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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1/1/2016 ΕΩΣ 31/12/2016
(∆ημοσιευόμενα βάσει του Κ.Ν.2190/1920, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ∆ΛΠ) 

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της εταιρείας.
Συνιστούμε επομένως ο αναγνώστης, πριν προβεί σε οποιουδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρεία να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας όπου αναρτώνται οι

οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του νόμιμου ελεγκτή.

Αρμόδια Αρχή : Σύνθεση ∆ιοικητικού Συμβουλίου : Ημερ. Έγκρισης των ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων
Περιφέρια Αττικής Π.Ε. Κεντρικού Τομέα ∆/νση Ανάπτυξης Πρόεδρος: (από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία):
Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού Γεώργιος Αγραφιώτης

Αντιπρόεδρος: Νόμιμος Ελεγκτής  : Παύλος Λ.Στελλάκης (ΑΜ ΣΟΕΛ: 24941)
0 Ελεγκτική εταιρεία : Grant Thornton Α.Ε.

∆/νων Σύμβουλος: Τύπος έκθεσης ελέγχου Νόμιμου Ελεγκτή: Γνώμη χωρίς επιφύλαξη
Εμμανουήλ Μαραγκουδάκης
Μέλη: ∆ιεύθυνση διαδικτύου εταιρείας: www.perivallontikipel.gr
Βασίλειος ∆εληκατερίνης 
Γεώργιος Πασχάλης

1/1- 1/1-
31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Κύκλος εργασιών 0 0
Ιδιοχρησιμοποιούμενα Ενσώματα Πάγια στοιχεία Ενεργητικού 3.964.966 3.929.664 Μικτά κέρδη 0 0
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 0 0
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 11.258 700 -7.588 -773
Απαιτήσεις από πελάτες 0 0 Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων -8.091 -885
∆ιαθέσιμα 396.620 4.971 Κέρδη/(Ζημίες) μετά από φόρους (Α) 2.467 -885
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 351.078 350.583 Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) -17.497 -10.000
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 4.723.922 4.285.918 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α+Β) -15.030 -10.885

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό κεφάλαιο 1.955.854 325.191 -7588 -772,5
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης -25.915 -10.885
Σύνολο καθαρής θέσης 1.929.939 314.306
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 0 0
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 0 0 31/12/2016 31/12/2015
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 0 0 Καθαρή θέση έναρξης χρήσης 314.306 0
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες την επόμενη χρήση 20.225 22.483 Μεταβολή Μετοχικού Κεφαλαίου 1.630.663 325.191
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 2.773.758 3.949.129 Αποτελέσματα μετά φόρου 2.467 -885
Σύνολο υποχρεώσεων 2.793.983 3.971.612 Λοιπές κινήσεις 0 0
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 4.723.922 4.285.918 1.947.436 324.306

Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απ' ευθείας στην καθαρή θέση -17.497 -10.000
Καθαρή θέση λήξης χρήσης 1.929.939 314.306

1/1- 1/1-
1 31/12/2016 31/12/2015

Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων -8.091 -885

2 Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις 0 0
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων 0 0

3 Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 0 0
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 503 113
Προβλέψεις 0 0

4 Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά από την ίδρυση της(έτος ίδρυσης 2015). Αποτέλεσμα από πώληση παγίων 0 0
Λοιπά 0 0
Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών του κεφαλαίου κίνησης -7.588 -773

5 Η εταιρεία δεν απασχόλησε προσωπικό κατά την κλειόμενη χρήση. Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων 0 0
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων -495 -351.283

6 (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) -1.898 22.483
Πληρωμές φόρου εισοδήματος 0 0
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) -9.981 -329.573

7 Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορές/πωλήσεις ενσώματων & άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων -1.211.033 19.465
Εισπράξεις επιχορηγήσεων 0 0

31/12/2016 31/12/2015 Τόκοι εισπραχθέντες 0 0
Αγορές αγαθών και υπηρεσιών 0 1.881.894 Καθαρή μεταβολή χορηγηθέντων δανείων 0 0
Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών 0 0 (Αγορές) /πωλήσεις συμμετοχών και χρεογράφων 0 0
Απαιτήσεις 0 0 Λοιπά 0 0
Υποχρεώσεις 2.241.934 2.233.410 Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) -1.211.033 19.465
Συναλλαγές & αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης 0 0 Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 1.613.166 315.191
8 Τα ποσά και η φύση των λοιπών συνολικών εσόδων/(εξόδων) μετά από φόρους αναλύονται ως εξής: Καθαρή μεταβολή μακροπρόθεσμων δανείων 0 0

31/12/2016 31/12/2015 Καθαρή μεταβολή βραχυπρόθεσμων δανείων 0 0
Συναλλαγματικές διαφορές εκμεταλλεύσεων εξωτερικού 0 0 Τόκοι και συναφή έξοδα πληρωθέντα -503 -113
Αποτελέσματα από την αντιστάθμιση κινδύνου ταμειακών ροών 0 0 Λοιπά 0 0
Έξοδα αυξήσεως κεφαλαίου -17.497 -10.000 Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) 1.612.663 315.079
Αναλογιστικά αποτελέσματα από προγράμματα καθορισμένων παροχών 0 0 391.649 4.971
Φόρος εισοδήματος επί των λοιπών συνολικών εσόδων περιόδου 0 0
Συνολικά έσοδα μετά φόρου -17.497 -10.000 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης 4.971 0

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης 396.620 4.971
9 Οι προβλέψεις της εταιρείας  αναλύονται ως εξής:

Αθήνα,

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΡΑΓΚΟΥ∆ΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ∆ΕΛΗΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΝΑΒΕΡΗΣ
Α.∆.Τ.: ΑΖ-074349/2007 Α.∆.Τ.: ΑΒ-986527 Α.∆.Τ.: ΑΙ 036060 Α.∆.Τ.: ΑΕ 567798

Α.Μ.Α./Ο.Ε.Ε.: 09674

Ποσά εκφρασμένα σε  € Ποσά εκφρασμένα σε  €

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Μ. ΑΕ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

26 Απριλίου 2017

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ

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

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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Ποσά εκφρασμένα σε  €

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ  (έμμεση μέθοδος)

∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων, που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση 
στην οικονομική κατάσταση της εταιρείας.

Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών (αγαθών και υπηρεσιών) σωρευτικά από την έναρξη της οικονομικής χρήσης και τα υπόλοιπα 
των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της εταιρείας στη λήξη της τρέχουσας περιόδου, που έχουν προκύψει από συναλλαγές της με τα 
συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται από το ∆ΛΠ 24 είναι ως εξής: 

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

26 Απριλίου 2017

Ποσά εκφρασμένα σε  € Ποσά εκφρασμένα σε  €

 ∆εν έχουν επέλθει αλλαγές στις λογιστικές πολιτικές και εκτιμήσεις της εταιρείας και δεν έχει γίνει διόρθωση λάθους και 
αναταξινομήσεις κονδυλίων των οικονομικών καταστάσεων κατά την τρέχουσα χρήση.

Εφαρμόστηκαν οι ίδιες λογιστικές αρχές και μέθοδοι υπολογισμού όπως στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της προηγούμενης 
χρήσης.

Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας έχουν συμπεριληφθεί με την μέθοδο της ολικής ενοποίησης στις ενοποιημένες οικονομικές 
καταστάσεις της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ που εδρεύει στην Αθήνα η οποία κατέχει έμμεσα το 100% του μετοχικού κεφαλαίου 
της εταιρείας.

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


