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ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ 
 

Η εταιρεία «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ» με διακριτικό τίτλο IPPC ΕΠΕ 
ιδρύθηκε Τo 2010. Βασικός σκοπός της εταιρείας είναι, έτσι όπως περιγράφεται και στο 
καταστατικό της: 

α) Η εκπόνηση μελετών σχετικών με το περιβάλλον, τις κλιματικές αλλαγές και την 
εταιρική κοινωνική ευθύνη και η παροχή υπηρεσιών συμβούλου περιβάλλοντος, 
κλιματικών αλλαγών και εταιρικής υπευθυνότητας. 

β) Η εκπόνηση μελετών σχετικών με την ενέργεια, την εξοικονόμηση ενέργειας και την 
ενεργειακή πιστοποίηση κτιρίων και νομικών προσώπων. 

γ) Η εκπόνηση μελετών για την αδειοδότηση και τη λειτουργία μεταποιητικών 
επιχειρήσεων καθώς και των επιχειρήσεων του τριτογενούς τομέα. 

δ) Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, καθώς και η διαμεσολάβηση για την 
πραγματοποίηση συναλλαγών άυλων προϊόντων άνθρακα και ενέργειας (δικαιώματα 
εκπομπών, πιστοποιητικά πράσινης ενέργειας, κλπ).    

ε) Η παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου έργων. 

 Η IPPC ΕΠΕ έχει μεγάλη εμπειρία σε θέματα κλιματικών αλλαγών. Παρέχει υπηρεσίες 
που σχετίζονται με την εφαρμογή των ευέλικτων μηχανισμών του Κυότο, όπως είναι 
η εμπορία ρύπων και οι μηχανισμοί έργων. Η IPPC ΕΠΕ είναι η μόνη ελληνική εταιρία, 
μέλη της οποίας έχουν διαπιστευτεί από το Ευρωπαϊκό Χρηματιστήριο Ρύπων (EEX) 
και έχει υπογράψει διεθνείς συμφωνίες συνεργασίας τύπου IETA για συναλλαγές κάθε 
τύπου δικαιωμάτων εκπομπών με μεγάλες Ευρωπαϊκές χρηματιστηριακές εταιρίες.  

Η IPPC ΕΠΕ έχει μεγάλη εμπειρία σε θέματα βιομηχανικής αδειοδότησης καθώς έχει 
εκπονήσει με επιτυχία ένα σημαντικό αριθμό μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
για την έκδοση ΑΕΠΟ, μελετών για την έκδοση αδειών λειτουργίας, χρήσης υδάτινων 
πόρων και διαχείρισης βιομηχανικών αποβλήτων. 

Η IPPC ΕΠΕ έχει εκπονήσει περιβαλλοντικές μελέτες για το δημόσιο τομέα όπως 
στρατηγικές μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων για σχέδια και προγράμματα, 
εξειδικευμένες περιβαλλοντικές μελέτες για την ποιότητα της ατμόσφαιρας και την 
αέρια ρύπανση, τη διαχείριση υδάτινων πόρων και τις κλιματικές αλλαγές και φακέλους 
συμμετοχής σε χρηματοδοτούμενα έργα.  

Η IPPC ΕΠΕ εκδίδει σε τακτά διαστήματα το newsletter CO2NTROL INFO, τη μόνη 
ελληνική περιοδική έκδοση με αναλύσεις για τις κλιματικές αλλαγές και την εφαρμογή 
του συστήματος εμπορίας ρύπων και τηρεί ακριβείς χρονοσειρές με δεδομένα αγορών 
ενέργειας και εμπορίας ρύπων από την έναρξη του συστήματος εμπορίας ρύπων, 
δηλαδή από το 2005.   



 

 

 

IPPC Profile 2015     Σελ 4 από 10 
 

EN ISO 9001:2008 
No. : 01011225 EN ISO 14064-1:2006 

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΜΑΣ 
 

Εξειδικευόμαστε σε έργα και μελέτες που αφορούν τις κλιματικές αλλαγές και το 
περιβάλλον εν γένει και τη χρήση σύνθετων χρηματοπιστωτικών προϊόντων, με 
έμφαση στη διαχείριση τίτλων στις αγορές άνθρακα και ενέργειας. Η εξειδίκευσή μας 
προκύπτει από την πολυετή εμπειρία των στελεχών μας, τη γνώση της νομοθεσίας, 
την παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων, τις διεθνείς συνεργασίες και τη συνεχή 
εκπαίδευση σε νέες τεχνικές και τεχνολογίες. 

Συνεργαζόμαστε με τους πελάτες μας και επιδιώκουμε να βοηθήσουμε αφενός να 
ανταπεξέρθουν στην κάλυψη των υποχρεώσεών τους για την εφαρμογή της 
νομοθεσίας και, αφετέρου να καταστήσουν ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα την 
εφαρμογή πολιτικών που αφορούν την μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου, την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και την προστασία του 
περιβάλλοντος. Συνεργαζόμαστε με τους πελάτες μας για να τους εξασφαλίσουμε 
πρόσβαση στις διεθνείς αγορές άνθρακα.  

Διασφαλίζουμε την ποιότητα της εργασίας μας εφαρμόζοντας αυστηρές διαδικασίες 
ποιότητας πιστοποιημένες κατά ISO 9001:2008. Αισθανόμαστε υπεύθυνοι και 
λογοδοτούμε για την εργασία μας. Έχοντας μακρά εμπειρία στην ανάπτυξη και 
εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης ποιότητας και περιβάλλοντος αλλά και εξαιρετική 
εμπειρία στην εφαρμογή πολύπλοκων και λεπτών διαδικασιών για τη χρήση σύνθετων 
χρηματιστηριακών προϊόντων, μπορούμε να διασφαλίσουμε την εφαρμογή του 
χρονοδιαγράμματος και την ποιότητα εκείνη που θα βελτιστοποιήσει το όφελος για τον 
πελάτη μας. 

Επενδύουμε στο μέλλον υιοθετώντας κουλτούρα έρευνας & ανάπτυξης. Προωθούμε 
την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων παροχής υπηρεσιών, τη συνεργασία με νέους 
επιστήμονες, τη χρήση εξειδικευμένου λογισμικού και τη συμμετοχή μας σε εθνικές και 
διεθνείς συναντήσεις και συνέδρια. Επενδύουμε στην προστασία του περιβάλλοντος 
και του κλίματος παρέχοντας κλιματικά ουδέτερες υπηρεσίες, πιστοποιημένες κατά ISO 
14064-1:2006. 
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ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ   
 

Κλιματικές αλλαγές 

Η IPPC εξυπηρετεί ένα σημαντικό αριθμό βιομηχανικών επιχειρήσεων και 
αερομεταφορέων που συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό Σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων 
εκπομπών (EU-ETS). Οι παρεχόμενες υπηρεσίες καλύπτουν πλήρως όλες τις απαιτήσεις 
του EU-ETS και έτσι διασφαλίζεται ότι κάθε πελάτης θα αποκομίσει το μέγιστο 
περιβαλλοντικό και οικονομικό όφελος μέσω μιας υπηρεσίας τύπου one-stop-shop. 

Οι υπηρεσίες παρέχονται με τη μορφή ετήσιου πακέτου που καλύπτει όλες τις 
απαιτήσεις του συστήματος. Συγκεκριμένα, στις υπηρεσίες περιλαμβάνονται: 

 Ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων παρακολούθησης και αναφοράς 
εκπομπών. Η IPPC αναπτύσσει συστήματα παρακολούθησης και αναφοράς 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Αποφάσεις 
(υποχρεωτικός τομέας εμπορίας ρύπων) και σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο 
ISO 14064 (εθελοντικός τομέας). Κάθε σύστημα είναι προσαρμοσμένο στη 
συγκεκριμένη εταιρία για την οποία αναπτύσσεται και μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί είτε αυτόνομα είτε ως τμήμα ενός ήδη εφαρμοζόμενου 
συστήματος (ISO 9001 ή 14001). Επιπλέον, η IPPC αναλαμβάνει είτε τη 
λειτουργία του συστήματος σε συνεχή βάση είτε τον έλεγχο της εφαρμογής 
του συστήματος μέσω εξωτερικών επιθεωρήσεων. 

 Υπολογισμός και αναφορά εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Η IPPC 
αναλαμβάνει τον υπολογισμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, την 
προετοιμασία της ετήσιας έκθεσης αναφοράς και την υποστήριξη του πελάτη 
κατά τη διάρκεια της επαλήθευσης. Η εργασία γίνεται σύμφωνα με τις 
Αποφάσεις και τις Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από 
μελετητές με εξειδικευμένη εμπειρία. Η εργασία της IPPC περιλαμβάνει 
επιτόπια συνεργασία στο χώρο της επιχείρησης. 

Επιπλέον, ειδικά για τους βιομηχανικούς πελάτες, στους υπολογισμούς 
περιλαμβάνονται και οι αναφορές PRTR, τα ερωτηματολόγια VOC και οι 
ετήσιες εκθέσεις παραγωγού αποβλήτων. Καλύπτεται έτσι το σύνολο των 
υποχρεωτικών ετήσιων περιβαλλοντικών αναφορών της βιομηχανίας. 

 Συναλλαγές δικαιωμάτων εκπομπών. Η IPPC δίνει πρόσβαση στην εγχώρια και 
τη διεθνή αγορά ρύπων για συναλλαγές EUA, EUAA, CER, ERU και VER. Οι 
συναλλαγές γίνονται σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα της IETA, με απόλυτη 
ασφάλεια σε αναγνωρισμένα χρηματιστήρια ρύπων και με αναγνωρισμένες 
χρηματιστηριακές εταιρίες. 
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 Ενημέρωση και εκπαίδευση. Η IPPC  εκδίδει περιοδικές αναλυτικές εκθέσεις 
ενημέρωσης υπό τον τίτλο CO2NTROL®info. Η ενημέρωση αφορά τις 
κλιματικές αλλαγές και το σύστημα εμπορίας ρύπων, τις διεθνείς συναλλαγές 
δικαιωμάτων και παραγώγων, τη διαχείριση ενέργειας και τα ενεργειακά 
προϊόντα. Επιπλέον, η IPPC αναλαμβάνει την επιτόπια ενημέρωση και 
εκπαίδευση στελεχών των επιχειρήσεων σε θέματα περιβάλλοντος, κλιματικών 
αλλαγών, εμπορίας ρύπων και ενέργειας είτε στο πλαίσιο συμμετοχής στην 
εμπορία ρύπων είτε στο πλαίσιο εφαρμογής προγραμμάτων εταιρικής 
κοινωνικής ευθύνης 

 

Υπηρεσίες συμβούλου στη μεταποίηση 

Η IPPC παρέχει στην μεταποίηση όλο το φάσμα των υπηρεσιών συμβούλου μηχανικού. 
Στις υπηρεσίες της περιλαμβάνονται: 

 Αδειοδότηση βιομηχανικών εγκαταστάσεων. Η IPPC αναλαμβάνει την εκπόνηση 
και την υποστήριξη όλων των απαιτούμενων μελετών για τη λειτουργία μιας 
βιομηχανικής μονάδας. Σε αυτές περιλαμβάνονται μελέτες περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων, μελέτες για έκδοση αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας, μελέτες 
πυρασφάλειας, μελέτες διαχείρισης υγρών, στερεών και επικίνδυνων 
αποβλήτων, ενσωμάτωση βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών σύμφωνα με το 
Κοινοτικό Δίκαιο, υποχρεωτικές και εθελοντικές περιβαλλοντικές αναφορές, 
περιβαλλοντικές και ενεργειακές επιθεωρήσεις. 

 Αδειοδότηση Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών Περιοχών. Η IPPC αναλαμβάνει 
την εκπόνηση όλων των απαιτούμενων φακέλων για την αδειοδότηση 
βιομηχανικών και επιχειρηματικών περιοχών, συμπεριλαμβανομένης της 
περιβαλλοντικής αδειοδότησης, τη διαχείριση υγρών και στερεών αποβλήτων 
και της ένταξης των έργων σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα. 

 Ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων ποιότητας και περιβαλλοντικής 
διαχείρισης. Η IPPC αναλαμβάνει την αρχική ανάπτυξη, την λειτουργία και την 
επιθεώρηση συστημάτων διαχείρισης ποιότητας (ISO 9001), διαχείρισης 
περιβάλλοντος (ISO 14001), παρακολούθησης και αναφοράς αερίων του 
θερμοκηπίου (ISO 14064), αποτυπώματος άνθρακα των προϊόντων (ISO 
14067) 

 Μελέτες σκοπιμότητας και τεχνικοοικονομικές μελέτες νέων επενδύσεων. Η 
IPPC συνεργάζεται με νέους επενδυτές προκειμένου να τους βοηθήσει να 
ανταπεξέλθουν στον κυκεώνα των διαδικασιών που απαιτούνται από το στάδιο 
του concept μιας επιχειρηματικής ιδέας μέχρι την εφαρμογή της.   
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Επιχειρηματικότητα και αειφορία 

Η IPPC βοηθά εταιρίες να καταρτίσουν εκθέσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, 
εκθέσεις αειφορίας και να εφαρμόσουν εξειδικευμένα διεθνή πρότυπα αειφορίας που 
είτε απαιτούνται λόγω της συμμετοχής μιας εταιρίας σε ένα διεθνές σύστημα 
διαχείρισης της αειφορίας είτε γίνονται εθελοντικά. Οι υπηρεσίες της IPPC 
περιλαμβάνουν: 

 Εκπόνηση εκθέσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (ΕΚΕ). Η IPPC αναλαμβάνει 
την εκπόνηση εκθέσεων ΕΚΕ με βάση το διεθνές πρότυπο GRI. Εταιρίες και 
Οργανισμοί μπορούν έτσι να μετρήσουν, να κατανοήσουν και να 
επικοινωνήσουν τον οικονομικό, περιβαλλοντικό και κοινωνικό αντίκτυπο της 
λειτουργίας τους, να ορίσουν στόχους και να διαχειριστούν αποτελεσματικά τις 
αλλαγές στο εσωτερικό τους. Να χτίσουν γέφυρες με την κοινωνία και να 
μειώσουν του περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα. 

 Εφαρμογή εξειδικευμένων προτύπων. Η IPPC βοηθά εταιρίες και οργανισμούς 
να ενσωματώσουν στην λειτουργία τους και να εφαρμόσουν εξειδικευμένα 
διεθνή πρότυπα όπως είναι το GHG Protocol ή ακόμη να ετοιμάσουν αναφορές 
σύμφωνα με τα πρότυπα του CDP για να γνωστοποιήσουν και να μοιραστούν 
πληροφορίες σχετικά με την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, τη 
διαχείριση του νερού και τον κίνδυνο της αποψίλωση των δασών.  

 Αντιστάθμιση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. η IPPC υπολογίζει τις 
προκαλούμενες μειώσεις εκπομπών από κάθε είδους δράση ή έργο που 
αναλαμβάνει μια επιχείρηση στο πλαίσιο εφαρμογής προγραμμάτων εταιρικής 
κοινωνικής ευθύνης. Η IPPC δίνει πρόσβαση στην εγχώρια και τη διεθνή αγορά 
ρύπων για συναλλαγές EUA, EUAA, CER, ERU και VER. Οι συναλλαγές γίνονται 
σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα της IETA και με απόλυτη ασφάλεια. 

 

Υπηρεσίες συμβούλου στη δημόσια διοίκηση 

Η IPPC παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες στο δημόσιο τομέα που σχετίζονται με το 
περιβάλλον, την ενέργεια και την κλιματική αλλαγή. Στις υπηρεσίες αυτές 
περιλαμβάνονται: 

 Εξειδικευμένες υπηρεσίες που αφορούν τις κλιματικές αλλαγές. Η IPPC  έχει 
βοηθήσει το υπουργείο περιβάλλοντος να κωδικοποιήσει την ελληνική 
νομοθεσία για τις κλιματικές αλλαγές, να αναπτύξει τις απαιτούμενες διαδικασίες 
για την εφαρμογή των ευέλικτων μηχανισμών έργων του Κυότο (JI/CDM), να 
υλοποιήσει απαιτήσεις του EU-ETS όπως ήταν η αρχική κατανομή δικαιωμάτων 
για τις περιόδους 2005-2007 & 2008-2012, να οργανώσει τη διαδικασία 
πλειστηριασμού δικαιωμάτων EUA και σε ένα πλήθος ακόμη εξειδικευμένων 
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θεμάτων που άπτονται της Ευρωπαϊκής πολιτικής για τις κλιματικές αλλαγές. Η 
IPPC έχει επίσης συμμετάσχει σε μελετητικά έργα που αφορούσαν τη διαχείριση 
υδάτινων πόρων και την ποιότητα του αέρα, υλοποιώντας κυρίως σύνθετες 
τεχνικές εργασίες όπως η εφαρμογή διεθνών προτύπων για τον υπολογισμό της 
έκλυσης ρυπαντικών φορτίων στα νερά και στην ατμόσφαιρα.  

 Εκπόνηση Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης (ΣΠΕ). Η IPPC εκπονεί 
στρατηγικές μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την εκτίμηση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων σχεδίων και προγραμμάτων όπως είναι ο 
σχεδιασμός της διαχείρισης στερεών αποβλήτων, η διαχείριση υδάτινων πόρων 
και ο χωροταξικός σχεδιασμός. 

 Υποστήριξη στην ωρίμανση έργων και χρηματοδοτικές εντάξεις. Η IPPC βοηθά 
την τοπική αυτοδιοίκηση να αναπτύξει νέα concept έργων και στη συνέχεια 
βοηθά στην ωρίμανση των έργων αυτών και στην προετοιμασία των φακέλων 
τους για ένταξη σε χρηματοδοτικά προγράμματα. Έργα όπως τηλεθερμάνσεις, 
ενεργειακή αξιοποίηση του τοπικού δυναμικού, ενεργειακές αναβαθμίσεις 
κτιρίων και υποδομών, διαχείριση απορριμμάτων, διαχείριση υδάτινων πόρων 
και λυμάτων και ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού που δίνουν 
πρόσθετη αξία σε κάθε τόπο, εκσυγχρονίζουν τις υποδομές του και προωθούν 
τη βιώσιμη ανάπτυξη.   

 

 

  



 

 

 

IPPC Profile 2015     Σελ 9 από 10 
 

EN ISO 9001:2008 
No. : 01011225 EN ISO 14064-1:2006 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 
 

Η IPPC έχει πιστοποιηθεί για την εφαρμογή συστήματος ποιότητας σύμφωνα με το 
διεθνές πρότυπο ISO 9001:2008 από το 2011. H IPPC ακολουθεί αυστηρές διαδικασίες 
ποιότητας σε όλο τον κύκλο κάθε έργου από τον αρχικό σχεδιασμό έως και την 
υποστήριξη του πελάτη μετά την ολοκλήρωση του έργου. 

Η IPPC έχει πιστοποιηθεί για την εφαρμογή του προτύπου ISO14064-1:2006, 
σύμφωνα με το οποίο παρακολουθεί τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που 
παράγονται κατά τη λειτουργία της και αντισταθμίζει πλήρως τις εκπομπές της από το 
2013 και μετά, με αποτέλεσμα συνολικά η λειτουργία της να είναι κλιματικά ουδέτερη. 

Η IPPC διαθέτει μελετητικά πτυχία στις κατηγορίες 15 (μελέτες βιομηχανιών), 18 
(χημικοτεχνικές μελέτες) και 27 (περιβαλλοντικές μελέτες). 

Η IPPC είναι εγγεγραμμένη στο Βιβλίο Τεχνικών Επωνυμιών του ΤΕΕ και στο 
Επιμελητήριο Ευβοίας. 

Το ανθρώπινο δυναμικό της IPPC έχει πιστοποιηθεί από το EEX (European Energy 
Exchange) ως market exchange traders. 

Η εταιρία εφαρμόζει πολιτική αντιμετώπισης ξεπλύματος μαύρου χρήματος, για τη 
συμμετοχή της στις συναλλαγές δικαιωμάτων εκπομπών. Παράλληλα εφαρμόζει 
αυστηρή πολιτική KYC για όλους τους πελάτες με τους οποίους συναλλάσσεται στην 
εμπορία ρύπων. 

Το ανθρώπινο δυναμικό της IPPC ΕΠΕ αποτελείται από μηχανικούς,  
περιβαλλοντολόγους και οικονομολόγους και διαθέτει οργανωμένο λογιστήριο και 
back-office διεθνών συναλλαγών.  

Διαχειριστής της εταιρίας είναι ο κ. Στάθης Κουρνιώτης, διδάκτωρ Χημ. Μηχανικός με 
20ετή επαγγελματική εμπειρία. 

Τεχνικός διευθυντής έργων είναι ο κ. Αλέξανδρος Κάλαττας, Μηχ. Μηχανικός. 

Υπεύθυνη ποιότητας είναι η κα Γεωργία Τζαβάρα, Χημ. Μηχανικός. 

Υπεύθυνη λογιστηρίου είναι η κα Αγάπη Μποϊντά, οικονομολόγος. 
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ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 
 

Η IPPC ΕΠΕ έχει εκτελέσει με επιτυχία έργα για το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας 
και Κλιματικής Αλλαγής, για Περιφέρειες και Δήμους της χώρας. Οι κύριοι πελάτες της 
IPPC είναι βιομηχανικές εγκαταστάσεις, αεροπορικές εταιρίες και εταιρίες παροχής 
υπηρεσιών. Για λόγους εμπιστευτικότητας, τα ονόματα των ιδιωτών πελατών της IPPC 
δεν δημοσιεύονται. Λίστες ειδικής εμπειρίας μπορούν να δοθούν μετά από σχετικό 
αίτημα. 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

Η IPPC εκδίδει ετήσιους ισολογισμούς με βάση την ελληνική νομοθεσία. Ο κύκλος 
εργασιών της εταιρίας για το 2014 ήταν 1.691.006,91 €. Στο τέλος της παρουσίασης 
επισυνάπτεται ο τελευταίος ισολογισμός της εταιρίας. 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ 
 

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ (IPPC Ltd.) 

Αποστόλη 58, 34100 Χαλκίδα (Έδρα) 

ΑΦΜ: 997835616, ΔΟΥ Χαλκίδας 

ΓΕΜΗ: 46511322000 

Τηλ.: 22210 25314, Φαξ: 22210-25790 

Email: info@ippc.gr 

Url: www.ippc.gr 

Facebook: https://www.facebook.com/ippc.gr  



                                                  I.P.P.C ΕΠΕ
"ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ & ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ"

                                                                             ΑΠΟΣΤΟΛΗ 58  Τα.Κ. 34100 ΧΑΛΚΙ∆Α  Α.Φ.Μ.:997835616 Γ.Ε.ΜΗ. :46511322000
                                                                              ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ( 1η ΕΤΑΙΡΙΚΗ  ΧΡΗΣΗ 01/01/2014 - 31/12/2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Ποσά σε ΕΥΡΩ Ποσά σε ΕΥΡΩ
κλειόµενης προηγούµενης   

Αξία Κτήσεως Αποσβέσεις Αναπόσβ.Αξια Αξία Κτήσεως Αποσβέσεις Αναπόσβ.Αξια   χρήσεως 2014 χρήσης  2013   

Β. ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Α. Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
    1. Εξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκαταστάσ 2.536,00 1.099,94 1.436,06 1.100,00 1.099,94 0,06 Ι. ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Γ. ΠΑΓΙΟ  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 1.Εταιρικό κεφάλαιο 72.000,00 72.000,00
  ΙΙ.ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 72.000,00 72.000,00
   5. Μεταφορικά µέσα 16.000,00 6.571,70 9.428,30 16.000,00 3.200,00 12.800,00 IΙΙ. ∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 
   6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός 10.156,00 8.504,89 1.651,11 8.200,00 8.199,69 0,31      ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 26.156,00 15.076,59 11.079,41 24.200,00 11.399,69 12.800,31     2.∆ιαφορές από αναπροσαρ.αξίας λοιπ.περ.στοιχείων 39.286,78 39.286,78
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ) 26.156,00 15.076,59 11.079,41 24.200,00 11.399,69 12.800,31 39.286,78 39.286,78

∆. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ   IV.ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
 I. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ    1.Τακτικό αποθεµατικό 1.486,15 0,00
    1. ∆ικαιώµατα  Ρύπων 13.528,80 0,00 1.486,15 0,00
 II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ
  1. Πελάτες 251.138,14 335.544,12 1.Υπόλοιπο κερδών εις νέο 27.503,61 0,00
  3. Επιταγές εισπρακτέες 25.700,50 6.283,00 2.Υπόλοιπο ζηµιών χρήσεως εις νέο -16.985,74 -16.985,74
11. Χρεώσται διάφοροι 3.925,98 800,00 10.517,87 -16.985,74
12. Λογ/µοί διαχ/σεως προκ/λών & πιστ/σεων 893,43 645,06 ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV+ΑVI) 123.290,80 94.301,04

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 295.186,85 343.272,18 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
 ΙV. ∆ιάθεσιµα  ΙΙ. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
   1.  Ταµείο 59.298,81 67.765,71  1. Προµηθευτές 285.836,23 360.004,08
   3. Καταθέσεις όψεως 54.511,71 32.206,31  5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη 12.309,52 1.739,45
ΣΥΝΟΛΟ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 113.810,52 99.972,02  6.Ασφαλιστικοί οργανισµοί 76,29 0,00

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  (∆ΙΙ+∆ΙV) 408.997,37 443.244,20 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ) 298.222,04 361.743,53

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  (Β+Γ+∆+Ε) 421.512,84 456.044,57 ∆. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ  

    2.Εξοδα χρήσεως δουλευµένα 0,00 0

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ  (Α+Γ+∆) 421.512,84 456.044,57

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ΗΣ ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

                              Ποσά κλειοµένης Χρήσεως 2014 Ποσά προηγ. Χρήσης 2013
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 1.691.006,91 903.317,00
Μείον : Κοστος πωλήσεων 0,00 0,00
Μικτά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως 1.691.006,91 903.317,00
 ΜΕΙΟΝ: 1. Εξοδα διοικητικής  λειτουργίας 1.669.157,35 919.620,52 ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
             3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως 0,00 -1.669.157,35 0,00 -919.620,52
  Μερικά αποτελέσµατα  εκµεταλλεύσεως 35.378,36 -16.303,52
Πλέον:  4.Πιστωτικοί τόκοι  και συναφή έσοδα 0,00 0,00 Καθαρά  αποτελέσµατα (ζηµία) χρήσεως  34.630,56 -16.985,74
Μείον :  3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα 608,08 -608,08 225,45 -225,45 Μείον Φόρος  Εισοδήµατος 4.907,47 0,00
Ολικά αποτελέσµατα  εκµετάλλευσης 34.770,28 -16.528,97           Τακτικό αποθεµατικό 1.486,15 0,00

ΙΙ.ΠΛΕΟΝ(ή µειον) : ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ         Λοιποί  µη ενσωµ/νοι φόροι 733,33 0,00

              1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 0,00 0,00 Υπόλοιπο αποτελεσµάτων (ζηµιών) προηγ/νων χρήσεων -16.985,74 0,00
              3.Έσοδα προηγουµένων χρήσεων 0,00 0,00 Υπόλοιπο κερδών χρησεως εις νέο 10.517,87 -16.985,74

 Μείον :  1.Έκτακτα & ανόργανα έξοδα 139,72 56,77
              3.Έξοδα προηγουµένων χρήσεων 0,00 -139,72 0,00 -56,77
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσµατα 34.630,56 -16.585,74
ΜΕΙΟΝ : Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων 3.676,90 12.499,63                                       Ο ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ                                                                       Ο  ΛΟΓΙΣΤΗΣ
Μείον : Οι από αυτές ενσωµατωµένες στο λειτουργικό κόστος 3.676,90 0,00 12.499,63 0,00 ΚΟΥΡΝΙΩΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΦΛΩΚΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣπρο φόρων 34.630,56 -16.585,74 ΑΑ114234 ΑΕ 480716

Κλειόµενης   Χρήσεως 2013
Ποσά σε ΕΥΡΩ

Κλειόµενης   Χρήσεως   2014
Ποσά σε ΕΥΡΩ


	ΠΡΟΦΙΛ IPPC 2015
	IPPC_ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014

