 
 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

H ΕΤΑΙΡΕΙΑ H ΕΤΑΙΡΕΙΑ

12/31/2019 12/31/2018 01/01/19-31/12/19 01/01/18-31/12/18

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Κύκλος εργασιών 107,692.76 93,849.54 
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 98,972.83 132,989.85 Μικτά κέρδη / (ζημιές) 22,732.57 19,093.10 

Επενδύσεις σε ακίνητα 344,382.02 355,934.31 (19,183.92) (87,730.53)

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 1.74 1.74 Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων (18,637.56) (85,452.80)
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 519,619.24 510,733.72 Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (22,536.04) (97,330.72)
Απαιτήσεις από πελάτες 40,556.98 42,631.41
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 613,630.05 643,874.21 Σύνολο καθαρών αναγνωρισθέντων κερδών και (ζημιών) περιόδου (22,536.04) (97,330.72)
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1,617,162.86 1,686,165.24

Κέρδη/(Ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή – βασικά (σε €) (0.13) (0.58)
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή – (σε €) 0.00 0.00 

Μετοχικό κεφάλαιο 1,507,500.00 1,507,500.00 (2,454.06) (69,778.48)

Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης (755,516.86) (732,987.43)
751,983.14 774,512.57

Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 202,527.49 214,527.49
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 662,652.23 697,125.18

865,179.72 911,652.67
1,617,162.86 1,686,165.24

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ  (έμμεση μέθοδος)
Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

H ΕΤΑΙΡΕΙΑ

01/01/19-31/12/19 01/01/18-31/12/18

Λειτουργικές δραστηριότητες
Αποτελέσματα προ φόρων (18,637.56) (85,452.80)
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις 16,729.84 17,952.05 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Απομειώσεις ενσώματων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων 0.00 0.00 
Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ Προβλέψεις 0.00 0.00 

H ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αποτελέσματα από ασώματα και ενσώματα πάγια και επενδυτικά ακίνητα 0.00 0.00 

01/01/19-31/12/19 01/01/18-31/12/18 (74,503.00) (4,345.87)

774,512.57 871,843.29 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 2,796.11 2,068.14 

Σύνολο καθαρών αναγνωρισθέντων κερδών και (ζημιών) περιόδου (22,529.43) (97,330.72)

751,983.14 774,512.57

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (21,653.45) 70,725.83 
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) (34,472.95) 103,602.97 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (2,796.11) (2,068.14)

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) (132,537.12) 102,482.18 

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Επενδυτικές δραστηριότητες

1. Στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2019 έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές των οικονομικών Αγορές ενσώματων & άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων 0.00 0.00 
καταστάσεων της 31/12/2018 πλέον της εφαρμογής του νέου ΔΠΧΑ 16. Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και ασώματων πάγιων στοιχείων 100,000.00 0.00 

2. Στο τέλος της κλειόμενης και της προηγούμενης χρήσης η εταιρεία απασχολούσε 6 άτομα. Τόκοι εισπραχθέντες 3,342.47 4,345.87 
3. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές ή αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που έχουν ή 

ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση της εταιρείας.

4. Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) 103,342.47 4,345.87 

5. ΈΕπί των ακινήτων της Εταιρείας δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη. Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
6. Οι προβλέψεις της Εταιρείας αναφέρονται στην αποζημιώση του προσωπικού € 64.361,41 και σε λοιπές προβλέψεις Εξοφλήσεις δανείων (12,000.00) 0.00 

 € 20.166,08.

7. Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής στην έκθεση ελέγχου επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2019, (12,000.00) 0.00 

εφιστά την προσοχή στη σημείωση 2.1 των χρηματοοικονομικών καταστάσεων όπου περιγράφεται το θέμα της (41,194.65) 106,828.05 

πρόθεσης της Διοίκησης της εταιρείας για συνέχιση της δραστηριότητάς της παρά την συνεχιζόμενη πτώση του Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης 639,717.49 532,889.44 
κύκλου εργασιών της, τα ζημιογόνα αποτελέσματα και τις αυξημένες βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε σχέση με Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης 598,522.84 639,717.49 
την αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της. 

8. Οι συναλλαγές και τα υπόλοιποα με συνδεμένα μέρη (μέλη ΔΣ, διευθυντικά στελέχη και συνδεμένη εταιρεία 

#REF! #REF!

Αθήνα, 8 Φεβρουαρίου 2020

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΣ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΖΩΗ ΣΤ. ΛΑΥΡΕΝΤΑΚΗ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Λ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΛΙΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ. Μ 318874 Α.Δ.Τ. Ν 038025 Α.Δ.Τ. ΑΗ 634216

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της εταιρίας. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, 
πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρίας, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού 
ελεγκτή λογιστή.

Νομαρχία Αθηνών, Δ/νση Ανωνύμων Εταιρειών & 
Πίστεως

www.lavrentakis.gr

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

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

Σύνολο Καθαρής Θέσης (α)

Σύνολο Υποχρεώσεων (β)
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β)

Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής 
δραστηριότητας

Καθαρή θέση έναρξης χρήσεως                                                             
(01/01/2017 και 01/01/2016 αντίστοιχα)

Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογ/σμών κεφαλαίου κίνησης ή 
που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:

Καθαρή θέση λήξης χρήσεως                                                             
(31/12/2017 και 31/12/2016 αντίστοιχα)

Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2010 και 2018. Οι χρήσεις 2011 έως 2013 έχουν 
ελεγχθεί φολογικά βάσει του Ν. 2238/94 από τους νόμιμους ελεγκτές και εκδόθηκε πιστοποιητικό ελέγχου με σύμφωνη 
γνώμη. Για τις χρήσεις 2014 και 2015 η εταιρεία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών όπως 
προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 65Α Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (N. 4174/2013, Φ.Ε.Κ. 170Α΄). Από τον 
έλεγχο αυτό δεν προέκυψαν διαφορές φόρου για τις χρήσεις 2014 και 2015.

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 
(γ)
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και 
ισοδύναμα χρήσης (α) + (β) + (γ)

Οι παραπάνω συνθήκες υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας που μπορεί να εγείρει σημαντική αμφιβολία 
για την ικανότητα της εταιρίας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της.

"Λαυρεντάκης Α.Ε. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας") αφορούν α) μισθοί και εισφορές € 92.487,64 β) έσοδα από χρημ. 
συναλλαγές € 886,18   γ) απαιτήσεις € 15.946,17 και δ) υποχρεώσεις € 118.121,65.
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http://www.lavrentakis.gr/
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