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

Αρμόδια Νομαρχία : Ημερ. Έγκρισης των ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων :
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής  :Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου : Ελεγκτική εταιρεία :Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτή :

ΖΩΗ Σ. ΛΑΥΡΕΝΤΑΚΗ 
ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Διεύθυνση διαδικτύου εταιρείας :
ΛΕΩΝΙΔΑΣ Λ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΣ   
 

31/12/2016 31/12/2015 01/01/16-31/12/16 01/01/15-31/12/15
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Κύκλος εργασιών 45.238,61 131.334,21 
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 145.789,33 154.351,29 Μικτά κέρδη / (ζημιές) (77.643,63) (25.659,75)
Επενδύσεις σε ακίνητα 379.038,91 390.591,20 Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών  και επενδυτικών 

αποτελεσμάτων  (316.475,29) (233.865,30)
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 1,74 1,64 Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων (300.528,16) (200.956,04)
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 577.070,95 658.019,15 Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (298.548,36) (213.721,41)
Αποθέματα 0,00 0,00
Απαιτήσεις από πελάτες 128.630,90 289.990,02 Λοιπά Συνολικά Έσοδα
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 569.925,98 545.964,89 Αποτίμηση επενδύσεων διαθεσίμων προς πώληση 0,00 0,00 
Mη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα για πώληση 0,00 0,00 Αποτίμηση συμβάσεων αντιστάθμισης κινδύνων ταμ. Ροών 0,00 0,00 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.800.457,81 2.038.918,19 Αποτίμηση παγίων στοιχείων στην εύλογη αξία 0,00 0,00 
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής εκμεταλλεύσεων εξωτερικού 0,00 0,00 
Μετοχικό κεφάλαιο 1.507.500,00 1.507.500,00 Λοιπά έσοδα χρήσεως 0,00 0,00 
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης (531.237,95) (232.689,59) Φόρος εισοδήματος που αναλογεί στα ανωτέρω έσοδα 0,00 0,00 Σύνολο Καθαρής Θέσης (α) 976.262,05 1.274.810,41 Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα Περιόδου 0,00 0,00
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 0,00 0,00
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 84.527,49 115.166,08 Σύνολο καθαρών αναγνωρισθέντων κερδών και (ζημιών) περιόδου (298.548,36) (213.721,41)
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 554.034,48 481.983,21
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 185.633,79 166.958,49 Κέρδη/(Ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή – βασικά (σε €) (1,78) (1,28)Υποχρεώσεις που σχετίζονται με μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 
προοριζόμενα για πώληση 0,00 0,00 Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή – (σε €) 0,00 0,00 
Σύνολο Υποχρεώσεων (β) 824.195,76 764.107,78 Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών 

αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (296.246,19) (211.635,86)
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β) 1.800.457,81 2.038.918,19

01/01/16-31/12/16 01/01/15-31/12/15Λειτουργικές δραστηριότητες
Αποτελέσματα προ φόρων (300.528,16) (200.956,04)Πλέον / μείον προσαρμογές για:Αποσβέσεις 20.229,10 22.259,17 
Απομειώσεις ενσώματων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων 0,00 0,00 
Προβλέψεις 72.417,13 0,00 Συναλλαγματικές διαφορές 0,00 0,00 

01/01/16-31/12/16 01/01/15-31/12/15 Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής 
δραστηριότητας (33.659,74) (34.748,76)

Καθαρή θέση έναρξης χρήσεως                                                             
(01/01/2016 και 01/01/2015 αντίστοιχα) 1.274.810,41 1.488.531,82 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 2.197,28 1.839,50 
Σύνολο καθαρών αναγνωρισθέντων κερδών και (ζημιών) περιόδου (298.548,36) (213.721,41) Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογ/σμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:Αύξηση / (μείωση) μετοχικού εταιρικού κεφαλαίου 0,00 0,00 Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων 0,00 0,00 Διανεμηθέντα  μερίσματα 0,00 0,00 Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 192.048,14 93.351,98 Διανομή αποθεματικών 0,00 0,00 (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 52.428,33 (430.122,86)Αγορές / (πωλήσεις) ιδίων μετοχών 0,00 0,00 (Μείον): 0,00 Καθαρή θέση λήξης χρήσεως                                                             
(31/12/2016 και 31/12/2015 αντίστοιχα) 976.262,05 1.274.810,41 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (2.197,28) (1.839,50)

1.274.810,41 Καταβεβλημένοι φόροι 0,00 0,00 
Λειτουργικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες 0,00 0,00 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 2.934,80 (550.216,51)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Αποκτήσεις θυγατρικών, συγγενών και λοιπών επενδύσεων 0,00 0,00 1. Στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2016 έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές των οικονομικών Αγορές ενσώματων & άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (136,52) (188,73)

καταστάσεων της 31/12/2015. Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και ασώματων πάγιων στοιχείων 15.536,90 0,00 
2. Στο τέλος της κλειόμενης και της προηγούμενης χρήσης η εταιρεία απασχολούσε 6 και 12 άτομα αντίστοιχα. Τόκοι εισπραχθέντες 18.144,41 34.504,77 3. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές ή αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που έχουν ή Μερίσματα εισπραχθέντα 0,00 243,99 ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση της εταιρείας. Επενδυτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες 0,00 0,00 

4. Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) 33.544,79 34.560,03 

5. Έχουν σχηματισθεί προβλέψεις: α) για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις Επί 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 Εισπράξεις από αύξηση μετοχκού κεφαλαίου 0,00 0,00 

 € 20.166,08. Πληρωμές για μείωση μετοχικού κεφαλαίου 0,00 0,00 7. Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής στην έκθεση ελέγχου επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2016, Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 0,00 0,00 εφιστά την προσοχή στη σημείωση 2.1 των χρηματοοικονομικών καταστάσεων όπου περιγράφεται το θέμα της Εξοφλήσεις δανείων 0,00 0,00 πρόθεσης της Διοίκησης της εταιρείας για συνέχιση της δραστηριότητάς της παρά την συνεχιζόμενη πτώση του Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια) 0,00 0,00 κύκλου εργασιών της, τα ζημιογόνα αποτελέσματα και τις αυξημένες βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε σχέση με Χρηματοδότηση μετόχων 0,00 90.000,00 την αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της. Χρηματοδοτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες 0,00 0,00 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) 0,00 90.000,00 
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και 
ισοδύναμα χρήσης (α) + (β) + (γ) 36.479,59 (425.656,48)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης 507.002,63 932.659,11 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης 543.482,22 507.002,63 
Χρηματικά διαθέσιμα 543.482,22 507.002,63              

0,00 0
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
από 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 έως 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
Νομαρχία Αθηνών, Δ/νση Ανωνύμων Εταιρειών 
& Πίστεως
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Σταύρου Δημήτριος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ &  ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
H ΕΤΑΙΡΕΙΑ H ΕΤΑΙΡΕΙΑ

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

H ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2017

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ H ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2010 και 2016. 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.

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

8. Οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα με συνδεμένα μέρη (μέλη ΔΣ, διευθυντικά στελέχη και συνδεμένη εταιρεία "Λαυρεντάκης 
Α.Ε. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας") αφορούν α) μισθοί και εισφορές € 146.880,59 β) έσοδα από χρημ. συναλλαγές € 
9.658,84  γ) απαιτήσεις € 19.449,53 και δ) υποχρεώσεις € 140.261,66.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ


