
ηκη[Μαγνητίστε την προσοχή του αναγνώστη σας με μια εξαιρετική παράθεση από το έγγραφο ή 

χρησιμοποιήστε αυτόν το χώρο για να δώσετε έμφαση σε ένα κύριο σημείο. Για να τοποθετήσετε αυτό το 

πλαίσιο κειμένου οπουδήποτε στη σελίδα, απλώς σύρετέ το.] 
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      Κηφισιά, 15.12.2017 

 

Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου 
Λευκωσία 

 

Αγαπητοί κοι/ες,  

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

 
Θέμα: ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 
 
Η εταιρεία Ρ Ενέργεια 1 Ενεργειακή Α.Ε με βάση τους σχετικούς κανονισμούς του Χρηματιστηρίου 
Αξιών Κύπρου και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και για όσο το δυνατό πληρέστερη ενημέρωση 
των μετόχων της Εταιρείας αλλά και του ευρύτερου επενδυτικού κοινού, ανακοινώνει ότι η εταιρεία 
προέβη σε έγκριση του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης των θυγατρικών εταιριών: 1) «ΙΟΝΙΟΣ 
ΗΛΙΟΣ 01 Μ.Ι.Κ.Ε», 2) «ΙΟΝΙΟΣ ΗΛΙΟΣ 04 Μ.Ι.Κ.Ε», 3) «ΙΟΝΙΟΣ ΗΛΙΟΣ 05 Μ.Ι.Κ.Ε», 4) «ΙΟΝΙΟΣ 
ΗΛΙΟΣ 06 Μ.Ι.Κ.Ε», 5) «ΙΟΝΙΟΣ ΗΛΙΟΣ 07 Μ. Ι.Κ.Ε», 6) «ΙΟΝΙΟΣ ΗΛΙΟΣ 08 Μ.Ι.Κ.Ε», 7) «ΙΟΝΙΟΣ 
ΗΛΙΟΣ 09 Μ.Ι.Κ.Ε», 8) «ΙΟΝΙΟΣ ΗΛΙΟΣ 10 Μ.Ι.Κ.Ε», 9) «ΙΟΝΙΟΣ ΗΛΙΟΣ 11 Μ.Ι.Κ.Ε» και της 
μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης «PHENERGEIA M.E..Π.Ε» με απορρόφηση 
τους.  
 
Επιχειρηματικοί Λόγοι 
Με την εν λόγω συγχώνευση: 
(i) Ισχυροποιείται άμεσα η θέση της Απορροφώσας Εταιρείας στο χώρο της παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας, καθιστάμενη ικανή να αντιμετωπίσει τόσο τον εγχώριο όσο και τον διεθνή ανταγωνισμό,  
(ii) Προκύπτει η δυνατότητα αξιοποίησης στο μέγιστο δυνατό βαθμό των περιουσιακών στοιχείων 
των συγχωνευόμενων εταιρειών, 
(iii) Η εταιρεία που θα προκύψει από τη συγχώνευση, λόγω μεγέθους, θα μπορεί να εκμεταλλευτεί 
αποδοτικότερα και με μεγαλύτερη ευελιξία τυχόν επιχειρηματικές ευκαιρίες και να πετύχει 
καλύτερους όρους συνεργασίας.  
 
Επιπλέον, με την συγχώνευση θα επιτευχθεί μείωση των λειτουργικών δαπανών, καθώς και 
αρτιότερη οργάνωση και ορθολογικότερη κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ των στελεχών και του 
προσωπικού, δεδομένου ότι οι Συγχωνευόμενες Εταιρείες δραστηριοποιούνται σε συναφείς τομείς, 
με αποτέλεσμα την δημιουργία οικονομιών κλίμακας και την κατ’ επέκταση βελτιστοποίηση της 
αποδοτικότητας και των οικονομικών αποτελεσμάτων τους. 
 
 
Ιστορικό και Οικονομικά Δεδομένα Απορροφώμενων Εταιρειών  
Το ιστορικό και τα οικονομικά δεδομένα των απορροφώμενων εταιρειών τα οποία έχουν ετοιμαστεί 
από Ορκωτούς Ελεγκτές επισυνάπτονται της σχετικής ανακοίνωσης. 
 
Αντάλλαγμα, Κέρδος, Υπερξία 
Κάθε εταίρος της «PHENERGEIA Μ.Ε.Π.Ε. ανταλλάσει κάθε ένα (1) παλιό εταιρικό μερίδιο προς 
677 νέες μετοχές της Απορροφώσας Εταιρείας που θα εκδοθούν λόγω της Συγχώνευσης. Δηλαδή  



 

  

 
 
 
 
οι εταίροι της δέκατης Απορροφώμενης Εταιρείας θα λάβουν συνολικά (101.538) μετοχές της 
Απορροφώσας Εταιρείας με την ανταλλαγή των 150 παλιών εταιρικών μεριδίων, ήτοι ποσοστό 
5,038% επί του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφώσας Εταιρείας.  θα ανταλλάσει 
κάθε ένα (1) παλιό εταιρικό μερίδιο προς 677 νέες μετοχές της Απορροφώσας Εταιρείας που θα 
εκδοθούν λόγω της Συγχώνευσης. Δηλαδή οι εταίροι της δέκατης Απορροφώμενης Εταιρείας θα 
λάβουν συνολικά (101.538) μετοχές της Απορροφώσας Εταιρείας με την ανταλλαγή των 150 
παλιών εταιρικών μεριδίων, ήτοι ποσοστό 5,038% επί του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της 
Απορροφώσας Εταιρείας.  
 
Κάθε μέτοχος της Ρ Ενέργεια 1 Ενεργειακή Α.Ε θα ανταλλάσει κάθε 2 παλιές μετοχές της 
Απορροφώσας Εταιρείας προς μία (1,00) νέα μετοχή της Απορροφώσας Εταιρείας. Δηλαδή οι 
μέτοχοι της Απορροφώσας Εταιρείας θα λάβουν συνολικά (1.914.062) νέες μετοχές της 
Απορροφώσας Εταιρείας με την ανταλλαγή των συνολικά (3.828.125) παλιών μετοχών, ήτοι 
ποσοστό 94,962% επί του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφώσας Εταιρείας. 
 
Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 του ν. 2166/93 το Μετοχικό Κεφάλαιο της Απορροφώσας Εταιρείας 
θα αυξηθεί συνολικά κατά το ποσό των 4.516,00 ευρώ ως εξής: α) κατά το ποσό 4.500,00 ευρώ, 
που αντιστοιχεί στο ποσό του εισφερόμενου εταιρικού κεφαλαίου της δέκατης Απορροφώμενης 
Εταιρείας, και β) κατά το ποσό 16,00 ευρώ με κεφαλαιοποίηση υπολοίπου κερδών σε νέο, για 
λόγους στρογγυλοποίησης στα πλαίσια των όρων ανταλλαγής. 
 
Επηρεασμό που αναμένει στις προοπτικές ή τα αποτελέσματα του Εκδότη 
Οι απορροφούμενες εταιρίες μεταβιβάζουν στην απορροφούσα εταιρία το σύνολο του ενεργητικού 
και παθητικού τους και γενικά το σύνολο της περιουσίας τους. Κατά συνέπεια η απορροφούσα 
εταιρία καθίσταται κυρία, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος κάθε κινητού και ακινήτου περιουσιακού 
στοιχείου των απορροφουμένων εταιριών, των απαιτήσεων αυτών κατά τρίτων από οποιαδήποτε 
αιτία και αν απορρέουν και παντός εν γένει περιουσιακού στοιχείου αυτών. 
 
Μεταβιβάζεται στην απορροφούσα ανώνυμη εταιρία κάθε άλλο δικαίωμα, άϋλο αγαθό, αξίωση ή 
άλλο περιουσιακό στοιχείο και αν ακόμα δεν κατονομάζεται ειδικά, ούτε περιγράφεται με ακρίβεια 
στην παρούσα σύμβαση, είτε από παράλειψη είτε από παραδρομή, οι πάσης φύσεως άδειες που 
έχουν χορηγηθεί από τις Αρχές, καθώς και τα δικαιώματα ή οι έννομες σχέσεις που προκύπτουν 
από οποιαδήποτε άλλη σχετική σύμβαση ή δικαιοπραξία και τα οποία όλα, από τη νόμιμη τελείωση 
της συγχώνευσης, περιέρχονται κατά πλήρη κυριότητα στην απορροφούσα εταιρία 
 
 Οι απορροφούμενες εταιρίες δηλώνουν, υπόσχονται και εγγυώνται ότι: α) Η περιουσία τους ως 
συνόλου εννοούμενης (ενεργητικό και παθητικό) κατά την 31-12-2016, είναι αυτή που αναφέρεται 
στον ισολογισμό τους, της 31-12- 2016 στον οποίο αναγράφονται τα εισφερόμενα, μεταβιβαζόμενα 
και παραδιδόμενα στην απορροφούσα εταιρία περιουσιακά στοιχεία, β) Τα εισφερόμενα ενεργητικά 
μεν στοιχεία τυγχάνουν της αποκλειστικής κυριότητας αυτών και είναι απαλλαγμένα παντός εν γένει 
πραγματικού και νομικού ελαττώματος, τα δε παθητικά στοιχεία ανέρχονται στα ποσά που 
αναγράφονται στον ως άνω αναφερόμενο ισολογισμό τους.  
 
Η απορροφούσα εταιρία δηλώνει ότι αποδέχεται την εισφορά των στοιχείων του ενεργητικού και 
παθητικού των απορροφουμένων εταιριών, όπως αναφέρονται στον ισολογισμό αυτών της 31-12-
2016, καθώς και όπως αυτά θα έχουν μεταβληθεί μέχρι της τελειώσεως της συγχωνεύσεως. Τα 
περιουσιακά αυτά στοιχεία θα αποτελούν μέρος του ενεργητικού και παθητικού της απορροφούσας 
εταιρίας. Σημειώνεται ότι, για την περίπτωση που, λόγω παραδρομής ή παράλειψης, κάποια 
περιουσιακά στοιχεία των “ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΜΕΝΩΝ”, για τη μεταβίβαση των οποίων απαιτείται από 
τις κείμενες διατάξεις συγκεκριμένος τύπος, δεν περιγράφηκαν ανωτέρω ή δεν τηρήθηκε ο 
απαιτούμενος τύπος, παρέχεται η εντολή και πληρεξουσιότητα από τις “ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΜΕΝΕΣ”, 
προς την “ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΣΑ”, όπως, ενεργούσα αυτή μονομερώς και χωρίς τη σύμπραξη των 
“ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΜΕΝΩΝ”, άλλως με αυτοσύμβαση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 235 του  



 

  

 
 
 
 
Αστικού Κώδικα, τόσο για τον εαυτό της, όσο και ως εντολοδόχος και εκπρόσωπος των 
“ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΜΕΝΩΝ”, ύστερα από ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα, που χορηγείται με 
το παρόν σε αυτήν και ισχύει και για τον μετά τη συγχώνευση χρόνο, όπως προβεί είτε στη σύνταξη 
συμπληρωματικής του παρόντος πράξης, στην οποία θα περιγράφονται τα παραληφθέντα 
περιουσιακά στοιχεία και θα εκπληρούται ο απαιτούμενος τύπος, είτε στη διενέργεια οποιασδήποτε 
απαιτούμενης ενέργεια για τη συντέλεση της μεταβίβασης προς αυτήν κάθε περιουσιακού στοιχείου 
των “ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΜΕΝΗΣ” και αφ’ ετέρου στο παρόν συμβαλλομένων εταιριών.  
 
Όλες οι πράξεις που διενεργούν οι Απορροφώμενες Εταιρείες μετά την 31.12.2016, ημερομηνία 
κατά την οποία σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 6 του ν. 2166/93, συντάχθηκαν οι Ισολογισμοί 
Μετασχηματισμού τους, λογίζονται ότι διενεργούνται για λογαριασμό της Απορροφώσας Εταιρείας, 
στα βιβλία της οποίας και μεταφέρονται τα σχετικά ποσά με συγκεντρωτική εγγραφή από και δια 
της καταχώρησης της εγκριτικής απόφασης της συγχώνευσης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών.  
 
Από την ολοκλήρωση της συγχώνευσης η Απορροφώσα Εταιρεία υποκαθίσταται αυτοδίκαια, 
πλήρως και χωρίς καμία άλλη διατύπωση στα δικαιώματα, έννομες σχέσεις και στις υποχρεώσεις 
των Απορροφώμενων Εταιρειών και η μεταβίβαση αυτή εξομοιώνεται με καθολική διαδοχή και 
γίνεται χωρίς καταβολή φόρων και τελών, ιδίως φόρο εισοδήματος της υπεραξίας που τυχόν 
προκύψει ή φόρο μεταβίβασης ακινήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Α.Ν. 
2166/1993, οι δε τυχόν δίκες των Απορροφώμενων Εταιρειών θα συνεχίζονται από την 
Απορροφώσα Εταιρεία χωρίς καμία άλλη διατύπωση μη επερχόμενης βίαιης διακοπής τους με τη 
συγχώνευση.  
 
Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης οι Απορροφώμενες Εταιρείες εωρούνται αυτοδικαίως 
λυμένες, εξαφανιζομένης της νομικής τους προσωπικότητας χωρίς να απαιτείται εκκαθάριση, οι δε 
μετοχές / εταιρικά μερίδια τους δεν παρέχουν κανένα άλλο δικαίωμα στους κατόχους τους παρά 
μόνο το δικαίωμα ανταλλαγής τους με τις νέες μετοχές της Απορροφώσας Εταιρείας, σύμφωνα με 
όσα περιγράφονται παραπάνω. 
 
Δηλώνεται ότι η συναλλαγή έγινε σε καθαρά εμπορική βάση (at arm’s length).  
 
Η συναλλαγή επηρεάζει τα συμφέροντα των μετόχων της εταιρείας αφού οι απορροφώμενες 
εταιρείες είναι θυγατρικές της Ρ Ενέργεια 1 Ενεργειακή Α.Ε. 
 
Με εκτίμηση, 
Για τη Ρ Ενέργεια 1 
Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας 
 

 

 

 

 

 

Γεώργιος Μ. Ρόκας 
Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος 

 

 

 

 

 





 

 

 

ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΚΩΝ/ΝΟΣ Π. ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 

ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΩΝ ΜΕ 

ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ "Ρ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1",  

ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016. 
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ΕΚΘΕΣΗ 

 

Διαπίστωσης της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων των κατωτέρω εταιρειών (η 

καθεμία από τις οποίες εφεξής θα αποκαλείται η «Εταιρεία» ή η «Απορροφούμενη») για την 

συγχώνευση με απορρόφησή τους από την εταιρεία με την επωνυμία «Ρ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η οποία εφεξής θα αποκαλείται «Ρ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1» ή 

«Απορροφούσα») σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 78 του Κ.Ν. 2190/1920 και 1 έως 5 του Ν. 

2166/1993, βάσει του Ισολογισμού Μετασχηματισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2016. 

 

Οι συγχωνευμένες εταιρείες είναι οι εξής: 

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ 
ΕΙΔΟΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

(%) 

Ρ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (απορροφούσα) Ελλάδα   Μητρική 

ΙΟΝΙΟΣ ΗΛΙΟΣ 1 ΜΟΝ. ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ελλάδα ΑΜΕΣΟ 100,00% 

ΙΟΝΙΟΣ ΗΛΙΟΣ 4 ΜΟΝ. ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ελλάδα ΑΜΕΣΟ 100,00% 

ΙΟΝΙΟΣ ΗΛΙΟΣ 5 ΜΟΝ. ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ελλάδα ΑΜΕΣΟ 100,00% 

ΙΟΝΙΟΣ ΗΛΙΟΣ 6 ΜΟΝ. ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ελλάδα ΑΜΕΣΟ 100,00% 

ΙΟΝΙΟΣ ΗΛΙΟΣ 7 ΜΟΝ. ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ελλάδα ΑΜΕΣΟ 100,00% 

ΙΟΝΙΟΣ ΗΛΙΟΣ 8 ΜΟΝ. ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ελλάδα ΑΜΕΣΟ 100,00% 

ΙΟΝΙΟΣ ΗΛΙΟΣ 9 ΜΟΝ. ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ελλάδα ΑΜΕΣΟ 100,00% 

ΙΟΝΙΟΣ ΗΛΙΟΣ 10 ΜΟΝ. ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ελλάδα ΑΜΕΣΟ 100,00% 

ΙΟΝΙΟΣ ΗΛΙΟΣ 11 ΜΟΝ. ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ελλάδα ΑΜΕΣΟ 100,00% 

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ PHENERGEIA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.  Ελλάδα ΕΜΜΕΣΟ 100,00% 

 

Η έμμεση συμμέτοχη στην απορροφουμενη εταιρεία "ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ PHENERGEIA 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε." προκύπτει από την συμμετοχή της απορροφώσας εταιρείας Ρ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 με ποσοστό 100% στην εταιρεία  AXAMTOUROULA LIMITED με έδρα την 

Κύπρο, η οποία συμμετέχει  με ποσοστό 100% στην απορροφώμενη εταιρεία. 

 

1. Γενικές Πληροφορίες  

 

1.1 Εντολή και αντικείμενο εργασίας  

 

Από τη Διοίκηση της απορροφούσας Εταιρείας μας ανατέθηκε η διενέργεια προκαθορισμένων και 

προβλεπόμενων από το Ν. 2166/1993 και τον Κ.Ν. 2190/1920 διαδικασιών για τη διαπίστωση της 

λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων των παραπάνω εταιρειών, όπως αυτά προκύπτουν 

από τον Ισολογισμό Μετασχηματισμού που καταρτίστηκε με ημερομηνία 31η Δεκεμβρίου 2016, με 

βάση τα δεδομένα απογραφής που συνέταξε η κάθε  απορροφούμενη Εταιρεία κατά την 

ημερομηνία αυτή και τα οποία απεικονίζονται στην Κατάσταση Απογραφής περιουσιακών 

στοιχείων και υποχρεώσεων. 

 

Ειδικότερα, όπως ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 2166/93 και όπως οι διατάξεις 

αυτές ερμηνεύτηκαν με την Πολ.1080/5.4.94 του Υπουργείου Οικονομικών, το αντικείμενο αυτής 

της έκθεσης, είναι να πιστοποιήσει την αξία των περιουσιακών στοιχείων του Ενεργητικού και του 

Παθητικού του ισολογισμού μετασχηματισμού της 31/12/2016. 
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Συγκεκριμένα, σύμφωνα και με τις διευκρινήσεις της προαναφερόμενης εγκυκλίου, αντικείμενο της 

έκθεσης είναι να πιστοποιήσει ότι τα κονδύλια του ισολογισμού μετασχηματισμού της 31/12/2016 

των απορροφούμενων εταιρειών, προκύπτουν από τα λογιστικά τους βιβλία, και απεικονίζουν τις 

λογιστικές αξίες των αντίστοιχων περιουσιακών στοιχείων, όπως αυτά ορίζονται από το 

εφαρμοζόμενο λογιστικό πλαίσιο (Ε.Λ.Π.) σύμφωνα με το Ν.4308/2014.  

 

Τέθηκαν υπόψη μας τα βιβλία των εταιριών και μας δόθηκαν οι αναγκαίες για τον έλεγχο 

πληροφορίες και επεξηγήσεις που ζητήσαμε. 

 

1.2 Ελεγκτικά πρότυπα που εφαρμόστηκαν  

 

Η παρούσα εργασία μας, όπως αυτή έχει συμφωνηθεί μαζί σας, διενεργήθηκε σύμφωνα με το 

Διεθνές Πρότυπο Συναφών Υπηρεσιών 4400, το οποίο ισχύει σε «Αναθέσεις Εκτέλεσης 

Προσυμφωνημένων Διαδικασιών Συναφών με Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση». 

 

Θα πρέπει ωστόσο να επισημάνουμε ότι η παρούσα εργασία, δεν αποτελεί έλεγχο ή επισκόπηση, 

σύμφωνα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα ή τα Διεθνή Πρότυπα Ανάθεσης Εργασιών 

Επισκόπησης, και ως εκ τούτου δεν θα εκφράσουμε οποιαδήποτε άλλη διαβεβαίωση πέραν των 

όσων αναφέρουμε ανωτέρω. Αν είχαμε διενεργήσει επιπρόσθετες διαδικασίες ή είχαμε 

εκτελέσει έλεγχο ή επισκόπηση ενδεχομένως να είχαν υποπέσει στην αντίληψή μας και άλλα 

θέματα, πέραν των αναφερομένων στην προηγούμενη παράγραφο. Οι διαδικασίες εκτελέστηκαν 

με αποκλειστικό σκοπό να βοηθήσουν στην πιστοποίηση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών 

επιμέρους στοιχείων του ισολογισμού μετασχηματισμού της 31/12/2016 των απορροφούμενων 

εταιρειών. 

 

1.3 Μεθοδολογία 

 

Προκειμένου να διαπιστώσουμε και πιστοποιήσουμε την αξία των περιουσιακών στοιχείων του 

ισολογισμού μετασχηματισμού της 31/12/2016 των απορροφούμενων εταιρειών προβήκαμε στις 

ακόλουθες διαδικασίες: 

 

• Πραγματοποιήθηκε αντιπαραβολή των ποσών τα οποία είναι καταχωρημένα, με τα αντίστοιχα 

ποσά του ισοζυγίου, όπως αυτά είναι καταγεγραμμένα στο βιβλίο ισολογισμών και απογραφών. 

• Πραγματοποιήθηκε αριθμητική συμφωνία όλων των υπολοίπων όπως αυτά εμφανίζονται στο 

βιβλίο απογραφών και ισολογισμού. 

• Προσδιορίστηκε η λογιστική αξία ανά μετοχή ή μερίδιο βάση της καθαρής θέσεως και του 

συνολικού αριθμού των μετοχών ή μεριδίων . 

 

Σε επόμενο κεφάλαιο της παρούσας έκθεσης, παραθέτουμε χωριστά την πιστοποίηση της 

λογιστικής αξίας των απορροφούμενων εταιρειών. 
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2. ΙΟΝΙΟΣ ΗΛΙΟΣ 1 ΜΟΝ. ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

2.1  ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ:  «ΙΟΝΙΟΣ ΗΛΙΟΣ 01 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και στα λατινικά «IONIOS ILIOS 01 SINGLE MEMBER PRIVATE 

COMPANY» 

Διακριτικός τίτλος: «ΙΟΝΙΟΣ ΗΛΙΟΣ 01 Μ. Ι.Κ.Ε.» και στα λατινικά «IONIOS ILIOS 01 

MIKE»,   

Έδρα:  ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ 16 ΚΗΦΙΣΙΑ ΤΚ.14562   

ΑΡ. ΓΕΜΗ : 122728901000 

Α.Φ.Μ.  800440658 

Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς 

ΘΕΣΗ ΠΑΡΚΟΥ: (Φ/Β 146) ΛΙΜΝΗ-ΜΑΚΡΗ, ΚΟΥΜΑΝΙ-ΚΟΥΜΑΡΙ, ΖΑΚΥΝΘΟΣ. 

 

2.2 ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

 

Η ανωτέρω εταιρεία έχει συσταθεί με την υπ’ αριθμόν 9174/10.10.2012 πράξη του 

συμβολαιογράφου Αθηνών Αθανασίου Δράγιου, ενεργούντος ως Υπηρεσία Μίας Στάσης, που 

καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) με κωδικό αριθμό καταχώρισης 

122728901000.  

 

Το καταστατικό της τροποποιήθηκε με το από 1/5/2015 ιδιωτικό συμφωνητικό το οποίο στις 

25/5/2015 καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ με κωδικό αριθμό καταχώρησης 368315. 

 

Το καταστατικό της τροποποιήθηκε με το από 18/12/2015 ιδιωτικό συμφωνητικό,  α) ως προς την 

έδρα, β) ως προς την Μεταβίβαση Εταιρικού Μεριδίου και γ) ως προς την αλλαγή Διαχειριστή, οι  

οποίες  τροποποιήσεις  καταχωρίστηκαν την 21-1-2016 στο ΓΕΜΗ με  αριθμό καταχώρησης  

544887 μετά από την 18-12-2015 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της. 

 

2.3 ΣΚΟΠΟΣ  

 

Σκοπός της Μονοπρόσωπης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας,  όπως ισχύει σήμερα,  είναι :  

 

α) Η ανάπτυξη, η επίβλεψη, η διαχείριση, η λειτουργία, η εκμετάλλευση και συντήρηση στην 

ημεδαπή ή την αλλοδαπή φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων και έργων της ίδιας της εταιρείας.  

 

β) Η παραγωγή, η διάθεση και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες 

πηγές ενέργειας (πχ. ηλιακή, αιολική κτλ).  

 

γ) Η καθ’ οιονδήποτε τρόπο ανάληψη, είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία με τρίτα φυσικά ή 

νομικά πρόσωπα, της χρηματοδότησης της ανάπτυξης, της παραγωγής, της διαχείρισης, της 

λειτουργίας και της εκμετάλλευσης παντός είδους συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 

ή/και έργων με συναφές αντικείμενο, αυτοχρηματοδοτούμενων ή/και συγχρηματοδοτούμενων, καθ’ 

οιοδήποτε επιχειρηματικό σύστημα στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή. 

 



Σελίδα 6 από 77 

 

δ) Η ανάπτυξη, εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση, διαχείριση, εκμετάλλευση έργων 

σχετιζομένων με το περιβάλλον και η συμμετοχή σε επένδυση ή σε χρηματοδότηση 

περιβαλλοντολογικών έργων. 

 

ε) Ο σχεδιασμός, η παραγωγή, η εισαγωγή, η εξαγωγή, η εμπορία, η προμήθεια και η μεταφορά 

κάθε φύσεως προϊόντων, εξαρτημάτων και υλικών σχετιζομένων με συστήματα παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή και η εν γένει άσκηση κάθε συναφούς προς 

τον σκοπό της εταιρείας συμβουλευτικής, εμπορικής και βιομηχανικής δραστηριότητας. 

 

στ) Κάθε άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα που σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με το 

σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την παραγωγή, τη μεταφορά, τη διανομή, την προμήθεια (αγορά-

πώληση) και γενικά εκμετάλλευση συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και παράγωγων 

προϊόντων. 

 

ζ) Η αγορά,  η πώληση, η μίσθωση,  η εκμίσθωση κινητών ή ακινήτων καθώς και η μίσθωση 

κινητών ή ακινήτων με leasing, τηρουμένων των διατάξεων του Ν.1665/1986, όπως εκάστοτε 

ισχύει, για την εξυπηρέτηση του εταιρικού σκοπού. 

 

η) Όλες οι συναφείς των ανωτέρω δραστηριότητες. 

 

2.4 ΔΙΑΡΚΕΙΑ , 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του καταστατικού το καταστατικό η διάρκεια της εταιρείας ορίστηκε στα 

30 χρόνια και λήγει το 2042.  

 

2.5 ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

 

Το εταιρικό κεφάλαιο σύμφωνα με το άρθρο 8 του καταστατικού ανέρχεται σε ένα (1) ευρώ, το 

οποίο αποτελείται από ένα (1) εταιρικό μερίδιο, ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ.  

 

Μοναδικός εταίρος της Μ.Ι.Κ.Ε. είναι η απορροφούσα εταιρεία με την επωνυμία «Ρ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». 

 

2.6 ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ- ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ  

 

Σύμφωνα με το άρθρο 11 του καταστατικού η διοίκηση και η διαχείριση και εκπροσώπηση της 

εταιρείας διενεργείται αποκλειστικά από το διαχειριστή Γεώργιο Ρόκα του Μελετίου. 

 

2.7 ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ  

 

Ο μετασχηματισμός των επιχειρήσεων με τις διατάξεις του Ν. 2166/1993 είναι δυνατός, αν 

συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 

 

Να τηρούνται διπλογραφικά βιβλία (πρώην Γ’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ) 

 

Να έχει συνταχθεί τουλάχιστον ένας ισολογισμός για δωδεκάμηνο η μεγαλύτερο διάστημα. 
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Να συνταχθεί απογραφή και ισολογισμός ειδικά για το σκοπό του μετασχηματισμού την 

ημερομηνία που αποφάσισαν τα αρμόδια όργανα της επιχείρησης. 

 

Η απορροφούμενη οντότητα ικανοποιεί τις προαναφερόμενες προϋποθέσεις , καθόσον: 

 

• Τηρεί διπλογραφικά βιβλία 

•  Ο τελευταίος δωδεκάμηνος ισολογισμός έχει συνταχθεί με ημερομηνία 31/12/2015 

• Συντάχθηκε ισολογισμός μετασχηματισμού με ημερομηνία 31/12/2016. 

• Ο διαχειριστής στις 27/12/2016, αποφάσισε την έναρξη των διαδικασιών συγχωνεύσεως της 

εταιρείας «ΙΟΝΙΟΣ ΗΛΙΟΣ 01 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ» δια απορροφήσεως από την «Ρ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Σύμφωνα με το άρθρο 16 του καταστατικού η συγχώνευση θα πρέπει να εγκριθεί 

από την συνέλευση των εταίρων 

 

2.8 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΤΗΡΗΘΕΝΤΑ ΒΙΒΛΙΑ 

 

Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για την 31/12/2016 όπως και για την προηγούμενη 

χρήση συντάθηκαν με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα,  σύμφωνα με το Ν.4308/14. 

 

Η εταιρεία, με βάση τα μεγέθη της σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν.4308/14, κατατάσσεται στις πολύ 

μικρές οντότητες. 

 

Η εταιρεία τηρεί υποχρεωτικά διπλογραφικά βιβλία, σύμφωνα με τις διατάξεις της φορολογικής 

νομοθεσίας από της ιδρύσεώς της. 

 

Ο έλεγχός μας στηρίχθηκε στα ακόλουθα βιβλία και στοιχεία που τηρούνται από την εταιρεία. 

 

Α/Α 

 

Είδος βιβλίων 

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ 

Ή ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟ 

Τελευταία 

Πράξη Θεώρησης 

1. Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΘΕΩΡΗΤΟ 

2. Ισοζύγιο Γενικού –Αναλυτικού Καθολικού ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΘΕΩΡΗΤΟ 

3. Μητρώο Παγίων ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΘΕΩΡΗΤΟ 

4. Βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΘΕΩΡΗΤΟ 

 Στοιχεία   

1. Δελτία Αποστολής (χειρόγραφα ) ΧΕΙΡΌΓΡΑΦΟ ΑΘΕΩΡΗΤΟ 

2, Τιμολόγια πώλησης (χειρόγραφα) ΧΕΙΡΌΓΡΑΦΟ ΑΘΕΩΡΗΤΟ 

 

2.9 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ 31/12/2016 

 

2.9.1 Συνοπτικός προσδιορισμός  

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που προκύπτουν από τα βιβλία της Απορροφούμενης Εταιρείας «ΙΟΝΙΟΣ 

ΗΛΙΟΣ 01 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η λογιστική αξία της 

καθαρής θέσης, όπως αποτυπώνεται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της 31ης Δεκεμβρίου 

2016, ανέρχεται στο ποσό των € 25.256,72. 
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Το ανωτέρω ποσό προκύπτει συνοπτικά ως έξης: 

 

 Ποσά σε ευρώ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 183.043,18 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 157.786,46 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 25.256,72 

 

Τα ίδια κεφάλαια (καθαρή θέση) αναλύονται ως εξής: 

 

 Ποσά σε ευρώ 

Εταιρικό Κεφάλαιο 1,00 

Τακτικό αποθεματικό  0,33 

Αποτέλεσμα σε νέο  25.255,39 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 31/12/2016 25.256,72 

 

2.9.2  ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ 31/12/2016 

 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά σε ευρώ 

Ενσώματα Πάγια 101.510,54 

Απαιτήσεις 34.399,97 

Λοιπά 47.132,67 

Σύνολο ενεργητικού 183.043,18 

ΠΑΘΗΤΙΚΟ   

Καθαρή θέση    

Κεφάλαια και αποθεματικά 25.256,72 

Υποχρεώσεις 
 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις  102.893,14 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 54.893,32 

Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων 183.043,18 

 

2.9.3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

 

ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ  

 

Ο λογαριασμός περιλαμβάνει τα πάγια που αναλύονται ως εξής: 

 

 Ποσά σε ευρώ 

Αξία κτήσεως  151.756,26 

Μείον : αποσβέσεις  50.245,72 

Αναπόσβεστο υπόλοιπο 101.510,54 

 

Ο λογαριασμός αφορά τον εξοπλισμό του ΦΒ πάρκου (Φ/Β 146) στη Θέση ΛΙΜΝΗ-ΜΑΚΡΗ, 

ΚΟΥΜΑΝΙ-ΚΟΥΜΑΡΙ, ΖΑΚΥΝΘΟΣ. 
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Όλα τα πάγια και οι αντίστοιχες αποσβέσεις καταχωρήθηκαν στο αθεώρητο μητρώο παγίων και 

συγκεντρωτικά στο βιβλίο απογραφών. 

 

Στα πλαίσια του παρόντος ελέγχου περιοριστήκαμε στα δεδομένα του μητρώου παγίων και των 

τηρούμενων λογαριασμών στα λογιστικά αρχεία  της εταιρείας. 

 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

 

Αναλύονται ως εξής: 

 

Εμπορικές απαιτήσεις  34.399,97 

 

Οι απαιτήσεις είναι καταχωρημένες στο βιβλίο απογραφών και αφορούν τις απαιτήσεις από τον 

ΛΑΓΗΕ για πωληθείσα αξία ηλεκτρικής ενέργειας με βάση την σχετική σύμβαση N.11702/29-7-

2011, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την συμπληρωματική Ν.1/ 14-2-2013. 

 

Συγκεκριμένα αφορά τους μήνες Ιούvιο 2016 έως Δεκέμβριο 2016 οι οποίοι εξοφλήθηκαν στην 

επόμενη χρήση.  

 

ΛΟΙΠΑ 

 

Αναλύονται ως εξής: 

 

ΛΟΙΠΑ 

  

31/12/2016 

Απαιτήσεις από ελληνικό Δημόσιο (ΦΠΑ) 1.252,36 

Προκαταβολή Φόρου Εισοδήματος 748,14 

Υπεραξία επιχείρησης 38.243,74 

Έξοδα επομένων χρήσεων 717,96 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 6.170,47 

Σύνολο 47.132,67 

 

Οι ανωτέρω συγκεντρωτικοί λογαριασμοί είναι καταχωρημένοι αναλυτικά στο βιβλίο απογραφών.  

 

Οι απαιτήσεις από ελληνικό δημόσιο (ΦΠΑ) και προκαταβολή Φόρου Εισοδήματος 

συμψηφίστηκαν στην χρήση 2017.   

 

Η «Υπεραξία» αφορά το επιπλέον της λογιστικής αξίας ποσό που κατέβαλε η εταιρεία «ΙΟΝΙΟΣ 

ΗΛΙΟΣ 01 ΜΙΚΕ» κατά την απόκτηση του λειτουργούντος πάρκου στην χρήση 2013. Το ανωτέρω 

ποσό δεν αποσβένεται. 

 

Τα Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα, αφορούν τους παρακάτω λογαριασμούς όψεως και 

αναλύονται ως εξής:  
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  Ποσά σε ευρώ 

38.03.00.0000 ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΟΨΕΩΣ ΕΘΝΙΚΗΣ 040/473931-05 0,22 

38.03.00.0001 ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΚΛΕ ΕΘΝΙΚΗΣ 040/069626-92 40,00 

38.03.00.0002 ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΟΨΕΩΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5030084518055 764,84 

38.03.00.0003 

ΤΡ.ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΟΣ (082) 

GR2401728340005834083960082 5.365,41 

38.03.00 Καταθέσεις όψεως σε Ευρώ 6.170,47 

 

Το υπόλοιπα της 31/12/2016 επιβεβαιώσαμε με τα αντίστοιχα extraits. 

 

2.9.4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  

 

 

ΔΑΝΕΙΑ 31/12/2016 

Μακροπρόθεσμα   102.893,14 

Βραχυπρόθεσμα (δόσεις 2017) 14.699,00 

Σύνολο 117.592,14 

 

Το ανωτέρω υπόλοιπο (€117.592,14)  αφορά δάνειο από την τράπεζα Πειραιώς Α.Ε με βάση την 

υπ' αρ. σύμβαση 865/28-09-2016 και είναι  εξοφλητέο μέχρι την 17/10/2024 με τριμηνιαίες δόσεις. 

Σκοπός του δανείου ήταν η αποπληρωμή υφιστάμενου δανείου της ΕΤΕ, το οποίο είχε 

χρηματοδοτήσει την κατασκευή και λειτουργία  του ΦΒ πάρκου.  

 

Το βραχυπρόθεσμο τμήμα (4 δόσεις) συνολικού ποσού 14.699,00 ευρώ εμφανίζεται στις 

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις.  

 

Επιβεβαιώσαμε το υπόλοιπο της 31/12/2016 με το αντίστοιχο extrait της τραπέζης Πειραιώς Α.Ε.  

 

Επαληθεύσαμε τους δεδουλευμένους  τόκους του Δανείου  μέχρι την ημερομηνία σύνταξης των 

οικονομικών καταστάσεων (31-12-2016)  ποσού € 1.397,89, οι οποίοι εμφανίζονται στις "Λοιπές 

υποχρεώσεις" (βλέπε κατωτέρω). 

 

Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις  

 

Αναλύονται κατά κατηγορία  ως εξής: 

 

 

Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις  31/12/2016 

Προμηθευτές  3.347,14 

Πιστωτές διάφοροι 32.837,35 

Φόρος εισοδήματος 2.524,57 

Λοιποί φόροι 87,37 

Τόκοι πληρωτέοι 1.397,89 

Σύνολο 40.194,32 

 

Οι ανωτέρω υποχρεώσεις είναι αναλυτικά καταχωρημένες στο βιβλίο απογραφών. 
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Αφορούν τρέχουσες υποχρεώσεις οι οποίες εξοφλούνται κανονικά στην επομένη χρήση. 

Σημειώνουμε ότι στις οικονομικές καταστάσεις, οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις  €54.893,32 

αφορούν το ανωτέρω υπόλοιπο (€40.194,32), καθώς και τις βραχυπρόθεσμες δόσεις του δανείου 

(€14.699,00) όπως προαναφέραμε 

 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

 

Τα ίδια κεφάλαια (καθαρή θέση) αναλύονται ως εξής: 

 

 Ποσά σε ευρώ 

Εταιρικό Κεφάλαιο 1,00 

Τακτικό αποθεματικό  0,33 

Αποτέλεσμα σε νέο  25.255,39 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 31/12/2016 25.256,72 

 

Για το Εταιρικό κεφάλαιο της εταιρίας αναφερόμαστε στην παράγραφο 2.5 ανωτέρω. 

 

Το τακτικό αποθεματικό σχηματίστηκε σε προηγούμενες χρήσεις από τα κέρδη της χρήσεως.  

 

Η ανάλυση του αποτελέσματος (κέρδη)  εις νέο είναι η εξής:   

 

 Ποσά σε ευρώ 

 Υπόλοιπο κερδών 31.12.15 16.861,47 

Πλέον: Κέρδος χρήσεως (μετά από φόρους)  1.1- 31.12.16 8.393,92 

  Υπόλοιπο  κερδών 31.12.16 25.255,39 

 

2.9.5. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ 

 

Με βάση τα προαναφερθέντα η Καθαρή Λογιστική Θέση της εταιρείας «ΙΟΝΙΟΣ ΗΛΙΟΣ 01 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  κατά την 31.12.2016 ανέρχεται 

σε € 25.256,72 σύμφωνα με την φορολογική βάση  και τα Ε.Λ.Π. προσδιοριζόμενη ως εξής:  

 

 Ποσά σε ευρώ 

Σύνολο Ενεργητικού 183.043,18 

Σύνολο Υποχρεώσεων 157.786,46 

Καθαρή λογιστική αξία (Ίδια Κεφάλαια) 25.256,72 

 

Με δεδομένο ότι το εταιρικό κεφάλαιο της απορροφούμενης εταιρείας αποτελείται από ένα (1) 

εταιρικό μερίδιο ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ, η λογιστική αξία αυτού την 31/12/2016 

ανέρχεται σε  ευρώ 25.256,72. 

 

Ο έλεγχος για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας που 

περιγράψαμε αναλυτικά στην παρούσα έκθεση, έγινε σύμφωνα με τα γενικά παραδεκτά πρότυπα 

ελεγκτικής, δηλαδή εφαρμόστηκαν οι ενδεδειγμένοι έλεγχοι των λογιστικών βιβλίων για την 

επίτευξη της συγκεκριμένης λογιστικής εκτίμησης.    

 

Το ύψος της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της απορροφούμενης εταιρείας 

«ΙΟΝΙΟΣ ΗΛΙΟΣ 01 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ανέρχεται 

σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν.2166/1993 σε € 25.256,72. 
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3. ΙΟΝΙΟΣ ΗΛΙΟΣ 4 ΜΟΝ. ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 

3.1  ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ:  «ΙΟΝΙΟΣ ΗΛΙΟΣ 04 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και στα λατινικά «IONIOS ILIOS 04 SINGLE MEMBER PRIVATE 

COMPANY» 

Διακριτικός τίτλος: «ΙΟΝΙΟΣ ΗΛΙΟΣ 04 Μ. Ι.Κ.Ε.» και στα λατινικά «IONIOS ILIOS 04 

MIKE»,   

Έδρα:  ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ 16 ΚΗΦΙΣΙΑ ΤΚ.14562   

ΑΡ. ΓΕΜΗ : 122942401000 

Α.Φ.Μ.  800444774 

 Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς 

ΘΕΣΗ ΠΑΡΚΟΥ: (φ/β 115) ΒΟΥΝΟ, Δημ. Διαμ. ΑΓΑΛΑ, ΖΑΚΥΝΘΟΣ.   

 

3.2 ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

 

Η άνω εταιρεία συστάθηκε με το υπ’ αριθμόν 9207/26.10.2012 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου 

Αθηνών Αθανασίου Δράγιου που καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) με 

κωδικό αριθμό καταχώρισης 122942401000. 

 

Στη συνέχεια η εταιρεία τροποποιήθηκε με την υπ΄αριθμόν 10185/15.1.2015 συμβόλαιο του 

συμβολαιογράφου Αθηνών Αθανασίου Δράγιου που καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο 

(ΓΕΜΗ) με  αριθμό καταχώρησης  296378 μετά από την 15-1-2015 απόφαση της Συνέλευσης των 

εταίρων της. 

 

Η εταιρεία  τροποποιήθηκε με το από 18/12/2015 ιδιωτικό συμφωνητικό,  α) ως προς την έδρα,  β) 

ως προς τον Μοναδικό Εταίρο και γ) ως προς την αλλαγή Διαχειριστή , οι  οποίες  τροποποιήσεις  

καταχωρίστηκαν την 15-1-2016 στο ΓΕΜΗ με  αριθμό καταχώρησης  543919 μετά από την 18-12-

2015 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της. 

 

3.3 ΣΚΟΠΟΣ  

 

Σκοπός της Μονοπρόσωπης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας όπως ισχύει σήμερα είναι:  

 

α) Η ανάπτυξη, η επίβλεψη, η διαχείριση, η λειτουργία, η εκμετάλλευση και συντήρηση στην 

ημεδαπή ή την αλλοδαπή φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων και έργων της ίδιας της εταιρείας.  

 

β) Η παραγωγή, η διάθεση και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες 

πηγές ενέργειας (πχ. ηλιακή, αιολική κτλ).  

 

γ) Η καθ’ οιονδήποτε τρόπο ανάληψη, είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία με τρίτα φυσικά ή 

νομικά πρόσωπα, της χρηματοδότησης της ανάπτυξης, της παραγωγής, της διαχείρισης, της 

λειτουργίας και της εκμετάλλευσης παντός είδους συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 

ή/και έργων με συναφές αντικείμενο, αυτοχρηματοδοτούμενων ή/και συγχρηματοδοτούμενων, καθ’ 

οιοδήποτε επιχειρηματικό σύστημα στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή. 
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δ) Η ανάπτυξη, εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση, διαχείριση, εκμετάλλευση έργων 

σχετιζομένων με το περιβάλλον και η συμμετοχή σε επένδυση ή σε χρηματοδότηση 

περιβαλλοντολογικών έργων. 

 

ε) Ο σχεδιασμός, η παραγωγή, η εισαγωγή, η εξαγωγή, η εμπορία, η προμήθεια και η μεταφορά 

κάθε φύσεως προϊόντων, εξαρτημάτων και υλικών σχετιζομένων με συστήματα παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή και η εν γένει άσκηση κάθε συναφούς προς 

τον σκοπό της εταιρείας συμβουλευτικής, εμπορικής και βιομηχανικής δραστηριότητας. 

 

στ) Κάθε άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα που σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με το 

σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την παραγωγή, τη μεταφορά, τη διανομή, την προμήθεια (αγορά-

πώληση) και γενικά εκμετάλλευση συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και παράγωγων 

προϊόντων. 

 

ζ) Η αγορά, η πώληση, η μίσθωση,  η εκμίσθωση κινητών ή ακινήτων καθώς και η μίσθωση 

κινητών ή ακινήτων με leasing, τηρουμένων των διατάξεων του ν.1665/1986, όπως εκάστοτε 

ισχύει, για την εξυπηρέτηση του εταιρικού σκοπού. 

η) Όλες οι συναφείς των ανωτέρω δραστηριότητες.  

 

3.4 ΔΙΑΡΚΕΙΑ  

 

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του καταστατικού το καταστατικό η διάρκεια της εταιρείας ορίστηκε στα 

30 χρόνια και λήγει το 2042.  

 

3.5 ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

 

Το εταιρικό κεφάλαιο σύμφωνα με το άρθρο 8 του καταστατικού ανέρχεται σε ένα (1) ευρώ , το 

οποίο αποτελείται από ένα (1) εταιρικό μερίδιο , ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ.  

 

Μοναδικός εταίρος της Μ.Ι.Κ.Ε. είναι η απορροφούσα εταιρεία με την επωνυμία «Ρ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». 

 

3.6 ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ- ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ  

 

Σύμφωνα με το άρθρο 11 του καταστατικού η διοίκηση και η διαχείριση και εκπροσώπηση της 

εταιρείας διενεργείται αποκλειστικά από τον διαχειριστή Γεώργιο Ρόκα του Μελετίου.  

 

3.7 ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ  

 

Ο μετασχηματισμός των επιχειρήσεων με τις διατάξεις του Ν. 2166/1993 είναι δυνατός, αν 

συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 

 

Να τηρούνται διπλογραφικά βιβλία (πρώην Γ’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ) 

 

Να έχει συνταχθεί τουλάχιστον ένας ισολογισμός για δωδεκάμηνο η μεγαλύτερο διάστημα. 
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Να συνταχθεί απογραφή και ισολογισμός ειδικά για το σκοπό του μετασχηματισμού την 

ημερομηνία που αποφάσισαν τα αρμόδια όργανα της επιχείρησης. 

 

Η απορροφούμενη οντότητα ικανοποιεί τις προαναφερόμενες προϋποθέσεις, καθόσον  

▪ Τηρεί διπλογραφικά βιβλία  

▪ Ο τελευταίος δωδεκάμηνος ισολογισμός έχει συνταχθεί με ημερομηνία 31/12/2015 

▪ Συντάχθηκε ισολογισμός μετασχηματισμού με ημερομηνία 31/12/2016. 

▪ Ο διαχειριστής στις 27/12/2016, αποφάσισε την έναρξη των διαδικασιών συγχωνεύσεως της  

εταιρείας «ΙΟΝΙΟΣ ΗΛΙΟΣ 04 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ» δια απορροφήσεως από την «Ρ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Σύμφωνα με το άρθρο 16 του καταστατικού η συγχώνευση θα πρέπει να εγκριθεί 

από την συνέλευση των εταίρων 

 

3.8 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΤΗΡΗΘΕΝΤΑ ΒΙΒΛΙΑ 

 

Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για την 31/12/2016 όπως και για την προηγούμενη 

χρήση συντάθηκαν με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα,  σύμφωνα με το Ν.4308/14. 

 

Η εταιρεία, με βάση τα μεγέθη της σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν.4308/14, κατατάσσεται στις πολύ 

μικρές οντότητες. 

 

Η εταιρεία τηρεί υποχρεωτικά διπλογραφικά βιβλία, σύμφωνα με τις διατάξεις της φορολογικής 

νομοθεσίας από της ιδρύσεώς της. 

 

Ο έλεγχός μας στηρίχθηκε στα ακόλουθα βιβλία και στοιχεία που τηρούνται από την εταιρεία. 

 

Α/Α 

 

Είδος βιβλίων 

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ 

Ή ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟ 

Τελευταία 

Πράξη Θεώρησης 

1. Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΘΕΩΡΗΤΟ 

2. Ισοζύγιο Γενικού –Αναλυτικού Καθολικού ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΘΕΩΡΗΤΟ 

3. Μητρώο Παγίων ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΘΕΩΡΗΤΟ 

4. Βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΘΕΩΡΗΤΟ 

 Στοιχεία   

1. Δελτία Αποστολής (χειρόγραφα ) ΧΕΙΡΌΓΡΑΦΟ ΑΘΕΩΡΗΤΟ 

2. Τιμολόγια πώλησης (χειρόγραφα) ΧΕΙΡΌΓΡΑΦΟ ΑΘΕΩΡΗΤΟ 

 

3.9 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ 31/12/2016 

 

3.9.1 Συνοπτικός προσδιορισμός  

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που προκύπτουν από τα βιβλία της Απορροφούμενης Εταιρείας «ΙΟΝΙΟΣ 

ΗΛΙΟΣ 04 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η λογιστική αξία της 

καθαρής θέσης,  όπως αποτυπώνεται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της 31ης Δεκεμβρίου 

2016, ανέρχεται στο ποσό των € 9.223,09. 
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Το ανωτέρω ποσό προκύπτει συνοπτικά ως έξης: 

 

 Ποσά σε ευρώ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 187.842,66 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 178.619,57 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 9.223,09 

 

Τα ίδια κεφάλαια (καθαρή θέση) αναλύονται ως εξής: 

 

 Ποσά σε ευρώ 

Εταιρικό Κεφάλαιο 1 

Τακτικό αποθεματικό  0,33 

Αποτέλεσμα σε νέο  9.221,76 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 31/12/2016 9.223,09 

 

3.9.2  ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ 31/12/2016 

 

 

Ποσά σε ευρώ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
 

Ενσώματα Πάγια 112.856,43 

Απαιτήσεις 32.011,58 

Λοιπά 42.974,65 

Σύνολο ενεργητικού 187.842,66 

ΠΑΘΗΤΙΚΟ   

Καθαρή θέση και υποχρεώσεις   

Κεφάλαια και αποθεματικά 9.223,09 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις  105.690,84 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 72.928,73 

Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων 187.842,66 

 

3.9.3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

 

ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ  

 

Ο λογαριασμός περιλαμβάνει τα πάγια που αναλύονται ως εξής: 

 

 Ποσά σε ευρώ 

Αξία κτήσεως  156.558,97 

Μείον : αποσβέσεις  43.702,54 

Αναπόσβεστο υπόλοιπο 112.856,43 

 

Ο λογαριασμός αφορά τον εξοπλισμό του ΦΒ πάρκου (Φ/Β 115) στη Θέση ΒΟΥΝΟ, Δημοτικό 

Διαμέρισμα  ΑΓΑΛΑ, ΖΑΚΥΝΘΟΣ.   
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Όλα τα πάγια και οι αντίστοιχες αποσβέσεις καταχωρήθηκαν στο αθεώρητο μητρώο παγίων και 

συγκεντρωτικά στο βιβλίο απογραφών. 

 

Στα πλαίσια του παρόντος ελέγχου περιοριστήκαμε στα δεδομένα του μητρώου παγίου και των 

τηρούμενων λογαριασμών στα βιβλία της εταιρείας. 

 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

 

Εμπορικές απαιτήσεις  32.011,58 

 

Οι απαιτήσεις είναι καταχωρημένες στο βιβλίο απογραφών και αφορούν τις απαιτήσεις από τον 

ΛΑΓΗΕ από την πωληθείσα αξία ηλεκτρικής ενέργειας με βάση την σχετική σύμβαση Ν.11707/19-

8-2011, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την συμπληρωματική  Ν.1/18-2-2013. 

 

Συγκεκριμένα αφορά τους μήνες Ιούvιο 2016 έως Δεκέμβριο 2016 οι οποίοι εξοφλήθηκαν στην 

επόμενη χρήση.  

 

ΛΟΙΠΑ 

 

Αναλύονται ως εξής: 

 

ΛΟΙΠΑ 

  

31/12/2016 

Απαιτήσεις από ελληνικό Δημόσιο (ΦΠΑ) 1.323,75 

Προκαταβολή Φόρου Εισοδήματος 354,71 

Υπεραξία επιχείρησης 34.121,03 

Έξοδα επομένων χρήσεων 841,50 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 6.333,66 

Σύνολο 42.974,65 

 

Οι ανωτέρω συγκεντρωτικοί λογαριασμοί είναι καταχωρημένοι αναλυτικά στο βιβλίο απογραφών.  

 

Οι απαιτήσεις από ελληνικό δημόσιο (ΦΠΑ) και προκαταβολή Φόρου Εισοδήματος 

συμψηφίστηκαν στην χρήση 2017.   

 

Η «Υπεραξία» €34.121,03 αφορά το επιπλέον της λογιστικής αξίας ποσό που κατέβαλε η εταιρεία 

«ΙΟΝΙΟΣ ΗΛΙΟΣ 04 ΜΙΚΕ» κατά την απόκτηση του λειτουργούντος πάρκου στην χρήση 2013. Το 

ανωτέρω ποσό δεν αποσβένεται. 

 

Τα Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα, αφορούν τους παρακάτω λογαριασμούς όψεως και 

αναλύονται ως εξής:  
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  Ποσά σε ευρώ 

38.03.00.0000 ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΟΨΕΩΣ ΕΘΝΙΚΗΣ 040/47394772 0,23 

38.03.00.0001 ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΚΛΕ ΕΘΝΙΚΗΣ 040/069638-23 40,00 

38.03.00.0002 ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΟΨΕΩΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5030084518373 786,63 

38.03.00.0003 

ΤΡΑΠ.ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΛΟΓ/ΜΟΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΟΣ(132) 

GR2501728340005834084294132 5.506,80 

38.03 Καταθέσεις όψεως σε Ευρώ 6.333,66 

 

Το υπόλοιπα της 31/12/2016 επιβεβαιώσαμε με τα αντίστοιχα extraits. 

 

3.9.4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  

 

ΔΑΝΕΙΑ 

  

31/12/2016 

Μακροπρόθεσμα   105.690,84 

Βραχυπρόθεσμα (δόσεις 2017) 15.098,68 

Σύνολο 120.789,52 

 

Το ανωτέρω υπόλοιπο (€120.789,52)  αφορά δάνειο από την τράπεζα Πειραιώς Α.Ε με βάση την 

υπ' αρ. σύμβαση 870/06-10-2016 και είναι  εξοφλητέο μέχρι την 17/10/2024 με τριμηνιαίες δόσεις.  

 

Σκοπός του δανείου ήταν η αποπληρωμή υφιστάμενου δανείου της ΕΤΕ, το οποίο είχε 

χρηματοδοτήσει την κατασκευή και λειτουργία  του ΦΒ πάρκου.  

 

Το βραχυπρόθεσμο τμήμα (4 δόσεις) συνολικού ποσού 15.098,68 ευρώ εμφανίζεται στις 

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις.  

 

Επιβεβαιώσαμε το υπόλοιπο της 31/12/2016 με το αντίστοιχο extrait της τραπέζης Πειραιώς Α.Ε.  

 

Επαληθεύσαμε τους δεδουλευμένους  τόκους του Δανείου  μέχρι την ημερομηνία σύνταξης των 

οικονομικών καταστάσεων (31-12-2016)  ποσού € 1.411,86, οι οποίοι εμφανίζονται στις "Λοιπές 

υποχρεώσεις" (βλέπε κατωτέρω). 

 

Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις  

 

Αναλύονται κατά κατηγορία  ως εξής: 

 

 

Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις  31/12/2016 

Προμηθευτές  14.592,78 

Πιστωτές διάφοροι 40.913,58 

Φόρος εισοδήματος 826,16 

Λοιποί φόροι 85,67 

Τόκοι πληρωτέοι 1.411,86 

Σύνολο 57.830,05 

 

Οι ανωτέρω υποχρεώσεις είναι αναλυτικά καταχωρημένες στο βιβλίο απογραφών. 
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Αφορούν τρέχουσες υποχρεώσεις οι οποίες εξοφλούνται κανονικά στην επομένη χρήση. 

Σημειώνουμε ότι στις οικονομικές καταστάσεις, οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις  €72.928,73 

αφορούν το ανωτέρω υπόλοιπο (€57.830,05), καθώς και τις βραχυπρόθεσμες δόσεις του δανείου 

(€15.098,68) όπως προαναφέραμε. 

 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

 

Τα ίδια κεφάλαια (καθαρή θέση) αναλύονται ως εξής: 

 

 Ποσά σε ευρώ 

Εταιρικό Κεφάλαιο 1,00 

Τακτικό αποθεματικό  0,33 

Αποτέλεσμα σε νέο  9.221,76 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 31/12/2016 9.223,09 

 

Για το Εταιρικό κεφάλαιο της εταιρίας αναφερόμαστε στην παράγραφο 3.5 ανωτέρω. 

 

Το τακτικό αποθεματικό σχηματίστηκε σε προηγούμενες χρήσεις από τα κέρδη της χρήσεως.  

 

Η ανάλυση του αποτελέσματος (κέρδη)  εις νέο είναι η εξής:   

 

 Ποσά σε ευρώ 

 Υπόλοιπο κερδών 31.12.15 5.223,90 

Πλέον: Κέρδος χρήσεως (μετά από φόρους)  1.1- 31.12.16 3.997,86 

 Υπόλοιπο  κερδών 31.12.16 9.221,76 

 

3.9.5. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ 

 

Με βάση τα προαναφερθέντα η Καθαρή Λογιστική Θέση της εταιρείας «ΙΟΝΙΟΣ ΗΛΙΟΣ 04 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  κατά την 31.12.2016 ανέρχεται 

σε € 9.223,09 σύμφωνα με την φορολογική βάση  και τα Ε.Λ.Π. προσδιοριζόμενη ως εξής:  

 

 Ποσά σε ευρώ 

Σύνολο Ενεργητικού 187.842,66 

Σύνολο Υποχρεώσεων 178.619,57 

Καθαρή λογιστική αξία (Ίδια Κεφάλαια)  9.223,09 

 

Με δεδομένο ότι το εταιρικό κεφάλαιο της απορροφούμενης εταιρείας αποτελείται από ένα (1) 

εταιρικό μερίδιο ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ, η λογιστική αξία αυτού την 31/12/2016 

ανέρχεται σε  ευρώ 9.223,09. 

 

Ο έλεγχος για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας που 

περιγράψαμε αναλυτικά στην παρούσα έκθεση, έγινε σύμφωνα με τα γενικά παραδεκτά πρότυπα 

ελεγκτικής, δηλαδή εφαρμόστηκαν οι ενδεδειγμένοι έλεγχοι των λογιστικών βιβλίων για την 

επίτευξη της συγκεκριμένης λογιστικής εκτίμησης. 

 

Το ύψος της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της απορροφούμενης εταιρείας 

«ΙΟΝΙΟΣ ΗΛΙΟΣ 04 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

ανέρχεται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν.2166/1993 σε € 9.223,09. 
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4. ΙΟΝΙΟΣ ΗΛΙΟΣ 5 ΜΟΝ. ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 

4.1  ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ:  «ΙΟΝΙΟΣ ΗΛΙΟΣ 05 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και στα λατινικά «IONIOS ILIOS 05 SINGLE MEMBER PRIVATE 

COMPANY» 

Διακριτικός τίτλος: «ΙΟΝΙΟΣ ΗΛΙΟΣ 05 Μ. Ι.Κ.Ε.» και στα λατινικά «IONIOS ILIOS 05 

MIKE»,   

Έδρα:  ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ 16 ΚΗΦΙΣΙΑ ΤΚ.14562   

ΑΡ. ΓΕΜΗ : 122931401000 

Α.Φ.Μ.  800444786 

 Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς 

ΘΕΣΗ ΠΑΡΚΟΥ: (Φ/Β 49) ΒΟΥΝΟ, Δημ. Διαμερ. ΑΓΑΛΑ, ΖΑΚΥΝΘΟΣ.   

 

4.2 ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

 

Η άνω εταιρεία συστάθηκε με το υπ’ αριθμόν 9205/26.10.2012 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου 

Αθηνών Αθανασίου Δράγιου που καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) με 

κωδικό αριθμό καταχώρισης 122931401000, και  ανακοίνωση της καταχώρησης έχει σταλθεί για 

δημοσίευση στο Φύλλο Ανωνύμων εταιρειών, Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και Γενικού 

Εμπορικού Μητρώου. 

 

Το καταστατικό της τροποποιήθηκε με το από 18/12/2015 ιδιωτικό συμφωνητικό,  α) ως προς την 

έδρα, β) ως προς την Αλλαγή Μοναδικού  Εταίρου και γ) ως προς την αλλαγή Διαχειριστή, οι 

οποίες τροποποιήσεις καταχωρίστηκαν την 15-1-2016 στο ΓΕΜΗ με αριθμό καταχώρησης  543836 

μετά από την 18-12-2015 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της. 

 

4.3 ΣΚΟΠΟΣ  

 

Σκοπός της Μονοπρόσωπης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας, όπως ισχύει σήμερα, είναι:  

 

α) Η ανάπτυξη, η επίβλεψη, η διαχείριση, η λειτουργία, η εκμετάλλευση και συντήρηση στην 

ημεδαπή ή την αλλοδαπή φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων και έργων της ίδιας της εταιρείας.  

 

β) Η παραγωγή, η διάθεση και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες 

πηγές ενέργειας (πχ. ηλιακή, αιολική κτλ).  

 

γ) Η καθ’ οιονδήποτε τρόπο ανάληψη, είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία με τρίτα φυσικά ή 

νομικά πρόσωπα, της χρηματοδότησης της ανάπτυξης, της παραγωγής, της διαχείρισης, της 

λειτουργίας και της εκμετάλλευσης παντός είδους συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 

ή/και έργων με συναφές αντικείμενο, αυτοχρηματοδοτούμενων ή/και συγχρηματοδοτούμενων, καθ’ 

οιοδήποτε επιχειρηματικό σύστημα στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή. 

 

δ) Η ανάπτυξη, εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση, διαχείριση, εκμετάλλευση έργων 

σχετιζομένων με το περιβάλλον και η συμμετοχή σε επένδυση ή σε χρηματοδότηση 

περιβαλλοντολογικών έργων. 
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ε) Ο σχεδιασμός, η παραγωγή, η εισαγωγή, η εξαγωγή, η εμπορία, η προμήθεια και η μεταφορά 

κάθε φύσεως προϊόντων, εξαρτημάτων και υλικών σχετιζομένων με συστήματα παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή και η εν γένει άσκηση κάθε συναφούς προς 

τον σκοπό της εταιρείας συμβουλευτικής, εμπορικής και βιομηχανικής δραστηριότητας. 

 

στ) Κάθε άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα που σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με το 

σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την παραγωγή, τη μεταφορά, τη διανομή, την προμήθεια (αγορά-

πώληση) και γενικά εκμετάλλευση συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και παράγωγων 

προϊόντων. 

 

ζ) Η αγορά, η πώληση, η μίσθωση,  η εκμίσθωση κινητών ή ακινήτων καθώς και η μίσθωση 

κινητών ή ακινήτων με leasing, τηρουμένων των διατάξεων του ν.1665/1986, όπως εκάστοτε 

ισχύει, για την εξυπηρέτηση του εταιρικού σκοπού. 

 

η) Όλες οι συναφείς των ανωτέρω δραστηριότητες. 

 

4.4 ΔΙΑΡΚΕΙΑ  

 

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του καταστατικού το καταστατικό η διάρκεια της εταιρείας ορίστηκε στα 

30 χρόνια και λήγει το 2042.  

 

4.5 ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

 

Το εταιρικό κεφάλαιο σύμφωνα με το άρθρο 8 του καταστατικού ανέρχεται σε ένα (1) ευρώ , το 

οποίο αποτελείται από ένα (1) εταιρικό μερίδιο , ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ.  

 

Μοναδικός εταίρος της Μ.Ι.Κ.Ε. είναι η απορροφούσα εταιρεία με την επωνυμία «Ρ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». 

 

4.6 ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ- ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ  

 

Σύμφωνα με το άρθρο 11 του καταστατικού η διοίκηση και η διαχείριση και εκπροσώπηση της 

εταιρείας διενεργείται αποκλειστικά από τον διαχειριστή Γεώργιο Ρόκα του Μελετίου.   

 

4.7 ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ  

 

Ο μετασχηματισμός των επιχειρήσεων με τις διατάξεις του Ν. 2166/1993 είναι δυνατός, αν 

συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 

 

Να τηρούνται διπλογραφικά βιβλία (πρώην Γ’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ) 

 

Να έχει συνταχθεί τουλάχιστον ένας ισολογισμός για δωδεκάμηνο η μεγαλύτερο διάστημα. 

 

Να συνταχθεί απογραφή και ισολογισμός ειδικά για το σκοπό του μετασχηματισμού την 

ημερομηνία που αποφάσισαν τα αρμόδια όργανα της επιχείρησης. 
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Η απορροφούμενη οντότητα ικανοποιεί τις προαναφερόμενες προϋποθέσεις, καθόσον: 

▪ Τηρεί διπλογραφικά βιβλία  

▪ Ο τελευταίος δωδεκάμηνος ισολογισμός έχει συνταχθεί με ημερομηνία 31/12/2015 

▪ Συντάχθηκε ισολογισμός μετασχηματισμού με ημερομηνία 31/12/2016. 

▪ Ο διαχειριστής στις 27/12/2016, αποφάσισε την έναρξη των διαδικασιών συγχωνεύσεως της  

εταιρείας «ΙΟΝΙΟΣ ΗΛΙΟΣ 05 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ» δια απορροφήσεως από την «Ρ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Σύμφωνα με το άρθρο 16 του καταστατικού η συγχώνευση θα πρέπει να εγκριθεί 

από την συνέλευση των εταίρων. 

 

4.8 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΤΗΡΗΘΕΝΤΑ ΒΙΒΛΙΑ 

 

Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για την 31/12/2016 όπως και για την προηγούμενη 

χρήση συντάθηκαν με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα,  σύμφωνα με το Ν.4308/14. 

 

Η εταιρεία, με βάση τα μεγέθη της σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν.4308/14, κατατάσσεται στις πολύ 

μικρές οντότητες. 

 

Η εταιρεία τηρεί υποχρεωτικά διπλογραφικά βιβλία, σύμφωνα με τις διατάξεις της φορολογικής 

νομοθεσίας από της ιδρύσεώς της. 

 

Ο έλεγχός μας στηρίχθηκε στα ακόλουθα βιβλία και στοιχεία που τηρούνται από την εταιρεία. 

 

Α/Α 

 

Είδος βιβλίων 

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ 

Ή ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟ 

Τελευταία 

Πράξη Θεώρησης 

1. Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΘΕΩΡΗΤΟ 

2. Ισοζύγιο Γενικού –Αναλυτικού Καθολικού ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΘΕΩΡΗΤΟ 

3. Μητρώο Παγίων ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΘΕΩΡΗΤΟ 

4. Βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΘΕΩΡΗΤΟ 

 Στοιχεία   

1. Δελτία Αποστολής (χειρόγραφα ) ΧΕΙΡΌΓΡΑΦΟ ΑΘΕΩΡΗΤΟ 

2. Τιμολόγια πώλησης (χειρόγραφα) ΧΕΙΡΌΓΡΑΦΟ ΑΘΕΩΡΗΤΟ 

 

4.9 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ 31/12/2016 

 

4.9.1 Συνοπτικός προσδιορισμός  

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που προκύπτουν από τα βιβλία της Απορροφούμενης Εταιρείας «ΙΟΝΙΟΣ 

ΗΛΙΟΣ 05 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η λογιστική αξία της 

καθαρής θέσης,  όπως αποτυπώνεται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της 31ης Δεκεμβρίου 

2016, ανέρχεται στο ποσό των €10.817,86. 
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Το ανωτέρω ποσό προκύπτει συνοπτικά ως έξης: 

 

 Ποσά σε ευρώ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 190.128,18 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 179.310,32 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 10.817,86 

 

Τα ίδια κεφάλαια (καθαρή θέση) αναλύονται ως εξής: 

 

 Ποσά σε ευρώ 

Εταιρικό Κεφάλαιο 1,00 

Τακτικό αποθεματικό  0,33 

Αποτέλεσμα σε νέο  10.816,53 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 31/12/2016 10.817,53 

 

4.9.2  ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ 31/12/2016 

 

 Ποσά σε ευρώ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
 

Ενσώματα Πάγια 117.872,34 

Απαιτήσεις 31.906,39 

Λοιπά 40.349,45 

Σύνολο ενεργητικού 190.128,18 

 ΠΑΘΗΤΙΚΟ   

Καθαρή θέση και υποχρεώσεις   

Κεφάλαια και αποθεματικά 10.817,86 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις  110.609,02 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 68.701,30 

Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων 190.128,18 

 

 

4.9.3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

 

ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ  

 

Ο λογαριασμός περιλαμβάνει τα πάγια που αναλύονται ως εξής: 

 

 Ποσά σε ευρώ 

Αξία κτήσεως  158.842,49 

Μείον : αποσβέσεις  40.970,15 

Αναπόσβεστο υπόλοιπο 117.872,34 
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Ο λογαριασμός αφορά τον εξοπλισμό του ΦΒ πάρκου (Φ/Β 49) στη Θέση ΒΟΥΝΟ, Δημ. Διαμ. 

ΑΓΑΛΑ, ΖΑΚΥΝΘΟΣ. 

 

Όλα τα πάγια και οι αντίστοιχες αποσβέσεις καταχωρήθηκαν στο αθεώρητο μητρώο παγίων και 

συγκεντρωτικά στο βιβλίο απογραφών. 

 

Στα πλαίσια του παρόντος ελέγχου περιοριστήκαμε στα δεδομένα του μητρώου παγίου και των 

τηρούμενων λογαριασμών στα βιβλία της εταιρείας. 

 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

 

Εμπορικές απαιτήσεις           31.906,39 

 

Οι απαιτήσεις είναι καταχωρημένες στο βιβλίο απογραφών και αφορούν τις απαιτήσεις από τον 

ΛΑΓΗΕ για πωληθείσα αξία   ηλεκτρικής ενέργειας με βάση την σχετική σύμβαση Ν.11708/19-8-

2011 , όπως αυτή τροποποιήθηκε με την συμπληρωματική Ν.1/18-02-2013. 

 

Συγκεκριμένα αφορά τους μήνες Ιούvιο 2016 έως Δεκέμβριο 2016 οι οποίοι εξοφλήθηκαν στην 

επόμενη χρήση.  

 

ΛΟΙΠΑ 

 

Αναλύονται ως εξής: 

 

ΛΟΙΠΑ 

  

31/12/2016 

Απαιτήσεις από ελληνικό Δημόσιο (ΦΠΑ) 1.403,71 

Προκαταβολή Φόρου Εισοδήματος 546,10 

Υπεραξία επιχείρησης 31.157,51 

Έξοδα επομένων χρήσεων 801,85 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 6.440,28 

Σύνολο 40.349,45 

 

Οι ανωτέρω συγκεντρωτικοί λογαριασμοί είναι καταχωρημένοι αναλυτικά στο βιβλίο απογραφών.  

 

Οι απαιτήσεις από ελληνικό δημόσιο (ΦΠΑ) και προκαταβολή Φόρου Εισοδήματος 

συμψηφίστηκαν στην χρήση 2017.   

 

Η «Υπεραξία» αφορά το επιπλέον της λογιστικής αξίας ποσό που κατέβαλε η εταιρεία «ΙΟΝΙΟΣ 

ΗΛΙΟΣ 05 ΜΙΚΕ» κατά την απόκτηση του λειτουργούντος πάρκου στην χρήση 2013. Το ανωτέρω 

ποσό δεν αποσβένεται. 

 

Τα Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα, αφορούν τους παρακάτω λογαριασμούς όψεως και 

αναλύονται ως εξής:   
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  Ποσά σε ευρώ 

38.03.00.0000 ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΟΨΕΩΣ ΕΘΝΙΚΗΣ 040/473952-33 0,24 

38.03.00.0001 ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΚΛΕ ΕΘΝΙΚΗΣ 040/069643-91 40,00 

38.03.00.0002 ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΟΨΕΩΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5030084518462 624,23 

38.03.00.0003 

ΤΡ.ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΟΣ(600) 

GR3701728340005834084310600 5.775,81 

38.03.00 Καταθέσεις όψεως σε Ευρώ 6.440,28 

 

Το υπόλοιπα της 31/12/2016 επιβεβαιώσαμε με τα αντίστοιχα extraits. 

 

4.9.4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  

 

ΔΑΝΕΙΑ 

  

31/12/2016 

Μακροπρόθεσμα   110.609,02 

Βραχυπρόθεσμα (δόσεις 2017) 15.801,28 

Σύνολο 126.410,30 

 

Το ανωτέρω υπόλοιπο (€126.410,30)  αφορά δάνειο από την τράπεζα Πειραιώς Α.Ε με βάση την 

υπ' αρ. σύμβαση 871/07-10-2016 και είναι  εξοφλητέο μέχρι την 17/10/2024 με τριμηνιαίες δόσεις. 

Σκοπός του δανείου ήταν η αποπληρωμή υφιστάμενου δανείου της ΕΤΕ, το οποίο είχε 

χρηματοδοτήσει την κατασκευή και λειτουργία  του ΦΒ πάρκου.  

 

Το βραχυπρόθεσμο τμήμα (4 δόσεις) συνολικού ποσού 15.801,28 ευρώ εμφανίζεται στις 

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις.  

 

Επιβεβαιώσαμε το υπόλοιπο της 31/12/2016 με το αντίστοιχο extrait της τραπέζης Πειραιώς Α.Ε.  

 

Επαληθεύσαμε τους δεδουλευμένους  τόκους του Δανείου  μέχρι την ημερομηνία σύνταξης των 

οικονομικών καταστάσεων (31-12-2016)  ποσού € 1.477,11, οι οποίοι εμφανίζονται στις "Λοιπές 

υποχρεώσεις" (βλέπε κατωτέρω). 

 

Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις  

 

Αναλύονται κατά κατηγορία  ως εξής: 

 

 

Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις  31/12/2016 

Προμηθευτές  21.889,20 

Πιστωτές διάφοροι 28.486,96 

Φόρος εισοδήματος 960,03 

Λοιποί φόροι 86,72 

Τόκοι πληρωτέοι 1.477,11 

Σύνολο 52.900,02 

 

Οι ανωτέρω υποχρεώσεις είναι αναλυτικά καταχωρημένες στο βιβλίο απογραφών. 
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Αφορούν τρέχουσες υποχρεώσεις οι οποίες εξοφλούνται κανονικά στην επομένη χρήση. 

Σημειώνουμε ότι στις οικονομικές καταστάσεις, οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις  €68.701,30 

αφορούν το ανωτέρω υπόλοιπο (€52.900,02), καθώς και τις βραχυπρόθεσμες δόσεις του δανείου 

(€15.801,28) όπως προαναφέραμε. 

 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

 

Τα ίδια κεφάλαια (καθαρή θέση) αναλύονται ως εξής: 

 

 Ποσά σε ευρώ 

Εταιρικό Κεφάλαιο 1,00 

Τακτικό αποθεματικό  0,33 

Αποτέλεσμα σε νέο  10.816,53 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 31/12/2016 10.817,86 

 

Για το Εταιρικό κεφάλαιο της εταιρίας αναφερόμαστε στην παράγραφο 4.5 ανωτέρω. 

 

Το τακτικό αποθεματικό σχηματίστηκε σε προηγούμενες χρήσεις από τα κέρδη της χρήσεως.  

 

Η ανάλυση του αποτελέσματος (κέρδη)  εις νέο είναι η εξής:   

 

   Ποσά σε ευρώ 

 Υπόλοιπο κερδών 31.12.15 6.510,07 

 Πλέον: Κέρδος χρήσεως (μετά από φόρους)  1.1- 31.12.16 4.306,46 

  Υπόλοιπο  κερδών 31.12.2016 10.816,53 

 

4.9.5. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ 

 

Με βάση τα προαναφερθέντα η Καθαρή Λογιστική Θέση της εταιρείας «ΙΟΝΙΟΣ ΗΛΙΟΣ 05 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  κατά την 31.12.2016 ανέρχεται 

σε € 10.817,86  σύμφωνα με την φορολογική βάση  και τα Ε.Λ.Π. προσδιοριζόμενη ως εξής:  

 

 Ποσά σε ευρώ 

Σύνολο Ενεργητικού 190.128,18 

Σύνολο Υποχρεώσεων 179.310,32 

Καθαρή λογιστική αξία (Ίδια Κεφάλαια) 10.817,86 

 

Με δεδομένο ότι το εταιρικό κεφάλαιο της απορροφούμενης εταιρείας αποτελείται από ένα (1) 

εταιρικό μερίδιο ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ, η λογιστική αξία αυτού την 31/12/2016 

ανέρχεται σε  ευρώ 10.817,86. 

 

Ο έλεγχος για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας που 

περιγράψαμε αναλυτικά στην παρούσα έκθεση, έγινε σύμφωνα με τα γενικά παραδεκτά πρότυπα 

ελεγκτικής, δηλαδή εφαρμόστηκαν οι ενδεδειγμένοι έλεγχοι των λογιστικών βιβλίων για την 

επίτευξη της συγκεκριμένης λογιστικής εκτίμησης. 

 

Το ύψος της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της απορροφούμενης εταιρείας 

«ΙΟΝΙΟΣ ΗΛΙΟΣ 05 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

ανέρχεται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν.2166/1993 σε € 10.817,86. 
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5. ΙΟΝΙΟΣ ΗΛΙΟΣ 6 ΜΟΝ. ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 

5.1  ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «ΙΟΝΙΟΣ ΗΛΙΟΣ 06 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και στα λατινικά «IONIOS ILIOS 06 SINGLE MEMBER PRIVATE 

COMPANY» 

Διακριτικός τίτλος: «ΙΟΝΙΟΣ ΗΛΙΟΣ 06 Μ. Ι.Κ.Ε.» και στα λατινικά «IONIOS ILIOS 06 

MIKE»,   

Έδρα:  ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ 16 ΚΗΦΙΣΙΑ ΤΚ.14562   

ΑΡ. ΓΕΜΗ : 122950501000 

Α.Φ.Μ.  800445377 

 Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς 

ΘΕΣΗ ΠΑΡΚΟΥ: (Φ/Β 97) ΒΟΥΝΟ, Δημ. Διαμερ. ΑΓΑΛΑ, ΖΑΚΥΝΘΟΣ.   

 

5.2 ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

 

Η άνω εταιρεία συστάθηκε με το υπ’ αριθμόν 9216/29.10.2012 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου 

Αθηνών Αθανασίου Δράγιου που καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) με 

κωδικό αριθμό καταχώρισης 122950501000, και  ανακοίνωση της καταχώρησης έχει σταλθεί για 

δημοσίευση στο Φύλλο Ανωνύμων εταιρειών, Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και Γενικού 

Εμπορικού Μητρώου. 

 

Το καταστατικό της τροποποιήθηκε με το από 18/12/2015 ιδιωτικό συμφωνητικό,  α) ως προς την 

έδρα, β) ως προς την Αλλαγή Μοναδικού Εταίρου και γ) ως προς την αλλαγή Διαχειριστή, οι 

οποίες τροποποιήσεις καταχωρήθηκαν την 15-1-2016 στο ΓΕΜΗ με αριθμό καταχώρησης  544218 

μετά από την 18-12-2015 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της. 

 

5.3 ΣΚΟΠΟΣ  

 

Σκοπός της Μονοπρόσωπης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας, όπως ισχύει σήμερα, είναι:  

 

α) Η ανάπτυξη, η επίβλεψη, η διαχείριση, η λειτουργία, η εκμετάλλευση και συντήρηση στην 

ημεδαπή ή την αλλοδαπή φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων και έργων της ίδιας της εταιρείας.  

 

β) Η παραγωγή, η διάθεση και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες 

πηγές ενέργειας (πχ. ηλιακή, αιολική κτλ).  

 

γ) Η καθ’ οιονδήποτε τρόπο ανάληψη, είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία με τρίτα φυσικά ή 

νομικά πρόσωπα, της χρηματοδότησης της ανάπτυξης, της παραγωγής, της διαχείρισης, της 

λειτουργίας και της εκμετάλλευσης παντός είδους συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 

ή/και έργων με συναφές αντικείμενο, αυτοχρηματοδοτούμενων ή/και συγχρηματοδοτούμενων, καθ’ 

οιοδήποτε επιχειρηματικό σύστημα στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή. 
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δ) Η ανάπτυξη, εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση, διαχείριση, εκμετάλλευση έργων 

σχετιζομένων με το περιβάλλον και η συμμετοχή σε επένδυση ή σε χρηματοδότηση 

περιβαλλοντολογικών έργων. 

 

ε) Ο σχεδιασμός, η παραγωγή, η εισαγωγή, η εξαγωγή, η εμπορία, η προμήθεια και η μεταφορά 

κάθε φύσεως προϊόντων, εξαρτημάτων και υλικών σχετιζομένων με συστήματα παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή και η εν γένει άσκηση κάθε συναφούς προς 

τον σκοπό της εταιρείας συμβουλευτικής, εμπορικής και βιομηχανικής δραστηριότητας. 

 

στ) Κάθε άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα που σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με το 

σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την παραγωγή, τη μεταφορά, τη διανομή, την προμήθεια (αγορά-

πώληση) και γενικά εκμετάλλευση συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και παράγωγων 

προϊόντων. 

 

ζ) Η αγορά,  η πώληση, η μίσθωση,  η εκμίσθωση κινητών ή ακινήτων καθώς και η μίσθωση 

κινητών ή ακινήτων με leasing, τηρουμένων των διατάξεων του ν.1665/1986, όπως εκάστοτε 

ισχύει, για την εξυπηρέτηση του εταιρικού σκοπού. 

 

η) Όλες οι συναφείς των ανωτέρω δραστηριότητες. 

 

5.4 ΔΙΑΡΚΕΙΑ  

 

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του καταστατικού το καταστατικό η διάρκεια της εταιρείας ορίστηκε στα 

30 χρόνια και λήγει το 2042.  

 

5.5 ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

 

Το εταιρικό κεφάλαιο σύμφωνα με το άρθρο 7 του καταστατικού ανέρχεται σε ένα (1) ευρώ , το 

οποίο αποτελείται από ένα (1) εταιρικό μερίδιο , ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ.  

 

Μοναδικός εταίρος της Μ.Ι.Κ.Ε. είναι η απορροφούσα εταιρεία με την επωνυμία «Ρ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». 

 

5.6 ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ- ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ  

 

Σύμφωνα με το άρθρο 11 του καταστατικού η διοίκηση και η διαχείριση και εκπροσώπηση της 

εταιρείας διενεργείται αποκλειστικά από τον διαχειριστή Γεώργιο Ρόκα του Μελετίου. 

 

5.7 ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ  

 

Ο μετασχηματισμός των επιχειρήσεων με τις διατάξεις του Ν. 2166/1993 είναι δυνατός, αν 

συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 

 

Να τηρούνται διπλογραφικά βιβλία (πρώην Γ’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ) 

 

Να έχει συνταχθεί τουλάχιστον ένας ισολογισμός για δωδεκάμηνο η μεγαλύτερο διάστημα. 
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Να συνταχθεί απογραφή και ισολογισμός ειδικά για το σκοπό του μετασχηματισμού την 

ημερομηνία που αποφάσισαν τα αρμόδια όργανα της επιχείρησης. 

 

Η απορροφούμενη οντότητα ικανοποιεί τις προαναφερόμενες προϋποθέσεις, καθόσον: 

▪ Τηρεί διπλογραφικά βιβλία  

▪ Ο τελευταίος δωδεκάμηνος ισολογισμός έχει συνταχθεί με ημερομηνία 31/12/2015 

▪ Συντάχθηκε ισολογισμός μετασχηματισμού με ημερομηνία 31/12/2016. 

▪ Ο διαχειριστής στις 27/12/2016, αποφάσισε την έναρξη των διαδικασιών συγχωνεύσεως της  

εταιρείας  «ΙΟΝΙΟΣ ΗΛΙΟΣ 06 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ» δια απορροφήσεως από την «Ρ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Σύμφωνα με το άρθρο 16 του καταστατικού η συγχώνευση θα πρέπει να εγκριθεί 

από την συνέλευση των εταίρων. 

 

5.8 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΤΗΡΗΘΕΝΤΑ ΒΙΒΛΙΑ 

 

Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για την 31/12/2016 όπως και για την προηγούμενη 

χρήση συντάθηκαν με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα,  σύμφωνα με το Ν.4308/14. 

 

Η εταιρεία, με βάση τα μεγέθη της σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν.4308/14, κατατάσσεται στις πολύ 

μικρές οντότητες. 

 

Η εταιρεία τηρεί υποχρεωτικά διπλογραφικά βιβλία, σύμφωνα με τις διατάξεις της φορολογικής 

νομοθεσίας από της ιδρύσεώς της. 

 

Ο έλεγχός μας στηρίχθηκε στα ακόλουθα βιβλία και στοιχεία που τηρούνται από την εταιρεία. 

 

Α/Α 

 

Είδος βιβλίων 

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ 

Ή ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟ 

Τελευταία 

Πράξη Θεώρησης 

1. Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΘΕΩΡΗΤΟ 

2. Ισοζύγιο Γενικού –Αναλυτικού Καθολικού ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΘΕΩΡΗΤΟ 

3. Μητρώο Παγίων ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΘΕΩΡΗΤΟ 

4. Βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΘΕΩΡΗΤΟ 

 Στοιχεία   

1. Δελτία Αποστολής (χειρόγραφα ) ΧΕΙΡΌΓΡΑΦΟ ΑΘΕΩΡΗΤΟ 

2. Τιμολόγια πώλησης (χειρόγραφα) ΧΕΙΡΌΓΡΑΦΟ ΑΘΕΩΡΗΤΟ 

 

5.9 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ 31/12/2016 

 

5.9.1 Συνοπτικός προσδιορισμός  

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που προκύπτουν από τα βιβλία της Απορροφούμενης Εταιρείας «ΙΟΝΙΟΣ 

ΗΛΙΟΣ 06 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η λογιστική αξία της 

καθαρής θέσης,  όπως αποτυπώνεται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της 31ης Δεκεμβρίου 

2016, ανέρχεται στο ποσό των €13.959,62. 
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Το ανωτέρω ποσό προκύπτει συνοπτικά ως έξης: 

 

 Ποσά σε ευρώ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 182.048,42 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 168.088,80 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 13.959,62 

 

Τα ίδια κεφάλαια (καθαρή θέση) αναλύονται ως εξής: 

 

 Ποσά σε ευρώ 

Εταιρικό Κεφάλαιο 1,00 

Τακτικό αποθεματικό  0,33 

Αποτέλεσμα σε νέο  13.958,29 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 31/12/2016 13.959,62 

 

5.9.2  ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ 31/12/2016 

 

 Ποσά σε ευρώ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
 

Ενσώματα Πάγια 111.761,68 

Απαιτήσεις 31.892,23 

Λοιπά 38.394,51 

Σύνολο ενεργητικού 182.048,42 

ΠΑΘΗΤΙΚΟ   

Καθαρή θέση    

Κεφάλαια και αποθεματικά 13.959,62 

Υποχρεώσεις 
 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις  105.690,84 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 62.397,96 

Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων 182.048,42 

 

5.9.3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

 

ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ  

 

Ο λογαριασμός περιλαμβάνει τα πάγια που αναλύονται ως εξής: 

 

 Ποσά σε ευρώ 

Αξία κτήσεως  160.121,89 

Μείον : αποσβέσεις  48.360,21 

Αναπόσβεστο υπόλοιπο 111.761,68 
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Ο λογαριασμός αφορά τον εξοπλισμό του ΦΒ πάρκου (Φ/Β 97) στη Θέση ΒΟΥΝΟ, Δημοτικό. 

Διαμέρισμα ΑΓΑΛΑ, ΖΑΚΥΝΘΟΣ. 

 

Όλα τα πάγια και οι αντίστοιχες αποσβέσεις καταχωρήθηκαν στο αθεώρητο μητρώο παγίων και 

συγκεντρωτικά στο βιβλίο απογραφών. 

 

Στα πλαίσια του παρόντος ελέγχου περιοριστήκαμε στα δεδομένα του μητρώου παγίου και των 

τηρούμενων λογαριασμών στα βιβλία της εταιρείας. 

 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

 

Εμπορικές απαιτήσεις           31.892,23 

 

Οι απαιτήσεις είναι καταχωρημένες στο βιβλίο απογραφών και αφορούν τις απαιτήσεις από τον 

ΛΑΓΗΕ για πωληθείσα αξία   ηλεκτρικής ενέργειας με βάση την σχετική σύμβαση Ν.11711/29-07-

2011, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την συμπληρωματική Ν.1/14-2-2013. 

 

Συγκεκριμένα αφορά τους μήνες Ιούvιο 2016 έως Δεκέμβριο 2016 οι οποίοι εξοφλήθηκαν στην 

επόμενη χρήση.  

 

ΛΟΙΠΑ 

 

Αναλύονται ως εξής: 

 

ΛΟΙΠΑ 

  

31/12/2016 

Απαιτήσεις από ελληνικό Δημόσιο (ΦΠΑ) 1.329,55 

Προκαταβολή Φόρου Εισοδήματος 356,45 

Υπεραξία επιχείρησης 29.878,11 

Έξοδα επομένων χρήσεων 511,40 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 6.319,00 

Σύνολο 38.394,51 

 

Οι ανωτέρω συγκεντρωτικοί λογαριασμοί είναι καταχωρημένοι αναλυτικά στο βιβλίο απογραφών.  

 

Οι απαιτήσεις από ελληνικό δημόσιο (ΦΠΑ) και προκαταβολή Φόρου Εισοδήματος 

συμψηφίστηκαν στην χρήση 2017.   

 

Η «Υπεραξία» αφορά το επιπλέον της λογιστικής αξίας ποσό που κατέβαλε η εταιρεία «ΙΟΝΙΟΣ 

ΗΛΙΟΣ 06 ΜΙΚΕ» κατά την απόκτηση του λειτουργούντος πάρκου στην χρήση 2013. Το ανωτέρω 

ποσό δεν αποσβένεται. 

 

Τα Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα, αφορούν τους παρακάτω λογαριασμούς όψεως και 

αναλύονται ως εξής:   
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  Ποσά σε ευρώ 

38.03.00.0000 ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΟΨΕΩΣ ΕΘΝΙΚΗΣ 040/473939-64 0,23 

38.03.00.0001 ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΚΛΕ ΕΘΝΙΚΗΣ 040/069633-10 40,00 

38.03.00.0002 ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΟΨΕΩΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5030084518594 758,74 

38.03.00.0003 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΟΣ 

(025)GR7101728340005834-084312-025 5.520,03 

38.03.00 Καταθέσεις όψεως σε Ευρώ 6.319,00 

 

Το υπόλοιπα της 31/12/2016 επιβεβαιώσαμε με τα αντίστοιχα extraits. 

 

5.9.4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  

 

ΔΑΝΕΙΑ  31/12/2016 

Μακροπρόθεσμα   105.690,84 

Βραχυπρόθεσμα (δόσεις 2017) 15.098,68 

Σύνολο 120.789,52 

 

Το ανωτέρω υπόλοιπο (€120.789,52)  αφορά δάνειο από την τράπεζα Πειραιώς Α.Ε με βάση την 

υπ' αρ. σύμβαση 872/07-10-2016 και είναι  εξοφλητέο μέχρι την 17/10/2024 με τριμηνιαίες δόσεις. 

Σκοπός του δανείου ήταν η αποπληρωμή υφιστάμενου δανείου της ΕΤΕ, το οποίο είχε 

χρηματοδοτήσει την κατασκευή και λειτουργία  του ΦΒ πάρκου.  

 

Το βραχυπρόθεσμο τμήμα (4 δόσεις) συνολικού ποσού 15.098,68 ευρώ εμφανίζεται στις 

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις.  

 

Επιβεβαιώσαμε το υπόλοιπο της 31/12/2016 με το αντίστοιχο extrait της τραπέζης Πειραιώς Α.Ε.  

 

Επαληθεύσαμε τους δεδουλευμένους  τόκους του Δανείου  μέχρι την ημερομηνία σύνταξης των 

οικονομικών καταστάσεων (31-12-2016)  ποσού € 1.411,86, οι οποίοι εμφανίζονται στις "Λοιπές 

υποχρεώσεις" (βλέπε κατωτέρω). 

 

Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις  

 

Αναλύονται κατά κατηγορία  ως εξής: 

 

 

Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις  31/12/2016 

Προμηθευτές  10.252,14 

Πιστωτές διάφοροι 34.612,99 

Φόρος εισοδήματος 934,12 

Λοιποί φόροι 88,17 

Τόκοι πληρωτέοι 1.411,86 

Σύνολο 47.299,28 

 

Οι ανωτέρω υποχρεώσεις είναι αναλυτικά καταχωρημένες στο βιβλίο απογραφών. 

 



Σελίδα 32 από 77 

 

Αφορούν τρέχουσες υποχρεώσεις οι οποίες εξοφλούνται κανονικά στην επομένη χρήση. 

Σημειώνουμε ότι στις οικονομικές καταστάσεις, οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις  €62.397,96 

αφορούν το ανωτέρω υπόλοιπο (€47.299,28), καθώς και τις βραχυπρόθεσμες δόσεις του δανείου 

(€15.098,68) όπως προαναφέραμε. 

 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

 

Τα ίδια κεφάλαια (καθαρή θέση) αναλύονται ως εξής: 

 

 Ποσά σε ευρώ 

Εταιρικό Κεφάλαιο 1,00 

Τακτικό αποθεματικό  0,33 

Αποτέλεσμα σε νέο  13.958,29 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 31/12/2016 13.959,62 

 

Για το Εταιρικό κεφάλαιο της εταιρίας αναφερόμαστε στην παράγραφο 5.5 ανωτέρω. 

 

Το τακτικό αποθεματικό σχηματίστηκε σε προηγούμενες χρήσεις από τα κέρδη της χρήσεως.  

 

Η ανάλυση του αποτελέσματος (κέρδη)  εις νέο είναι η εξής:   

 

   Ποσά σε ευρώ 

 Υπόλοιπο κερδών 31.12.15 9.572,48 

 Πλέον: Κέρδος χρήσεως (μετά από φόρους)  1.1- 31.12.16 4.385,81 

  Υπόλοιπο  κερδών 31.12.16 13.958,29 

 

5.9.5. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ 

 

Με βάση τα προαναφερθέντα η Καθαρή Λογιστική Θέση της εταιρείας «ΙΟΝΙΟΣ ΗΛΙΟΣ 06 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά την 31.12.2016 ανέρχεται 

σε € 13.959,62  σύμφωνα με την φορολογική βάση  και τα Ε.Λ.Π. προσδιοριζόμενη ως εξής:  

 

 Ποσά σε ευρώ 

Σύνολο ενεργητικού 182.048,42 

Σύνολο υποχρεώσεων 168.088,80 

Καθαρή λογιστική αξία (Ίδια Κεφάλαια) 13.959,62 

 

Με δεδομένο ότι το εταιρικό κεφάλαιο της απορροφούμενης εταιρείας αποτελείται από ένα (1) 

εταιρικό μερίδιο ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ, η λογιστική αξία αυτού την 31/12/2016 

ανέρχεται σε  ευρώ 13.959,62. 

 

Ο έλεγχος για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας που 

περιγράψαμε αναλυτικά στην παρούσα έκθεση, έγινε σύμφωνα με τα γενικά παραδεκτά πρότυπα 

ελεγκτικής, δηλαδή εφαρμόστηκαν οι ενδεδειγμένοι έλεγχοι των λογιστικών βιβλίων για την 

επίτευξη της συγκεκριμένης λογιστικής εκτίμησης. 

 

Το ύψος της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της απορροφούμενης εταιρείας 

«ΙΟΝΙΟΣ ΗΛΙΟΣ 06 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

ανέρχεται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν.2166/1993 σε € 13.959,62. 
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6. ΙΟΝΙΟΣ ΗΛΙΟΣ 7 ΜΟΝ. ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 

6.1  ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ:  «ΙΟΝΙΟΣ ΗΛΙΟΣ 07 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και στα λατινικά «IONIOS ILIOS 07 SINGLE MEMBER PRIVATE 

COMPANY» 

Διακριτικός τίτλος: «ΙΟΝΙΟΣ ΗΛΙΟΣ 07 Μ. Ι.Κ.Ε.» και στα λατινικά «IONIOS ILIOS 07 

MIKE»,   

Έδρα:  ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ 16 ΚΗΦΙΣΙΑ ΤΚ.14562   

ΑΡ. ΓΕΜΗ : 122945401000 

Α.Φ.Μ.  800445390 

Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς 

ΘΕΣΗ ΠΑΡΚΟΥ: (Φ/Β 109) ΛΙΜΝΟΣ – ΛΙΜΝΗ ΜΑΚΡΗ, Δημοτικό  Διαμέρισμα 

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ, ΖΑΚΥΝΘΟΣ 

 

6.2 ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

 

Η άνω εταιρεία συστάθηκε με το υπ’ αριθμόν 9210/26.10.2012 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου 

Αθηνών Αθανασίου Δράγιου που καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) με 

κωδικό αριθμό καταχώρισης 122945401000, και  ανακοίνωση της καταχώρησης έχει σταλθεί για 

δημοσίευση στο Φύλλο Ανωνύμων εταιρειών, Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και Γενικού 

Εμπορικού Μητρώου. 

 

Το καταστατικό της τροποποιήθηκε με το από 18/12/2015 ιδιωτικό συμφωνητικό,  α) ως προς την 

έδρα, β) ως προς την Αλλαγή Μοναδικού  Εταίρου και γ) ως προς την αλλαγή Διαχειριστή, οι  

οποίες τροποποιήσεις καταχωρίστηκαν την 15-1-2016 στο ΓΕΜΗ με  αριθμό καταχώρησης  

544409 μετά από την 18-12-2015 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της.  

 

6.3 ΣΚΟΠΟΣ  

 

Σκοπός της Μονοπρόσωπης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας, όπως ισχύει σήμερα, είναι:  

 

α) Η ανάπτυξη, η επίβλεψη, η διαχείριση, η λειτουργία, η εκμετάλλευση και συντήρηση στην 

ημεδαπή ή την αλλοδαπή φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων και έργων της ίδιας της εταιρείας.  

 

β) Η παραγωγή, η διάθεση και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες 

πηγές ενέργειας (πχ. ηλιακή, αιολική κτλ).  

 

γ) Η καθ’ οιονδήποτε τρόπο ανάληψη, είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία με τρίτα φυσικά ή 

νομικά πρόσωπα, της χρηματοδότησης της ανάπτυξης, της παραγωγής, της διαχείρισης, της 

λειτουργίας και της εκμετάλλευσης παντός είδους συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 

ή/και έργων με συναφές αντικείμενο, αυτοχρηματοδοτούμενων ή/και συγχρηματοδοτούμενων, καθ’ 

οιοδήποτε επιχειρηματικό σύστημα στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή. 
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δ) Η ανάπτυξη, εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση, διαχείριση, εκμετάλλευση έργων 

σχετιζομένων με το περιβάλλον και η συμμετοχή σε επένδυση ή σε χρηματοδότηση 

περιβαλλοντολογικών έργων. 

 

ε) Ο σχεδιασμός, η παραγωγή, η εισαγωγή, η εξαγωγή, η εμπορία, η προμήθεια και η μεταφορά 

κάθε φύσεως προϊόντων, εξαρτημάτων και υλικών σχετιζομένων με συστήματα παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή και η εν γένει άσκηση κάθε συναφούς προς 

τον σκοπό της εταιρείας συμβουλευτικής, εμπορικής και βιομηχανικής δραστηριότητας. 

 

στ) Κάθε άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα που σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με το 

σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την παραγωγή, τη μεταφορά, τη διανομή, την προμήθεια (αγορά-

πώληση) και γενικά εκμετάλλευση συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και παράγωγων 

προϊόντων. 

 

ζ) Η αγορά, η πώληση, η μίσθωση,  η εκμίσθωση κινητών ή ακινήτων καθώς και η μίσθωση 

κινητών ή ακινήτων με leasing, τηρουμένων των διατάξεων του ν.1665/1986, όπως εκάστοτε 

ισχύει, για την εξυπηρέτηση του εταιρικού σκοπού. 

η) Όλες οι συναφείς των ανωτέρω δραστηριότητες. 

 

6.4 ΔΙΑΡΚΕΙΑ  

 

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του καταστατικού το καταστατικό η διάρκεια της εταιρείας ορίστηκε στα 

30 χρόνια και λήγει το 2042.  

 

6.5 ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

 

Το εταιρικό κεφάλαιο σύμφωνα με το άρθρο 8 του καταστατικού ανέρχεται σε ένα (1) ευρώ , το 

οποίο αποτελείται από ένα (1) εταιρικό μερίδιο , ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ.  

 

Μοναδικός εταίρος της Μ.Ι.Κ.Ε. είναι η απορροφούσα εταιρεία με την επωνυμία «Ρ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». 

 

6.6 ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ- ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ  

 

Σύμφωνα με το άρθρο 11 του καταστατικού η διοίκηση και η διαχείριση και εκπροσώπηση της 

εταιρείας διενεργείται αποκλειστικά από τον διαχειριστή Γεώργιο Ρόκα του Μελετίου  

 

6.7 ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ  

 

Ο μετασχηματισμός των επιχειρήσεων με τις διατάξεις του Ν. 2166/1993 είναι δυνατός, αν 

συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 

 

Να τηρούνται διπλογραφικά βιβλία (πρώην Γ’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ) 

 

Να έχει συνταχθεί τουλάχιστον ένας ισολογισμός για δωδεκάμηνο η μεγαλύτερο διάστημα. 
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Να συνταχθεί απογραφή και ισολογισμός ειδικά για το σκοπό του μετασχηματισμού την 

ημερομηνία που αποφάσισαν τα αρμόδια όργανα της επιχείρησης. 

 

Η απορροφούμενη οντότητα ικανοποιεί τις προαναφερόμενες προϋποθέσεις, καθόσον:  

▪ Τηρεί διπλογραφικά βιβλία  

▪ Ο τελευταίος δωδεκάμηνος ισολογισμός έχει συνταχθεί με ημερομηνία 31/12/2015 

▪ Συντάχθηκε ισολογισμός μετασχηματισμού με ημερομηνία 31/12/2016. 

▪ Ο διαχειριστής στις 27/12/2016, αποφάσισε την έναρξη των διαδικασιών συγχωνεύσεως της  

εταιρείας «ΙΟΝΙΟΣ ΗΛΙΟΣ 07 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ» δια απορροφήσεως από την «Ρ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Σύμφωνα με το άρθρο 16 του καταστατικού η συγχώνευση θα πρέπει να εγκριθεί 

από την συνέλευση των εταίρων. 

 

6.8 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΤΗΡΗΘΕΝΤΑ ΒΙΒΛΙΑ 

 

Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για την 31/12/2016 όπως και για την προηγούμενη 

χρήση συντάθηκαν με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα,  σύμφωνα με το Ν.4308/14. 

 

Η εταιρεία, με βάση τα μεγέθη της σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν.4308/14, κατατάσσεται στις πολύ 

μικρές οντότητες. 

 

Η εταιρεία τηρεί υποχρεωτικά διπλογραφικά βιβλία, σύμφωνα με τις διατάξεις της φορολογικής 

νομοθεσίας από της ιδρύσεώς της. 

 

Ο έλεγχός μας στηρίχθηκε στα ακόλουθα βιβλία και στοιχεία που τηρούνται από την εταιρεία. 

 

Α/Α 

 

Είδος βιβλίων 

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ 

Ή ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟ 

Τελευταία 

Πράξη Θεώρησης 

1. Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΘΕΩΡΗΤΟ 

2. Ισοζύγιο Γενικού –Αναλυτικού Καθολικού ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΘΕΩΡΗΤΟ 

3. Μητρώο Παγίων ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΘΕΩΡΗΤΟ 

4. Βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΘΕΩΡΗΤΟ 

 Στοιχεία   

1. Δελτία Αποστολής (χειρόγραφα ) ΧΕΙΡΌΓΡΑΦΟ ΑΘΕΩΡΗΤΟ 

2. Τιμολόγια πώλησης (χειρόγραφα) ΧΕΙΡΌΓΡΑΦΟ ΑΘΕΩΡΗΤΟ 

 

6.9 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ 31/12/2016 

 

6.9.1 Συνοπτικός προσδιορισμός  

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που προκύπτουν από τα βιβλία της Απορροφούμενης Εταιρείας «ΙΟΝΙΟΣ 

ΗΛΙΟΣ 07 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η λογιστική αξία της 

καθαρής θέσης,  όπως αποτυπώνεται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της 31ης Δεκεμβρίου 

2016, ανέρχεται στο ποσό των €23.830,33. 
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Το ανωτέρω ποσό προκύπτει συνοπτικά ως έξης: 

 

 Ποσά σε ευρώ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 192.400,68 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 168.570,35 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 23.830,33 

 

Τα ίδια κεφάλαια (καθαρή θέση) αναλύονται ως εξής: 

 

 Ποσά σε ευρώ 

Εταιρικό Κεφάλαιο 1,00 

Τακτικό αποθεματικό  0,33 

Αποτέλεσμα σε νέο  23.829,00 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 31/12/2016 23.830,33 

 

6.9.2  ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ 31/12/2016 

 

 Ποσά σε ευρώ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
 

Ενσώματα Πάγια 112.781,06 

Απαιτήσεις 34.373,55 

Λοιπά 45.246,07 

Σύνολο ενεργητικού 192.400,68 

ΠΑΘΗΤΙΚΟ   

Καθαρή θέση και υποχρεώσεις   

Κεφάλαια και αποθεματικά 23.830,33 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις  109.605,32 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 58.965,03 

Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων 192.400,68 

 

6.9.3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

 

ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ  

 

Ο λογαριασμός περιλαμβάνει τα πάγια που αναλύονται ως εξής: 

 

 Ποσά σε ευρώ 

Αξία κτήσεως  155.567,63 

Μείον : αποσβέσεις  42.786,57 

Αναπόσβεστο υπόλοιπο 112.781,06 

 

Ο λογαριασμός αφορά τον εξοπλισμό του ΦΒ πάρκου (Φ/Β 109) στη Θέση ΛΙΜΝΟΣ – ΛΙΜΝΗ 

ΜΑΚΡΗ, Δημ. Διαμ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ, ΖΑΚΥΝΘΟΣ  
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Όλα τα πάγια και οι αντίστοιχες αποσβέσεις καταχωρήθηκαν στο αθεώρητο μητρώο παγίων και 

συγκεντρωτικά στο βιβλίο απογραφών. 

 

Στα πλαίσια του παρόντος ελέγχου περιοριστήκαμε στα δεδομένα του μητρώου παγίου και των 

τηρούμενων λογαριασμών στα βιβλία της εταιρείας. 

 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

 

Εμπορικές απαιτήσεις  34.373,55 

 

Οι απαιτήσεις είναι καταχωρημένες στο βιβλίο απογραφών και αφορούν τις απαιτήσεις από τον 

ΛΑΓΗΕ για πωληθείσα αξία   ηλεκτρικής ενέργειας με βάση την σχετική σύμβαση  Ν.11638/29-

07-2011 , όπως αυτή τροποποιήθηκε με την συμπληρωματική Ν.1/14-2-2013. 

 

Συγκεκριμένα αφορά τους μήνες Ιούvιο 2016 έως Δεκέμβριο 2016 οι οποίοι εξοφλήθηκαν στην 

επόμενη χρήση.  

 

ΛΟΙΠΑ 

 

Αναλύονται ως εξής: 

 

ΛΟΙΠΑ 

  

31/12/2016 

Απαιτήσεις από ελληνικό Δημόσιο (ΦΠΑ) 1.345,48 

Προκαταβολή Φόρου Εισοδήματος 1.372,52 

Υπεραξία επιχείρησης 35.112,37 

Έξοδα επομένων χρήσεων 865,37 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 6.550,33 

Σύνολο 45.246,07 

 

Οι ανωτέρω συγκεντρωτικοί λογαριασμοί είναι καταχωρημένοι αναλυτικά στο βιβλίο απογραφών.  

 

Οι απαιτήσεις από ελληνικό δημόσιο (ΦΠΑ) και προκαταβολή Φόρου Εισοδήματος 

συμψηφίστηκαν στην χρήση 2017.   

 

Η «Υπεραξία» αφορά το επιπλέον της λογιστικής αξίας ποσό που κατέβαλε η εταιρεία «ΙΟΝΙΟΣ 

ΗΛΙΟΣ 07 ΜΙΚΕ» κατά την απόκτηση του λειτουργούντος πάρκου στην χρήση 2013. Το ανωτέρω 

ποσό δεν αποσβένεται. 

 

Τα Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα, αφορούν τους παρακάτω λογαριασμούς όψεως και 

αναλύονται ως εξής:   
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  Ποσά σε ευρώ 

38.03.00.0000 ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΟΨΕΩΣ ΕΘΝΙΚΗΣ 040/473953-16 0,24 

38.03.00.0001 ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΚΛΕ ΕΘΝΙΚΗΣ 040/069645-57 ΕΤΕ 40,00 

38.03.00.0002 ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΟΨΕΩΣ ΤΡΑΠ.ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5030084518659 801,99 

38.03.00.0003 

ΤΡ.ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΟΣ(501) 

GR8601728340005834084313-501 5.708,10 

38.03.00 Καταθέσεις όψεως σε Ευρώ 6.550,33 

 

Το υπόλοιπα της 31/12/2016 επιβεβαιώσαμε με τα αντίστοιχα extraits. 

 

6.9.4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  

 

ΔΑΝΕΙΑ  31/12/2016 

Μακροπρόθεσμα   109.605,32 

Βραχυπρόθεσμα (δόσεις 2017) 15.657,88 

Σύνολο 125.263,20 

 

Το ανωτέρω υπόλοιπο (€125.263,20)  αφορά δάνειο από την τράπεζα Πειραιώς Α.Ε με βάση την 

υπ' αρ. σύμβαση 873/07-10-2016 και είναι  εξοφλητέο μέχρι την 17/10/2024 με τριμηνιαίες δόσεις. 

Σκοπός του δανείου ήταν η αποπληρωμή υφιστάμενου δανείου της ΕΤΕ, το οποίο είχε 

χρηματοδοτήσει την κατασκευή και λειτουργία  του ΦΒ πάρκου.  

 

Το βραχυπρόθεσμο τμήμα (4 δόσεις) συνολικού ποσού 15.657,88 ευρώ εμφανίζεται στις 

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις.  

 

Επιβεβαιώσαμε το υπόλοιπο της 31/12/2016 με το αντίστοιχο extrait της τραπέζης Πειραιώς Α.Ε.  

 

Επαληθεύσαμε τους δεδουλευμένους  τόκους του Δανείου  μέχρι την ημερομηνία σύνταξης των 

οικονομικών καταστάσεων (31-12-2016)  ποσού € 1.463,71, οι οποίοι εμφανίζονται στις "Λοιπές 

υποχρεώσεις" (βλέπε κατωτέρω). 

 

Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις  

 

Αναλύονται κατά κατηγορία  ως εξής: 

 

 

Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις  31/12/2016 

Προμηθευτές  25.896,22 

Πιστωτές διάφοροι 13.239,84 

Φόρος εισοδήματος 2.600,93 

Λοιποί φόροι 106,45 

Τόκοι πληρωτέοι 1.463,71 

Σύνολο 43.307,15 

 

Οι ανωτέρω υποχρεώσεις είναι αναλυτικά καταχωρημένες στο βιβλίο απογραφών. 
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Αφορούν τρέχουσες υποχρεώσεις οι οποίες εξοφλούνται κανονικά στην επομένη χρήση. 

Σημειώνουμε ότι στις οικονομικές καταστάσεις, οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις  €58.965,03 

αφορούν το ανωτέρω υπόλοιπο (€43.307,15), καθώς και τις βραχυπρόθεσμες δόσεις του δανείου 

(€15.657,88) όπως προαναφέραμε. 

 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

 

Τα ίδια κεφάλαια (καθαρή θέση) αναλύονται ως εξής: 

 

 Ποσά σε ευρώ 

Εταιρικό Κεφάλαιο 1,00 

Τακτικό αποθεματικό  0,33 

Αποτέλεσμα σε νέο  23.829,00 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 31/12/2016 23.830,33 

 

Για το Εταιρικό κεφάλαιο της εταιρίας αναφερόμαστε στην παράγραφο 6.5 ανωτέρω. 

 

Το τακτικό αποθεματικό σχηματίστηκε σε προηγούμενες χρήσεις από τα κέρδη της χρήσεως.  

 

Η ανάλυση του αποτελέσματος (κέρδη)  εις νέο είναι η εξής:   

 

   Ποσά σε ευρώ 

 Υπόλοιπο κερδών 31.12.15 15.818,45 

 Πλέον: Κέρδος χρήσεως (μετά από φόρους)  1.1- 31.12.16 8.010,55 

  Υπόλοιπο  κερδών 31.12.16 23.829,00 

 

6.9.5. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ 

 

Με βάση τα προαναφερθέντα η Καθαρή Λογιστική Θέση της εταιρείας «ΙΟΝΙΟΣ ΗΛΙΟΣ 07 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  κατά την 31.12.2016 ανέρχεται 

σε € 23.830,33  σύμφωνα με την φορολογική βάση  και τα Ε.Λ.Π. προσδιοριζόμενη ως εξής:  

 

 Ποσά σε ευρώ 

Σύνολο Ενεργητικού 192.400,68 

Σύνολο Υποχρεώσεων 168.570,35 

Καθαρή λογιστική αξία (Ίδια Κεφάλαια) 23.830,33 

 

Με δεδομένο ότι το εταιρικό κεφάλαιο της απορροφούμενης εταιρείας αποτελείται από ένα (1) 

εταιρικό μερίδιο ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ, η λογιστική αξία αυτού την 31/12/2016 

ανέρχεται σε  ευρώ 23.830,33. 

 

Ο έλεγχος για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας που 

περιγράψαμε αναλυτικά στην παρούσα έκθεση, έγινε σύμφωνα με τα γενικά παραδεκτά πρότυπα 

ελεγκτικής, δηλαδή εφαρμόστηκαν οι ενδεδειγμένοι έλεγχοι των λογιστικών βιβλίων για την 

επίτευξη της συγκεκριμένης λογιστικής εκτίμησης. 

 

Το ύψος της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της απορροφούμενης εταιρείας 

«ΙΟΝΙΟΣ ΗΛΙΟΣ 07 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

ανέρχεται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν.2166/1993 σε € 23.830,33. 
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7. ΙΟΝΙΟΣ ΗΛΙΟΣ 8 ΜΟΝ. ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 

7.1  ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ:  «ΙΟΝΙΟΣ ΗΛΙΟΣ 08 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και στα λατινικά «IONIOS ILIOS 08 SINGLE MEMBER PRIVATE 

COMPANY» 

Διακριτικός τίτλος: «ΙΟΝΙΟΣ ΗΛΙΟΣ 08 Μ. Ι.Κ.Ε.» και στα λατινικά «IONIOS ILIOS 08 

MIKE»,   

Έδρα:  ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ 16 ΚΗΦΙΣΙΑ ΤΚ.14562   

ΑΡ. ΓΕΜΗ : 122931501000 

Α.Φ.Μ.  800445433 

 Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς 

ΘΕΣΗ ΠΑΡΚΟΥ: : (Φ/Β 50) ΒΑΣΑΚΛΕΙΡΑ η ΡΑΧΟΥ, Δημ. Διαμ. ΑΓΑΛΑ, ΖΑΚΥΝΘΟΣ  

 

7.2 ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

 

Η άνω εταιρεία συστάθηκε με το υπ’ αριθμόν 9206/26.10.2012 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου 

Αθηνών Αθανασίου Δράγιου που καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) με 

κωδικό αριθμό καταχώρισης 122931501000, και  ανακοίνωση της καταχώρησης έχει σταλθεί για 

δημοσίευση στο Φύλλο Ανωνύμων εταιρειών, Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και Γενικού 

Εμπορικού Μητρώου. 

 

Το καταστατικό της τροποποιήθηκε με το από 18/12/2015 ιδιωτικό συμφωνητικό,  α) ως προς την 

έδρα, β) ως προς την Αλλαγή Μοναδικού  Εταίρου και  γ) ως προς την αλλαγή Διαχειριστή , οι  

οποίες  τροποποιήσεις  καταχωρίστηκαν την 15-1-2016 στο ΓΕΜΗ με αριθμό καταχώρησης 

544564 μετά από την 18-12-2015 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της.  

 

7.3 ΣΚΟΠΟΣ  

 

Σκοπός της Μονοπρόσωπης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας όπως ισχύει σήμερα είναι:  

 

α) Η ανάπτυξη, η επίβλεψη, η διαχείριση, η λειτουργία, η εκμετάλλευση και συντήρηση στην 

ημεδαπή ή την αλλοδαπή φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων και έργων της ίδιας της εταιρείας.  

 

β) Η παραγωγή, η διάθεση και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες 

πηγές ενέργειας (πχ. ηλιακή, αιολική κτλ).  

 

γ) Η καθ’ οιονδήποτε τρόπο ανάληψη, είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία με τρίτα φυσικά ή 

νομικά πρόσωπα, της χρηματοδότησης της ανάπτυξης, της παραγωγής, της διαχείρισης, της 

λειτουργίας και της εκμετάλλευσης παντός είδους συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 

ή/και έργων με συναφές αντικείμενο, αυτοχρηματοδοτούμενων ή/και συγχρηματοδοτούμενων, καθ’ 

οιοδήποτε επιχειρηματικό σύστημα στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή. 
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δ) Η ανάπτυξη, εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση, διαχείριση, εκμετάλλευση έργων 

σχετιζομένων με το περιβάλλον και η συμμετοχή σε επένδυση ή σε χρηματοδότηση 

περιβαλλοντολογικών έργων. 

 

ε) Ο σχεδιασμός, η παραγωγή, η εισαγωγή, η εξαγωγή, η εμπορία, η προμήθεια και η μεταφορά 

κάθε φύσεως προϊόντων, εξαρτημάτων και υλικών σχετιζομένων με συστήματα παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή και η εν γένει άσκηση κάθε συναφούς προς 

τον σκοπό της εταιρείας συμβουλευτικής, εμπορικής και βιομηχανικής δραστηριότητας. 

 

στ) Κάθε άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα που σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με το 

σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την παραγωγή, τη μεταφορά, τη διανομή, την προμήθεια (αγορά-

πώληση) και γενικά εκμετάλλευση συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και παράγωγων 

προϊόντων. 

 

ζ) Η αγορά,  η πώληση, η μίσθωση,  η εκμίσθωση κινητών ή ακινήτων καθώς και η μίσθωση 

κινητών ή ακινήτων με leasing, τηρουμένων των διατάξεων του ν.1665/1986, όπως εκάστοτε 

ισχύει, για την εξυπηρέτηση του εταιρικού σκοπού. 

 

η) Όλες οι συναφείς των ανωτέρω δραστηριότητες. 

 

7.4 ΔΙΑΡΚΕΙΑ  

 

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του καταστατικού το καταστατικό η διάρκεια της εταιρείας ορίστηκε στα 

30 χρόνια και λήγει το 2042.  

 

7.5 ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

 

Το εταιρικό κεφάλαιο σύμφωνα με το άρθρο 8 του καταστατικού ανέρχεται σε ένα (1) ευρώ , το 

οποίο αποτελείται από ένα (1) εταιρικό μερίδιο , ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ.  

 

Μοναδικός εταίρος της Μ.Ι.Κ.Ε. είναι η απορροφούσα εταιρεία με την επωνυμία «Ρ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». 

 

7.6 ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ- ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ  

 

Σύμφωνα με το άρθρο 11 του καταστατικού η διοίκηση και η διαχείριση και εκπροσώπηση της 

εταιρείας διενεργείται αποκλειστικά από τον διαχειριστή Γεώργιο Ρόκα του Μελετίου.  

 

7.7 ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ  

 

Ο μετασχηματισμός των επιχειρήσεων με τις διατάξεις του Ν. 2166/1993 είναι δυνατός, αν 

συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 

 

Να τηρούνται διπλογραφικά βιβλία (πρώην Γ’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ). 

 

Να έχει συνταχθεί τουλάχιστον ένας ισολογισμός για δωδεκάμηνο η μεγαλύτερο διάστημα. 
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Να συνταχθεί απογραφή και ισολογισμός ειδικά για το σκοπό του μετασχηματισμού την 

ημερομηνία που αποφάσισαν τα αρμόδια όργανα της επιχείρησης. 

 

Η απορροφούμενη οντότητα ικανοποιεί τις προαναφερόμενες προϋποθέσεις, καθόσον: 

▪ Τηρεί διπλογραφικά βιβλία  

▪ Ο τελευταίος δωδεκάμηνος ισολογισμός έχει συνταχθεί με ημερομηνία 31/12/2015 

▪ Συντάχθηκε ισολογισμός μετασχηματισμού με ημερομηνία 31/12/2016. 

▪ Ο διαχειριστής στις 27/12/2016, αποφάσισε την έναρξη των διαδικασιών συγχωνεύσεως της  

εταιρείας «ΙΟΝΙΟΣ ΗΛΙΟΣ 08 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ» δια απορροφήσεως από την «Ρ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Σύμφωνα με το άρθρο 16 του καταστατικού η συγχώνευση θα πρέπει να εγκριθεί 

από την συνέλευση των εταίρων. 

 

7.8 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΤΗΡΗΘΕΝΤΑ ΒΙΒΛΙΑ 

 

Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για την 31/12/2016 όπως και για την προηγούμενη 

χρήση συντάθηκαν με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα,  σύμφωνα με το Ν.4308/14. 

 

Η εταιρεία, με βάση τα μεγέθη της σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν.4308/14, κατατάσσεται στις πολύ 

μικρές οντότητες. 

 

Η εταιρεία τηρεί υποχρεωτικά διπλογραφικά βιβλία, σύμφωνα με τις διατάξεις της φορολογικής 

νομοθεσίας από της ιδρύσεώς της. 

 

Ο έλεγχός μας στηρίχθηκε στα ακόλουθα βιβλία και στοιχεία που τηρούνται από την εταιρεία. 

 

Α/Α 

 

Είδος βιβλίων 

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ 

Ή ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟ 

Τελευταία 

Πράξη Θεώρησης 

1. Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΘΕΩΡΗΤΟ 

2. Ισοζύγιο Γενικού –Αναλυτικού Καθολικού ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΘΕΩΡΗΤΟ 

3. Μητρώο Παγίων ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΘΕΩΡΗΤΟ 

4. Βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΘΕΩΡΗΤΟ 

 Στοιχεία   

1. Δελτία Αποστολής (χειρόγραφα ) ΧΕΙΡΌΓΡΑΦΟ ΑΘΕΩΡΗΤΟ 

2. Τιμολόγια πώλησης (χειρόγραφα) ΧΕΙΡΌΓΡΑΦΟ ΑΘΕΩΡΗΤΟ 

 

7.9 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ 31/12/2016 

 

7.9.1 Συνοπτικός προσδιορισμός  

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που προκύπτουν από τα βιβλία της Απορροφούμενης Εταιρείας «ΙΟΝΙΟΣ 

ΗΛΙΟΣ 08 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η λογιστική αξία της 

καθαρής θέσης,  όπως αποτυπώνεται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της 31ης Δεκεμβρίου 

2016, ανέρχεται στο ποσό των €10.189,63 
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Το ανωτέρω ποσό προκύπτει συνοπτικά ως έξης: 

 

 Ποσά σε ευρώ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 185.898,94 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 175.709,31 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 10.189,63 

 

Τα ίδια κεφάλαια (καθαρή θέση) αναλύονται ως εξής: 

 

 Ποσά σε ευρώ 

Εταιρικό Κεφάλαιο 1,00 

Τακτικό αποθεματικό  0,33 

Αποτέλεσμα σε νέο  10.188,30 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 31/12/2016 10.189,63 

 

7.9.2  ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ 31/12/2016 

 

 Ποσά σε ευρώ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
 

Ενσώματα Πάγια 116.002,59 

Απαιτήσεις 31.365,05 

Λοιπά 38.531,30 

Σύνολο ενεργητικού 185.898,94 

ΠΑΘΗΤΙΚΟ   

Καθαρή θέση και υποχρεώσεις   

Κεφάλαια και αποθεματικά 10.189,63 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις  109.605,32 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 66.103,99 

Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων 185.898,94 

 

7.9.3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

 

ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ  

 

Ο λογαριασμός περιλαμβάνει τα πάγια που αναλύονται ως εξής: 

 

 Ποσά σε ευρώ 

Αξία κτήσεως  160.959,68 

Μείον : αποσβέσεις  44.957,09 

Αναπόσβεστο υπόλοιπο 116.002,59 

 

Ο λογαριασμός αφορά τον εξοπλισμό του ΦΒ πάρκου (Φ/Β 50) στη Θέση ΒΑΣΑΚΛΕΙΡΑ η 

ΡΑΧΟΥ, Δημ. Διαμ. ΑΓΑΛΑ, ΖΑΚΥΝΘΟΣ. 
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Όλα τα πάγια και οι αντίστοιχες αποσβέσεις καταχωρήθηκαν στο αθεώρητο μητρώο παγίων και 

συγκεντρωτικά στο βιβλίο απογραφών. 

 

Στα πλαίσια του παρόντος ελέγχου περιοριστήκαμε στα δεδομένα του μητρώου παγίου και των 

τηρούμενων λογαριασμών στα βιβλία της εταιρείας. 

 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

 

Εμπορικές απαιτήσεις  31.365,05 

 

Οι απαιτήσεις είναι καταχωρημένες στο βιβλίο απογραφών και αφορούν τις απαιτήσεις από τον 

ΛΑΓΗΕ για πωληθείσα αξία   ηλεκτρικής ενέργειας με βάση την σχετική σύμβαση  Ν.11694/29-7-

2011 , όπως αυτή τροποποιήθηκε με την συμπληρωματική Ν.1/14-02-2013.  

 

Συγκεκριμένα αφορά τους μήνες Ιούvιο 2016 έως Δεκέμβριο 2016 οι οποίοι εξοφλήθηκαν στην 

επόμενη χρήση.  

 

ΛΟΙΠΑ 

 

Αναλύονται ως εξής: 

 

ΛΟΙΠΑ 

  

31/12/2016 

Απαιτήσεις από ελληνικό Δημόσιο (ΦΠΑ) 1.395,59 

Προκαταβολή Φόρου Εισοδήματος 297,06 

Υπεραξία επιχείρησης 29.710,32 

Έξοδα επομένων χρήσεων 604,77 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 6.523,56 

Σύνολο 38.531,30 

 

Οι ανωτέρω συγκεντρωτικοί λογαριασμοί είναι καταχωρημένοι αναλυτικά στο βιβλίο απογραφών.  

 

Οι απαιτήσεις από ελληνικό δημόσιο (ΦΠΑ) και προκαταβολή Φόρου Εισοδήματος 

συμψηφίστηκαν στην χρήση 2017.   

 

Η «Υπεραξία» αφορά το επιπλέον της λογιστικής αξίας ποσό που κατέβαλε η εταιρεία «ΙΟΝΙΟΣ 

ΗΛΙΟΣ 08 ΜΙΚΕ» κατά την απόκτηση του λειτουργούντος πάρκου στην χρήση 2013. Το ανωτέρω 

ποσό δεν αποσβένεται. 

 

Τα Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα, αφορούν τους παρακάτω λογαριασμούς όψεως και 

αναλύονται ως εξής:   
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  Ποσά σε ευρώ 

38.03.00.0000 ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΟΨΕΩΣ ΕΘΝΙΚΗΣ 040/473948-55 0,24 

38.03.00.0001 ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΚΛΕ ΕΘΝΙΚΗΣ 040/069639-06 40,00 

38.03.00.0002 ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΟΨΕΩΣ ΤΡΑΠ.ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5030084518705 769,83 

38.03.00.0003 

ΤΡ.ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΟΣ(161) 

GR4601728340005834084316-161 5.713,49 

38.03.00 Καταθέσεις όψεως σε Ευρώ 6.523,56 

 

Το υπόλοιπα της 31/12/2016 επιβεβαιώσαμε με τα αντίστοιχα extraits. 

 

7.9.4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  

 

ΔΑΝΕΙΑ  31/12/2016 

Μακροπρόθεσμα   109.605,32 

Βραχυπρόθεσμα (δόσεις 2017) 15.657,88 

Σύνολο 125.263,20 

 

Το ανωτέρω υπόλοιπο (€125.263,20)  αφορά δάνειο από την τράπεζα Πειραιώς Α.Ε με βάση την 

υπ' αρ. σύμβαση 874/07-10-2016 και είναι  εξοφλητέο μέχρι την 17/10/2024 με τριμηνιαίες δόσεις. 

Σκοπός του δανείου ήταν η αποπληρωμή υφιστάμενου δανείου της ΕΤΕ, το οποίο είχε 

χρηματοδοτήσει την κατασκευή και λειτουργία  του ΦΒ πάρκου.  

 

Το βραχυπρόθεσμο τμήμα (4 δόσεις) συνολικού ποσού 15.657,88 ευρώ εμφανίζεται στις 

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις.  

 

Επιβεβαιώσαμε το υπόλοιπο της 31/12/2016 με το αντίστοιχο extrait της τραπέζης Πειραιώς Α.Ε.  

 

Επαληθεύσαμε τους δεδουλευμένους  τόκους του Δανείου  μέχρι την ημερομηνία σύνταξης των 

οικονομικών καταστάσεων (31-12-2016)  ποσού € 1.464,71, οι οποίοι εμφανίζονται στις "Λοιπές 

υποχρεώσεις" (βλέπε κατωτέρω). 

 

Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις  

 

Αναλύονται κατά κατηγορία  ως εξής: 

 

 

Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις  31/12/2016 

Προμηθευτές  11.946,55 

Πιστωτές διάφοροι 36.608,98 

Φόρος εισοδήματος 351,46 

Λοιποί φόροι 74,41 

Τόκοι πληρωτέοι 1.464,71 

Σύνολο 50.446,11 

 

Οι ανωτέρω υποχρεώσεις είναι αναλυτικά καταχωρημένες στο βιβλίο απογραφών. 
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Αφορούν τρέχουσες υποχρεώσεις οι οποίες εξοφλούνται κανονικά στην επομένη χρήση. 

Σημειώνουμε ότι στις οικονομικές καταστάσεις, οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις €66.103,99 

αφορούν το ανωτέρω υπόλοιπο (€50.446,11), καθώς και τις βραχυπρόθεσμες δόσεις του δανείου 

(€15.657,88) όπως προαναφέραμε. 

 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

 

Τα ίδια κεφάλαια (καθαρή θέση) αναλύονται ως εξής: 

 

 Ποσά σε ευρώ 

Εταιρικό Κεφάλαιο 1,00 

Τακτικό αποθεματικό  0,33 

Αποτέλεσμα σε νέο  10.188,30 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 31/12/2016 10.189,63 

 

Για το Εταιρικό κεφάλαιο της εταιρίας αναφερόμαστε στην παράγραφο 7.5 ανωτέρω. 

 

Το τακτικό αποθεματικό σχηματίστηκε σε προηγούμενες χρήσεις από τα κέρδη της χρήσεως.  

 

Η ανάλυση του αποτελέσματος (κέρδη)  εις νέο είναι η εξής:   

 

   Ποσά σε ευρώ 

 Υπόλοιπο κερδών 31.12.15 7.251,57 

Πλέον: Κέρδος χρήσεως (μετά από φόρους)  1.1- 31.12.16 2.936,73 

  Υπόλοιπο  κερδών 31.12.16 10.188,30 

 

7.9.5. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ 

 

Με βάση τα προαναφερθέντα η Καθαρή Λογιστική Θέση της εταιρείας «ΙΟΝΙΟΣ ΗΛΙΟΣ 08 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  κατά την 31.12.2016 ανέρχεται 

σε € 10.189,63  σύμφωνα με την φορολογική βάση  και τα Ε.Λ.Π. προσδιοριζόμενη ως εξής:  

 

 Ποσά σε ευρώ 

Σύνολο ενεργητικού 185.898,94 

Σύνολο υποχρεώσεων 175.709,31 

Καθαρή λογιστική αξία (Ίδια Κεφάλαια) 10.189,63 

 

Με δεδομένο ότι το εταιρικό κεφάλαιο της απορροφούμενης εταιρείας αποτελείται από ένα (1) 

εταιρικό μερίδιο ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ, η λογιστική αξία αυτού την 31/12/2016 

ανέρχεται σε  ευρώ 10.189,63. 

 

Ο έλεγχος για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας που 

περιγράψαμε αναλυτικά στην παρούσα έκθεση, έγινε σύμφωνα με τα γενικά παραδεκτά πρότυπα 

ελεγκτικής, δηλαδή εφαρμόστηκαν οι ενδεδειγμένοι έλεγχοι των λογιστικών βιβλίων για την 

επίτευξη της συγκεκριμένης λογιστικής εκτίμησης. 

 

Το ύψος της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της απορροφούμενης εταιρείας 

«ΙΟΝΙΟΣ ΗΛΙΟΣ 08 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

ανέρχεται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν.2166/1993 σε € 10.189,63. 
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8. ΙΟΝΙΟΣ ΗΛΙΟΣ 9 ΜΟΝ. ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 

8.1  ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ:  «ΙΟΝΙΟΣ ΗΛΙΟΣ 09 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και στα λατινικά «IONIOS ILIOS 09 SINGLE MEMBER PRIVATE 

COMPANY» 

Διακριτικός τίτλος: «ΙΟΝΙΟΣ ΗΛΙΟΣ 09 Μ. Ι.Κ.Ε.» και στα λατινικά «IONIOS ILIOS 09 

MIKE»,   

Έδρα:  ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ 16 ΚΗΦΙΣΙΑ ΤΚ.14562   

ΑΡ. ΓΕΜΗ : 122948501000 

Α.Φ.Μ.  800445445  

 Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς 

ΘΕΣΗ ΠΑΡΚΟΥ: (Φ/Β 88) ΒΟΥΝΟ, Δημ. Διαμ. ΑΓΑΛΑ, ΖΑΚΥΝΘΟΣ. 

 

8.2 ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

 

Η ανωτέρω εταιρεία έχει συσταθεί  με την υπ’ αριθμόν 9214/26.10.2012 πράξη του 

συμβολαιογράφου Αθηνών Αθανασίου Δράγιου, ενεργούντος ως Υπηρεσία Μίας Στάσης,  που 

καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) με κωδικό αριθμό καταχώρισης 

122948501000.  

 

Στη συνέχεια με την από 01 Νοεμβρίου 2014 Τροποποίηση και Κωδικοποίηση του καταστατικού 

της, η οποία καταχωρήθηκε νόμιμα στο ΓΕΜΗ στις 26.11.2014 με κωδικό αριθμό καταχώρησης 

275750 μετά από την 1-11-2014 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της. 

 

Το καταστατικό της τροποποιήθηκε με το από 28/12/2015 ιδιωτικό συμφωνητικό,  α) ως προς την 

έδρα, β) ως προς την Μεταβίβαση Εταιρικού Μεριδίου και γ) ως προς την αλλαγή Διαχειριστή , οι  

οποίες  τροποποιήσεις  καταχωρίστηκαν την 21-1-2016 στο ΓΕΜΗ με  αριθμό καταχώρησης  

544771 μετά από την 28-12-2015 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της. 

 

8.3 ΣΚΟΠΟΣ  

 

Σκοπός της Μονοπρόσωπης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας όπως ισχύει σήμερα είναι:  

 

α) Η ανάπτυξη, η επίβλεψη, η διαχείριση, η λειτουργία, η εκμετάλλευση και συντήρηση στην 

ημεδαπή ή την αλλοδαπή φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων και έργων της ίδιας της εταιρείας.  

 

β) Η παραγωγή, η διάθεση και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες 

πηγές ενέργειας (πχ. ηλιακή, αιολική κτλ).  

 

γ) Η καθ’ οιονδήποτε τρόπο ανάληψη, είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία με τρίτα φυσικά ή 

νομικά πρόσωπα, της χρηματοδότησης της ανάπτυξης, της παραγωγής, της διαχείρισης, της 

λειτουργίας και της εκμετάλλευσης παντός είδους συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 

ή/και έργων με συναφές αντικείμενο, αυτοχρηματοδοτούμενων ή/και συγχρηματοδοτούμενων, καθ’ 

οιοδήποτε επιχειρηματικό σύστημα στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή. 
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δ) Η ανάπτυξη, εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση, διαχείριση, εκμετάλλευση έργων 

σχετιζομένων με το περιβάλλον και η συμμετοχή σε επένδυση ή σε χρηματοδότηση 

περιβαλλοντολογικών έργων. 

 

ε) Ο σχεδιασμός, η παραγωγή, η εισαγωγή, η εξαγωγή, η εμπορία, η προμήθεια και η μεταφορά 

κάθε φύσεως προϊόντων, εξαρτημάτων και υλικών σχετιζομένων με συστήματα παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή και η εν γένει άσκηση κάθε συναφούς προς 

τον σκοπό της εταιρείας συμβουλευτικής, εμπορικής και βιομηχανικής δραστηριότητας. 

 

στ) Κάθε άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα που σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με το 

σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την παραγωγή, τη μεταφορά, τη διανομή, την προμήθεια (αγορά-

πώληση) και γενικά εκμετάλλευση συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και παράγωγων 

προϊόντων. 

 

ζ) Η αγορά, η πώληση, η μίσθωση, η εκμίσθωση κινητών ή ακινήτων καθώς και η μίσθωση 

κινητών ή ακινήτων με leasing, τηρουμένων των διατάξεων του ν.1665/1986, όπως εκάστοτε 

ισχύει, για την εξυπηρέτηση του εταιρικού σκοπού. 

 

η) Εμπορία ηλεκτρονικών υπολογιστών , περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών και λογισμικού. 

 

θ) Εμπορία τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και εξαρτημάτων. 

 

ι) Αντιπροσωπείες ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικού ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού 

εξοπλισμού και εν γένει εξοπλισμών γραφείων. 

 

ια) Εμπορία ηλεκτρονικών οικιακών συσκευών. 

 

ιβ) Εμπορία ανταλλακτικών ειδών για ποδήλατα ηλεκτρικά ή μη. 

 

ιγ) Εμπορία μερών και εξαρτημάτων ποδηλάτων ηλεκτρικών ή μη και άλλων δίτροχων, χωρίς 

κινητήρα. 

 

ιδ) Αντιπροσωπείες ποδηλάτων και αμαξιδίων ηλεκτρικών ή μη. 

 

ιε) Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών διαχείρισης. 

 

ιστ) Υπηρεσίες εκπαίδευσης μέσω επιμορφωτικών σεμιναρίων. 

 

ιζ) Εμπορία φίλτρων νερού και αυτόματων πωλητών. 

 

ιη) Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών σχετικά με μελέτες επι 

χρηματοοικονομικών θεμάτων. 

 

ιθ) Όλες οι συναφείς των ανωτέρω δραστηριότητες. 
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8.4 ΔΙΑΡΚΕΙΑ  

 

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του καταστατικού το καταστατικό η διάρκεια της εταιρείας ορίστηκε στα 

30 χρόνια και λήγει το 2042.  

 

8.5 ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

 

Το εταιρικό κεφάλαιο σύμφωνα με το άρθρο 7 του καταστατικού ανέρχεται σε ένα (1) ευρώ , το 

οποίο αποτελείται από ένα (1) εταιρικό μερίδιο , ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ.  

 

Μοναδικός εταίρος της Μ.Ι.Κ.Ε. είναι η απορροφούσα εταιρεία με την επωνυμία «Ρ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». 

 

8.6 ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ- ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ  

 

Σύμφωνα με το άρθρο 10 του καταστατικού η διοίκηση και η διαχείριση και εκπροσώπηση της 

εταιρείας διενεργείται αποκλειστικά από τον διαχειριστή Γεώργιο Ρόκα του Μελετίου.  

 

8.7 ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ  

 

Ο μετασχηματισμός των επιχειρήσεων με τις διατάξεις του Ν. 2166/1993 είναι δυνατός, αν 

συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 

 

Να τηρούνται διπλογραφικά βιβλία (πρώην Γ’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ) 

 

Να έχει συνταχθεί τουλάχιστον ένας ισολογισμός για δωδεκάμηνο η μεγαλύτερο διάστημα. 

 

Να συνταχθεί απογραφή και ισολογισμός ειδικά για το σκοπό του μετασχηματισμού την 

ημερομηνία που αποφάσισαν τα αρμόδια όργανα της επιχείρησης. 

 

Η απορροφούμενη οντότητα ικανοποιεί τις προαναφερόμενες προϋποθέσεις, καθόσον: 

▪ Τηρεί διπλογραφικά βιβλία  

▪ Ο τελευταίος δωδεκάμηνος ισολογισμός έχει συνταχθεί με ημερομηνία 31/12/2015 

▪ Συντάχθηκε ισολογισμός μετασχηματισμού με ημερομηνία 31/12/2016. 

▪ Ο διαχειριστής στις 27/12/2016, αποφάσισε την έναρξη των διαδικασιών συγχωνεύσεως της  

εταιρείας «ΙΟΝΙΟΣ ΗΛΙΟΣ 09 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ» δια απορροφήσεως από την «Ρ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Σύμφωνα με το άρθρο 15 του καταστατικού η συγχώνευση θα πρέπει να εγκριθεί 

από την συνέλευση των εταίρων. 

 

8.8 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΤΗΡΗΘΕΝΤΑ ΒΙΒΛΙΑ 

 

Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για την 31/12/2016 όπως και για την προηγούμενη 

χρήση συντάθηκαν με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα,  σύμφωνα με το Ν.4308/14. 
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Η εταιρεία , με βάση τα μεγέθη της σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν.4308/14, κατατάσσεται στις 

πολύ μικρές οντότητες. 

 

Η εταιρεία τηρεί υποχρεωτικά διπλογραφικά βιβλία, σύμφωνα με τις διατάξεις της φορολογικής 

νομοθεσίας από της ιδρύσεώς της. 

 

Ο έλεγχός μας στηρίχθηκε στα ακόλουθα βιβλία και στοιχεία που τηρούνται από την εταιρεία. 

 

Α/Α 

 

Είδος βιβλίων 

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ 

Ή ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟ 

Τελευταία 

Πράξη Θεώρησης 

1. Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΘΕΩΡΗΤΟ 

2. Ισοζύγιο Γενικού –Αναλυτικού Καθολικού ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΘΕΩΡΗΤΟ 

3. Μητρώο Παγίων ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΘΕΩΡΗΤΟ 

4. Βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΘΕΩΡΗΤΟ 

 Στοιχεία   

1. Δελτία Αποστολής (χειρόγραφα ) ΧΕΙΡΌΓΡΑΦΟ ΑΘΕΩΡΗΤΟ 

2. Τιμολόγια πώλησης (χειρόγραφα) ΧΕΙΡΌΓΡΑΦΟ ΑΘΕΩΡΗΤΟ 

 

8.9 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ 31/12/2016 

 

8.9.1 Συνοπτικός προσδιορισμός  

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που προκύπτουν από τα βιβλία της Απορροφούμενης Εταιρείας «ΙΟΝΙΟΣ 

ΗΛΙΟΣ 09 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η λογιστική αξία της 

καθαρής θέσης,  όπως αποτυπώνεται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της 31ης Δεκεμβρίου 

2016, ανέρχεται στο ποσό των € 11.004,51. 

 

Το ανωτέρω ποσό προκύπτει συνοπτικά ως έξης: 

 

 Ποσά σε ευρώ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 206.598,08 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 195.593,57 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 11.004,51 

 

Τα ίδια κεφάλαια (καθαρή θέση) αναλύονται ως εξής: 

 

 Ποσά σε ευρώ 

Εταιρικό Κεφάλαιο 1,00 

Τακτικό αποθεματικό  80,38 

Αποτέλεσμα σε νέο  10.923,13 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 31/12/2016 11.004,51 
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8.9.2  ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ 31/12/2016 

 

 Ποσά σε ευρώ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
 

Ενσώματα Πάγια 137.545,78 

Απαιτήσεις 31.540,27 

Λοιπά 37.512,03 

Σύνολο ενεργητικού 206.598,08 

 ΠΑΘΗΤΙΚΟ   

Καθαρή θέση και υποχρεώσεις   

Κεφάλαια και αποθεματικά 11.004,51 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις  109.605,32 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 85.988,25 

Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων 206.598,08 

 

8.9.3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

 

ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ  

 

Ο λογαριασμός περιλαμβάνει τα πάγια που αναλύονται ως εξής: 

 

 Ποσά σε ευρώ 

Αξία κτήσεως  161.343,14 

Μείον : αποσβέσεις  23.797,36 

Αναπόσβεστο υπόλοιπο 137.545,78 

 

Ο λογαριασμός αφορά τον εξοπλισμό του ΦΒ πάρκου (Φ/Β 88) στη Θέση  ΒΟΥΝΟ, Δημ. Διαμ. 

ΑΓΑΛΑ, ΖΑΚΥΝΘΟΣ. 

 

Όλα τα πάγια και οι αντίστοιχες αποσβέσεις καταχωρήθηκαν στο αθεώρητο μητρώο παγίων και 

συγκεντρωτικά στο βιβλίο απογραφών. 

 

Στα πλαίσια του παρόντος ελέγχου περιοριστήκαμε στα δεδομένα του μητρώου παγίου και των 

τηρούμενων λογαριασμών στα βιβλία της εταιρείας. 

 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

 

Εμπορικές απαιτήσεις   31.540,27 

 

Οι απαιτήσεις είναι καταχωρημένες στο βιβλίο απογραφών και αφορούν τις απαιτήσεις από τον 

ΛΑΓΗΕ για την πωληθείσα αξία ηλεκτρικής ενέργειας με βάση την σχετική σύμβαση Ν. 11716/29-

07-2011 , όπως αυτή τροποποιήθηκε με την συμπληρωματική Ν.1/ 18-02-2013. 

 

Συγκεκριμένα αφορά τους μήνες Ιούvιο 2016 έως Δεκέμβριο 2016 οι οποίοι εξοφλήθηκαν στην 

επόμενη χρήση.  
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ΛΟΙΠΑ 

 

Αναλύονται ως εξής: 

 

ΛΟΙΠΑ 

  

31/12/2016 

Προκαταβολή Φόρου Εισοδήματος 0,10 

Υπεραξία επιχείρησης 30.443,54 

Έξοδα επομένων χρήσεων 580,52 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 6.487,87 

Σύνολο 37.512,03 

 

Οι ανωτέρω συγκεντρωτικοί λογαριασμοί είναι καταχωρημένοι αναλυτικά στο βιβλίο απογραφών.  

 

Η προκαταβολή Φόρου Εισοδήματος συμψηφίστηκαν στην χρήση 2017.   

 

Η «Υπεραξία» αφορά το επιπλέον της λογιστικής αξίας ποσό που κατέβαλε η εταιρεία «ΙΟΝΙΟΣ 

ΗΛΙΟΣ 09 ΜΙΚΕ» κατά την απόκτηση του λειτουργούντος πάρκου στην χρήση 2013. Το ανωτέρω 

ποσό δεν αποσβένεται. 

 

Τα Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα, αφορούν τους παρακάτω λογαριασμούς όψεως και 

αναλύονται ως εξής:   

 

  Ποσά σε ευρώ 

38.03.00.0000 ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΟΨΕΩΣ ΕΘΝΙΚΗΣ 040/47395407 0,24 

38.03.00.0001 ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΚΛΕ ΕΘΝΙΚΗΣ 040/069646-31 40,00 

38.03.00.0002 ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΟΨΕΩΣ ΤΡΑΠ.ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5030084518837 738,80 

38.03.00.0003 

ΤΡ.ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΟΣ(108) 

GR8501728340005834084317108 5.708,83 

38.03.00 Καταθέσεις όψεως σε Ευρώ 6.487,87 

 

Το υπόλοιπα της 31/12/2016 επιβεβαιώσαμε με τα αντίστοιχα extraits. 

 

8.9.4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  

 

ΔΑΝΕΙΑ 

  

31/12/2016 

Μακροπρόθεσμα   109.605,32 

Βραχυπρόθεσμα (δόσεις 2017) 15.657,88 

Σύνολο 125.263,20 

 

Το ανωτέρω υπόλοιπο (€125.263,20)  αφορά δάνειο από την τράπεζα Πειραιώς Α.Ε με βάση την 

υπ' αρ. σύμβαση 875/07-10-2016 και είναι  εξοφλητέο μέχρι την 17/10/2024 με τριμηνιαίες δόσεις. 
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Σκοπός του δανείου ήταν η αποπληρωμή υφιστάμενου δανείου της ΕΤΕ, το οποίο είχε 

χρηματοδοτήσει την κατασκευή και λειτουργία  του ΦΒ πάρκου.  

 

Το βραχυπρόθεσμο τμήμα (4 δόσεις) συνολικού ποσού 15.657,88 ευρώ εμφανίζεται στις 

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις.  

 

Επιβεβαιώσαμε το υπόλοιπο της 31/12/2016 με το αντίστοιχο extrait της τραπέζης Πειραιώς Α.Ε.  

Επαληθεύσαμε τους δεδουλευμένους  τόκους του Δανείου  μέχρι την ημερομηνία σύνταξης των 

οικονομικών καταστάσεων (31-12-2016)  ποσού € 1.465,11, οι οποίοι εμφανίζονται στις "Λοιπές 

υποχρεώσεις" (βλέπε κατωτέρω). 

 

Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις  

 

Αναλύονται κατά κατηγορία  ως εξής: 

 

 

Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις  31/12/2016 

Προμηθευτές  21.825,20 

Πιστωτές διάφοροι 39.238,79 

Φόρος εισοδήματος  3.890,87 

Λοιποί φόροι 3.910,40 

Τόκοι πληρωτέοι 1.465,11 

Σύνολο 70.330,37 

 

Οι ανωτέρω υποχρεώσεις είναι αναλυτικά καταχωρημένες στο βιβλίο απογραφών. 

 

Αφορούν τρέχουσες υποχρεώσεις οι οποίες εξοφλούνται κανονικά στην επομένη χρήση. 

 

Σημειώνουμε ότι στις οικονομικές καταστάσεις, οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις €85.988,25 

αφορούν το ανωτέρω υπόλοιπο (€70.330,37), καθώς και τις βραχυπρόθεσμες δόσεις του δανείου 

(€15.657,88) όπως προαναφέραμε. 

 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

 

Τα ίδια κεφάλαια (καθαρή θέση) αναλύονται ως εξής: 

 

 Ποσά σε ευρώ 

Εταιρικό Κεφάλαιο 1,00 

Τακτικό αποθεματικό  80,38 

Αποτέλεσμα σε νέο  10.923,13 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 31/12/2016 11.004,51 

 

Για το Εταιρικό κεφάλαιο της εταιρίας αναφερόμαστε στην παράγραφο 8.5 ανωτέρω. 

 

Το τακτικό αποθεματικό σχηματίστηκε σε προηγούμενες χρήσεις από τα κέρδη της χρήσεως.  
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Η ανάλυση του αποτελέσματος (κέρδη / ζημίες)  εις νέο είναι η εξής:   

 

   Ποσά σε ευρώ 

 Υπόλοιπο ζημιών 31.12.15 -5.307,03 

 Πλέον: Κέρδος χρήσεως 1.1- 31.12.16 16.230,16 

  Υπόλοιπο κερδών σε νέο 31.12.16 10.923,13 

 

8.9.5. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ 

 

Με βάση τα προαναφερθέντα η Καθαρή Λογιστική Θέση της εταιρείας «ΙΟΝΙΟΣ ΗΛΙΟΣ 09 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  κατά την 31.12.2016 ανέρχεται 

σε € 11.004,51  σύμφωνα με την φορολογική βάση  και τα Ε.Λ.Π. προσδιοριζόμενη ως εξής:  

 

 Ποσά σε ευρώ 

Σύνολο Ενεργητικού 206.598,08  

Σύνολο Υποχρεώσεων 195.593,57 

Καθαρή λογιστική αξία (Ίδια Κεφάλαια) 11.004,51 

 

Με δεδομένο ότι το εταιρικό κεφάλαιο της απορροφούμενης εταιρείας αποτελείται από ένα (1) 

εταιρικό μερίδιο ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ, η λογιστική αξία αυτού την 31/12/2016 

ανέρχεται σε  ευρώ 11.004,51. 

 

Ο έλεγχος για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας που 

περιγράψαμε αναλυτικά στην παρούσα έκθεση, έγινε σύμφωνα με τα γενικά παραδεκτά πρότυπα 

ελεγκτικής, δηλαδή εφαρμόστηκαν οι ενδεδειγμένοι έλεγχοι των λογιστικών βιβλίων για την 

επίτευξη της συγκεκριμένης λογιστικής εκτίμησης. 

 

Το ύψος της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της απορροφούμενης εταιρείας 

«ΙΟΝΙΟΣ ΗΛΙΟΣ 09 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

ανέρχεται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν.2166/1993 σε € 11.004,51. 



Σελίδα 55 από 77 

 

9. ΙΟΝΙΟΣ ΗΛΙΟΣ 10 ΜΟΝ. ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 

9.1  ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ:  «ΙΟΝΙΟΣ ΗΛΙΟΣ 10 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και στα λατινικά «IONIOS ILIOS 10 SINGLE MEMBER PRIVATE 

COMPANY» 

Διακριτικός τίτλος: «ΙΟΝΙΟΣ ΗΛΙΟΣ 10 Μ. Ι.Κ.Ε.» και στα λατινικά «IONIOS ILIOS 10 

MIKE»,   

Έδρα:  ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ 16 ΚΗΦΙΣΙΑ ΤΚ.14562  

ΑΡ. ΓΕΜΗ : 122946701000 

Α.Φ.Μ.  800445457  

 Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς 

ΘΕΣΗ ΠΑΡΚΟΥ: (Φ/Β 12)  ΒΟΥΝΟ, Δημ. Διαμ. ΑΓΑΛΑ, ΖΑΚΥΝΘΟΣ. 

 

9.2 ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

 

Η άνω εταιρεία συστάθηκε με το υπ’ αριθμόν 9215/26.10.2012 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου 

Αθηνών Αθανασίου Δράγιου που καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) με 

κωδικό αριθμό καταχώρισης 122946701000, και  ανακοίνωση της καταχώρησης έχει σταλθεί για 

δημοσίευση στο Φύλλο Ανωνύμων εταιρειών, Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και Γενικού 

Εμπορικού Μητρώου.   

 

Στη συνέχεια η εταιρεία τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμόν 9311/14.1.2013 συμβόλαιο του 

συμβολαιογράφου Αθηνών Αθανασίου Δράγιου που καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο 

(ΓΕΜΗ) με  αριθμό καταχώρησης  41519 μετά από την 14-1-2013 απόφαση της Συνέλευσης των 

εταίρων της.   

 

Περαιτέρω δυνάμει του από 01 Νοεμβρίου 2014 Τροποποίησης και Κωδικοποίησης του 

Καταστατικού της, που καταχωρήθηκε στις 26-11-2014 νόμιμα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο 

(ΓΕΜΗ) με αριθμό καταχώρησης 275736 μετά από την 01-11-2014 απόφαση της Συνέλευσης των 

εταίρων της. 

 

Το καταστατικό της τροποποιήθηκε με το από 28/12/2015 ιδιωτικό συμφωνητικό,  α) ως προς την 

έδρα, β) ως προς την Μεταβίβαση Εταιρικού Μεριδίου και γ) ως προς την αλλαγή Διαχειριστή, οι  

οποίες  τροποποιήσεις  καταχωρίστηκαν την 21-1-2016 στο ΓΕΜΗ με  αριθμό καταχώρησης  

547559 μετά από την 28-12-2015 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της. 

 

9.3 ΣΚΟΠΟΣ  

 

Σκοπός της Μονοπρόσωπης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας όπως ισχύει σήμερα είναι:  

 

α) Η ανάπτυξη, η επίβλεψη, η διαχείριση, η λειτουργία, η εκμετάλλευση και συντήρηση στην 

ημεδαπή ή την αλλοδαπή φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων και έργων της ίδιας της εταιρείας.  

 

β) Η παραγωγή, η διάθεση και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες 

πηγές ενέργειας (πχ. ηλιακή, αιολική κτλ).  
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γ) Η καθ’ οιονδήποτε τρόπο ανάληψη, είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία με τρίτα φυσικά ή 

νομικά πρόσωπα, της χρηματοδότησης της ανάπτυξης, της παραγωγής, της διαχείρισης, της 

λειτουργίας και της εκμετάλλευσης παντός είδους συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 

ή/και έργων με συναφές αντικείμενο, αυτοχρηματοδοτούμενων ή/και συγχρηματοδοτούμενων, καθ’ 

οιοδήποτε επιχειρηματικό σύστημα στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή. 

 

δ) Η ανάπτυξη, εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση, διαχείριση, εκμετάλλευση έργων 

σχετιζομένων με το περιβάλλον και η συμμετοχή σε επένδυση ή σε χρηματοδότηση 

περιβαλλοντολογικών έργων. 

 

ε) Ο σχεδιασμός, η παραγωγή, η εισαγωγή, η εξαγωγή, η εμπορία, η προμήθεια και η μεταφορά 

κάθε φύσεως προϊόντων, εξαρτημάτων και υλικών σχετιζομένων με συστήματα παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή και η εν γένει άσκηση κάθε συναφούς προς 

τον σκοπό της εταιρείας συμβουλευτικής, εμπορικής και βιομηχανικής δραστηριότητας. 

 

στ) Κάθε άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα που σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με το 

σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την παραγωγή, τη μεταφορά, τη διανομή, την προμήθεια (αγορά-

πώληση) και γενικά εκμετάλλευση συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και παράγωγων 

προϊόντων. 

 

ζ) Η αγορά,  η πώληση, η μίσθωση, η εκμίσθωση κινητών ή ακινήτων καθώς και η μίσθωση 

κινητών ή ακινήτων με leasing, τηρουμένων των διατάξεων του ν.1665/1986, όπως εκάστοτε 

ισχύει, για την εξυπηρέτηση του εταιρικού σκοπού. 

 

η) Εμπορία ηλεκτρονικών υπολογιστών , περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών και λογισμικού. 

θ) Εμπορία τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και εξαρτημάτων. 

 

ι) Αντιπροσωπείες ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικού ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού 

εξοπλισμού και εν γένει εξοπλισμών γραφείων. 

 

ια) Εμπορία ηλεκτρονικών οικιακών συσκευών. 

 

ιβ) Εμπορία ανταλλακτικών ειδών για ποδήλατα ηλεκτρικά ή μη. 

 

ιγ) Εμπορία μερών και εξαρτημάτων ποδηλάτων ηλεκτρικών ή μη και άλλων δίτροχων, χωρίς 

κινητήρα. 

 

ιδ) Αντιπροσωπείες ποδηλάτων και αμαξιδίων ηλεκτρικών ή μη. 

 

ιε) Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών διαχείρισης. 

 

ιστ) Υπηρεσίες εκπαίδευσης μέσω επιμορφωτικών σεμιναρίων. 

 

ιζ) Εμπορία φίλτρων νερού και αυτόματων πωλητών. 

 

ιη) Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών σχετικά με μελέτες επί 

χρηματοοικονομικών θεμάτων. 

 

ιθ) Όλες οι συναφείς των ανωτέρω δραστηριότητες. 
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9.4 ΔΙΑΡΚΕΙΑ  

 

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του καταστατικού το καταστατικό η διάρκεια της εταιρείας ορίστηκε στα 

30 χρόνια και λήγει το 2042.  

 

9.5 ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

 

Το εταιρικό κεφάλαιο σύμφωνα με το άρθρο 7 του καταστατικού ανέρχεται σε ένα (1) ευρώ , το 

οποίο αποτελείται από ένα (1) εταιρικό μερίδιο , ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ.  

 

Μοναδικός εταίρος της Μ.Ι.Κ.Ε. είναι η απορροφούσα εταιρεία με την επωνυμία «Ρ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». 

 

9.6 ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ- ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ  

 

Σύμφωνα με το άρθρο 10 του καταστατικού η διοίκηση και η διαχείριση και εκπροσώπηση της 

εταιρείας διενεργείται αποκλειστικά από τον διαχειριστή Γεώργιο Ρόκα του Μελετίου.  

 

9.7 ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ  

 

Ο μετασχηματισμός των επιχειρήσεων με τις διατάξεις του Ν. 2166/1993 είναι δυνατός, αν 

συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 

 

Να τηρούνται διπλογραφικά βιβλία (πρώην Γ’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ). 

 

Να έχει συνταχθεί τουλάχιστον ένας ισολογισμός για δωδεκάμηνο η μεγαλύτερο διάστημα. 

 

Να συνταχθεί απογραφή και ισολογισμός ειδικά για το σκοπό του μετασχηματισμού την 

ημερομηνία που αποφάσισαν τα αρμόδια όργανα της επιχείρησης. 

 

Η απορροφούμενη οντότητα ικανοποιεί τις προαναφερόμενες προϋποθέσεις, καθόσον: 

▪ Τηρεί διπλογραφικά βιβλία  

▪ Ο τελευταίος δωδεκάμηνος ισολογισμός έχει συνταχθεί με ημερομηνία 31/12/2015 

▪ Συντάχθηκε ισολογισμός μετασχηματισμού με ημερομηνία 31/12/2016. 

▪ Ο διαχειριστής στις 27/12/2016, αποφάσισε την έναρξη των διαδικασιών συγχωνεύσεως της  

εταιρείας «ΙΟΝΙΟΣ ΗΛΙΟΣ 10 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ» δια απορροφήσεως από την «Ρ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Σύμφωνα με το άρθρο 15 του καταστατικού η συγχώνευση θα πρέπει να εγκριθεί 

από την συνέλευση των εταίρων. 

 

9.8 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΤΗΡΗΘΕΝΤΑ ΒΙΒΛΙΑ 

 

Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για την 31/12/2016 όπως και για την προηγούμενη 

χρήση συντάθηκαν με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα,  σύμφωνα με το Ν.4308/14. 

 

Η εταιρεία, με βάση τα μεγέθη της σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν.4308/14, κατατάσσεται στις πολύ 

μικρές οντότητες. 
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Η εταιρεία τηρεί υποχρεωτικά διπλογραφικά βιβλία, σύμφωνα με τις διατάξεις της φορολογικής 

νομοθεσίας από της ιδρύσεώς της. 

 

Ο έλεγχός μας στηρίχθηκε στα ακόλουθα βιβλία και στοιχεία που τηρούνται από την εταιρεία. 

 

Α/Α 

 

Είδος βιβλίων 

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ 

Ή ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟ 

Τελευταία 

Πράξη Θεώρησης 

1. Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΘΕΩΡΗΤΟ 

2. Ισοζύγιο Γενικού –Αναλυτικού Καθολικού ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΘΕΩΡΗΤΟ 

3. Μητρώο Παγίων ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΘΕΩΡΗΤΟ 

4. Βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΘΕΩΡΗΤΟ 

 Στοιχεία   

1. Δελτία Αποστολής (χειρόγραφα ) ΧΕΙΡΌΓΡΑΦΟ ΑΘΕΩΡΗΤΟ 

2. Τιμολόγια πώλησης (χειρόγραφα) ΧΕΙΡΌΓΡΑΦΟ ΑΘΕΩΡΗΤΟ 

 

9.9 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ 31/12/2016 

 

9.9.1 Συνοπτικός προσδιορισμός  

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που προκύπτουν από τα βιβλία της Απορροφούμενης Εταιρείας «ΙΟΝΙΟΣ 

ΗΛΙΟΣ 10 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η λογιστική αξία της 

καθαρής θέσης,  όπως αποτυπώνεται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της 31ης Δεκεμβρίου 

2016, ανέρχεται στο ποσό των € 9.223,59. 

 

Το ανωτέρω ποσό προκύπτει συνοπτικά ως έξης: 

 

 Ποσά σε ευρώ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 206.771,35 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 197.547,76 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 9.223,59 

 

Τα ίδια κεφάλαια (καθαρή θέση) αναλύονται ως εξής: 

 

 Ποσά σε ευρώ 

Εταιρικό Κεφάλαιο 1,00 

Τακτικό αποθεματικό  146,96 

Αποτέλεσμα σε νέο  9.075,63 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 31/12/2016 9.223,59 
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9.9.2  ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ 31/12/2016 

 

 Ποσά σε ευρώ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
 

Ενσώματα Πάγια 137.704,53 

Απαιτήσεις 31.486,90 

Λοιπά 37.579,92 

Σύνολο ενεργητικού 206.771,35 

 ΠΑΘΗΤΙΚΟ   

Καθαρή θέση και υποχρεώσεις   

Κεφάλαια και αποθεματικά 9.223,59 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις  109.605,32 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 87.942,44 

Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων 206.771,35 

 

9.9.3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

 

ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ  

 

Ο λογαριασμός περιλαμβάνει τα πάγια που αναλύονται ως εξής: 

 

 Ποσά σε ευρώ 

Αξία κτήσεως  160.163,62 

Μείον : αποσβέσεις  22.459,09 

Αναπόσβεστο υπόλοιπο 137.704,53 

 

Ο λογαριασμός αφορά τον εξοπλισμό του ΦΒ πάρκου (Φ/Β 12) στη Θέση ΒΟΥΝΟ, Δημ. Διαμ. 

ΑΓΑΛΑ, ΖΑΚΥΝΘΟΣ. 

 

Όλα τα πάγια και οι αντίστοιχες αποσβέσεις καταχωρήθηκαν στο αθεώρητο μητρώο παγίων και 

συγκεντρωτικά στο βιβλίο απογραφών. 

 

Στα πλαίσια του παρόντος ελέγχου περιοριστήκαμε στα δεδομένα του μητρώου παγίου και των 

τηρούμενων λογαριασμών στα βιβλία της εταιρείας. 

 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

 

Εμπορικές απαιτήσεις   31.486,90 

 

Οι απαιτήσεις είναι καταχωρημένες στο βιβλίο απογραφών και αφορούν τις απαιτήσεις από τον 

ΛΑΓΗΕ για την πωληθείσα αξία ηλεκτρικής ενέργειας με βάση την σχετική σύμβαση Ν. 11706/29-

07-2011 , όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμόν συμπληρωματική Ν.1/18-02-2013.  

 

Συγκεκριμένα αφορά τους μήνες Ιούvιο 2016 έως Δεκέμβριο 2016 οι οποίοι εξοφλήθηκαν στην 

επόμενη χρήση.  
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ΛΟΙΠΑ 

 

Αναλύονται ως εξής: 

 

ΛΟΙΠΑ 

  

31/12/2016 

Προκαταβολή Φόρου Εισοδήματος 445,51 

Υπεραξία επιχείρησης 30.051,38 

Έξοδα επομένων χρήσεων 588,73 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 6.494,30 

Σύνολο 37.579,92 

 

Οι ανωτέρω συγκεντρωτικοί λογαριασμοί είναι καταχωρημένοι αναλυτικά στο βιβλίο απογραφών.  

Η προκαταβολή Φόρου Εισοδήματος συμψηφίστηκε στην χρήση 2017.   

 

Η «Υπεραξία» αφορά το επιπλέον της λογιστικής αξίας ποσό που κατέβαλε η εταιρεία «ΙΟΝΙΟΣ 

ΗΛΙΟΣ 10 ΜΙΚΕ» κατά την απόκτηση του λειτουργούντος πάρκου στην χρήση 2013. Το ανωτέρω 

ποσό δεν αποσβένεται. 

 

Τα Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα, αφορούν τους παρακάτω λογαριασμούς όψεως και 

αναλύονται ως εξής:   

 

  Ποσά σε ευρώ 

38.03.00.0000 ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΟΨΕΩΣ ΕΘΝΙΚΗΣ 040/47395589 0,24 

38.03.00.0001 ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΚΛΕ ΕΘΝΙΚΗΣ 040/069647-14 40,00 

38.03.00.0002 ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΟΨΕΩΣ ΤΡΑΠ.ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5030084518926 739,02 

38.03.00.0003 

ΤΡ.ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΟΣ (566) 

GR3801728340005834084317566 5.715,04 

38.03.00 Καταθέσεις όψεως σε Ευρώ 6.494,30 

 

Το υπόλοιπα της 31/12/2016 επιβεβαιώσαμε με τα αντίστοιχα extraits. 

 

9.9.4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  

 

ΔΑΝΕΙΑ 

  

31/12/2016 

Μακροπρόθεσμα   109.605,32 

Βραχυπρόθεσμα (δόσεις 2017) 15.657,88 

Σύνολο 125.263,20 

 

Το ανωτέρω υπόλοιπο (€125.263,20)  αφορά δάνειο από την τράπεζα Πειραιώς Α.Ε με βάση την 

υπ' αρ. σύμβαση 876/07-10-2016 και είναι  εξοφλητέο μέχρι την 17/10/2024 με τριμηνιαίες δόσεις. 

Σκοπός του δανείου ήταν η αποπληρωμή υφιστάμενου δανείου της ΕΤΕ, το οποίο είχε 

χρηματοδοτήσει την κατασκευή και λειτουργία  του ΦΒ πάρκου.  
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Το βραχυπρόθεσμο τμήμα (4 δόσεις) συνολικού ποσού 15.657,88 ευρώ εμφανίζεται στις 

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις.  

 

Επιβεβαιώσαμε το υπόλοιπο της 31/12/2016 με το αντίστοιχο extrait της τραπέζης Πειραιώς Α.Ε.  

Επαληθεύσαμε τους δεδουλευμένους  τόκους του Δανείου  μέχρι την ημερομηνία σύνταξης των 

οικονομικών καταστάσεων (31-12-2016)  ποσού € 1.464,96, οι οποίοι εμφανίζονται στις "Λοιπές 

υποχρεώσεις" (βλέπε κατωτέρω). 

 

Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις  

 

Αναλύονται κατά κατηγορία  ως εξής: 

 

 

Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις  31/12/2016 

Προμηθευτές  34.915,72 

Πιστωτές διάφοροι 33.345,76 

Φόρος εισοδήματος 2.202,85 

Λοιποί φόροι 355,27 

Τόκοι πληρωτέοι 1.464,96 

Σύνολο 72.284,56 

 

Οι ανωτέρω υποχρεώσεις είναι αναλυτικά καταχωρημένες στο βιβλίο απογραφών. 

 

Αφορούν τρέχουσες υποχρεώσεις οι οποίες εξοφλούνται κανονικά στην επομένη χρήση. 

 

Σημειώνουμε ότι στις οικονομικές καταστάσεις, οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις €87.942,44 

αφορούν το ανωτέρω υπόλοιπο (€72.284,56), καθώς και τις βραχυπρόθεσμες δόσεις του δανείου 

(€15.657,88) όπως προαναφέραμε. 

 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

 

Τα ίδια κεφάλαια (καθαρή θέση) αναλύονται ως εξής: 

 

 Ποσά σε ευρώ 

Εταιρικό Κεφάλαιο 1,00 

Τακτικό αποθεματικό  146,96 

Αποτέλεσμα σε νέο  9.075,63 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 31/12/2016 9.223,59 

 

Για το Εταιρικό κεφάλαιο της εταιρίας αναφερόμαστε στην παράγραφο 9.5 ανωτέρω. 

 

Το τακτικό αποθεματικό σχηματίστηκε σε προηγούμενες χρήσεις από τα κέρδη της χρήσεως.  
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Η ανάλυση του αποτελέσματος (κέρδη / ζημίες)  εις νέο είναι η εξής:   

 

   Ποσά σε ευρώ 

 Υπόλοιπο κερδών σε νέο 31.12.15 1.088,59 

 Πλέον: Κέρδος χρήσεως 1.1- 31.12.16 7.987,04 

  Υπόλοιπο κερδών σε νέο 31.12.16 9.075,63 

 

9.9.5. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ 

 

Με βάση τα προαναφερθέντα η Καθαρή Λογιστική Θέση της εταιρείας «ΙΟΝΙΟΣ ΗΛΙΟΣ 10 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  κατά την 31.12.2016 ανέρχεται 

σε € 9.223,59  σύμφωνα με την φορολογική βάση  και τα Ε.Λ.Π. προσδιοριζόμενη ως εξής:  

 

 Ποσά σε ευρώ 

Σύνολο Ενεργητικού 206.771,35  

Σύνολο Υποχρεώσεων 197.547,76 

Καθαρή λογιστική αξία (Ίδια Κεφάλαια) 9.223,59 

 

Με δεδομένο ότι το εταιρικό κεφάλαιο της απορροφούμενης εταιρείας αποτελείται από ένα (1) 

εταιρικό μερίδιο ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ, η λογιστική αξία αυτού την 31/12/2016 

ανέρχεται σε  ευρώ 9.223,59. 

 

Ο έλεγχος για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας που 

περιγράψαμε αναλυτικά στην παρούσα έκθεση, έγινε σύμφωνα με τα γενικά παραδεκτά πρότυπα 

ελεγκτικής, δηλαδή εφαρμόστηκαν οι ενδεδειγμένοι έλεγχοι των λογιστικών βιβλίων για την 

επίτευξη της συγκεκριμένης λογιστικής εκτίμησης. 

 

Το ύψος της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της απορροφούμενης εταιρείας 

«ΙΟΝΙΟΣ ΗΛΙΟΣ 10 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

ανέρχεται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν.2166/1993 σε € 9.223,59. 
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10. ΙΟΝΙΟΣ ΗΛΙΟΣ 11 ΜΟΝ. ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 

10.1  ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ:  «ΙΟΝΙΟΣ ΗΛΙΟΣ 11 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και στα λατινικά «IONIOS ILIOS 11 SINGLE MEMBER PRIVATE 

COMPANY» 

Διακριτικός τίτλος: «ΙΟΝΙΟΣ ΗΛΙΟΣ 11 Μ. Ι.Κ.Ε.» και στα λατινικά «IONIOS ILIOS 11 

MIKE»   

Έδρα:  ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ 16 ΚΗΦΙΣΙΑ ΤΚ.14562   

ΑΡ. ΓΕΜΗ : 123335001000 

Α.Φ.Μ.  800451869  

 Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς 

ΘΕΣΗ ΠΑΡΚΟΥ: (Φ/Β 145) ΚΟΤΣΙΡΑ,  Δημ. Διαμ. ΑΓ. ΛΕΩΝ, ΚΟΤΣΙΡΑ, ΖΑΚΥΝΘΟΣ 

 

10.2 ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

 

Η άνω εταιρεία συστάθηκε με το υπ’ αριθμόν 9246/27.11.2012 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου 

Αθηνών Αθανασίου Δράγιου που καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) με 

κωδικό αριθμό καταχώρισης 123335001000, και  ανακοίνωση της καταχώρησης έχει σταλθεί για 

δημοσίευση στο Φύλλο Ανωνύμων εταιρειών, Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και Γενικού 

Εμπορικού Μητρώου. 

 

Το καταστατικό της τροποποιήθηκε με το από 18/12/2015 ιδιωτικό συμφωνητικό,  α) ως προς την 

έδρα, β) ως προς την Αλλαγή Μοναδικού Εταίρου και γ) ως προς την αλλαγή Διαχειριστή, οι 

οποίες τροποποιήσεις  καταχωρίστηκαν την 15-1-2016 στο ΓΕΜΗ με αριθμό καταχώρησης 544637 

μετά από την 18-12-2015 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της. 

 

10.3 ΣΚΟΠΟΣ  

 

Σκοπός της Μονοπρόσωπης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας όπως ισχύει σήμερα είναι:  

 

α) Η ανάπτυξη, η επίβλεψη, η διαχείριση, η λειτουργία, η εκμετάλλευση και συντήρηση στην 

ημεδαπή ή την αλλοδαπή φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων και έργων της ίδιας της εταιρείας.  

 

β) Η παραγωγή, η διάθεση και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες 

πηγές ενέργειας (πχ. ηλιακή, αιολική κτλ).  

 

γ) Η καθ’ οιονδήποτε τρόπο ανάληψη, είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία με τρίτα φυσικά ή 

νομικά πρόσωπα, της χρηματοδότησης της ανάπτυξης, της παραγωγής, της διαχείρισης, της 

λειτουργίας και της εκμετάλλευσης παντός είδους συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 

ή/και έργων με συναφές αντικείμενο, αυτοχρηματοδοτούμενων ή/και συγχρηματοδοτούμενων, καθ’ 

οιοδήποτε επιχειρηματικό σύστημα στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή. 

 

δ) Η ανάπτυξη, εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση, διαχείριση, εκμετάλλευση έργων 

σχετιζομένων με το περιβάλλον και η συμμετοχή σε επένδυση ή σε χρηματοδότηση 

περιβαλλοντολογικών έργων. 



Σελίδα 64 από 77 

 

ε) Ο σχεδιασμός, η παραγωγή, η εισαγωγή, η εξαγωγή, η εμπορία, η προμήθεια και η μεταφορά 

κάθε φύσεως προϊόντων, εξαρτημάτων και υλικών σχετιζομένων με συστήματα παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή και η εν γένει άσκηση κάθε συναφούς προς 

τον σκοπό της εταιρείας συμβουλευτικής, εμπορικής και βιομηχανικής δραστηριότητας. 

 

στ) Κάθε άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα που σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με το 

σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την παραγωγή, τη μεταφορά, τη διανομή, την προμήθεια (αγορά-

πώληση) και γενικά εκμετάλλευση συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και παράγωγων 

προϊόντων. 

 

ζ) Η αγορά, η πώληση, η μίσθωση, η εκμίσθωση κινητών ή ακινήτων καθώς και η μίσθωση 

κινητών ή ακινήτων με leasing, τηρουμένων των διατάξεων του ν.1665/1986, όπως εκάστοτε 

ισχύει, για την εξυπηρέτηση του εταιρικού σκοπού. 

 

η) Όλες οι συναφείς των ανωτέρω δραστηριότητες. 

 

10.4 ΔΙΑΡΚΕΙΑ  

 

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του καταστατικού το καταστατικό η διάρκεια της εταιρείας ορίστηκε στα 

30 χρόνια και λήγει το 2042.  

 

10.5 ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

 

Το εταιρικό κεφάλαιο σύμφωνα με το άρθρο 8 του καταστατικού ανέρχεται σε ένα (1) ευρώ , το 

οποίο αποτελείται από ένα (1) εταιρικό μερίδιο , ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ.  

 

Μοναδικός εταίρος της Μ.Ι.Κ.Ε. είναι η απορροφούσα εταιρεία με την επωνυμία «Ρ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». 

 

10.6 ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ- ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ  

 

Σύμφωνα με το άρθρο 11 του καταστατικού η διοίκηση και η διαχείριση και εκπροσώπηση της 

εταιρείας διενεργείται αποκλειστικά από τον διαχειριστή Γεώργιο Ρόκα του Μελετίου.   

 

10.7 ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ  

 

Ο μετασχηματισμός των επιχειρήσεων με τις διατάξεις του Ν. 2166/1993 είναι δυνατός, αν 

συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 

 

Να τηρούνται διπλογραφικά βιβλία (πρώην Γ’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ). 

 

Να έχει συνταχθεί τουλάχιστον ένας ισολογισμός για δωδεκάμηνο η μεγαλύτερο διάστημα. 

 

Να συνταχθεί απογραφή και ισολογισμός ειδικά για το σκοπό του μετασχηματισμού την 

ημερομηνία που αποφάσισαν τα αρμόδια όργανα της επιχείρησης. 
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Η απορροφούμενη οντότητα ικανοποιεί τις προαναφερόμενες προϋποθέσεις, καθόσον: 

▪ Τηρεί διπλογραφικά βιβλία  

▪ Ο τελευταίος δωδεκάμηνος ισολογισμός έχει συνταχθεί με ημερομηνία 31/12/2015 

▪ Συντάχθηκε ισολογισμός μετασχηματισμού με ημερομηνία 31/12/2016. 

▪ Ο διαχειριστής στις 27/12/2016, αποφάσισε την έναρξη των διαδικασιών συγχωνεύσεως της  

εταιρείας «ΙΟΝΙΟΣ ΗΛΙΟΣ 11 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ» δια απορροφήσεως από την «Ρ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Σύμφωνα με το άρθρο 16 του καταστατικού η συγχώνευση θα πρέπει να εγκριθεί 

από την συνέλευση των εταίρων. 

 

10.8 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΤΗΡΗΘΕΝΤΑ ΒΙΒΛΙΑ 

 

Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για την 31/12/2016 όπως και για την προηγούμενη 

χρήση συντάθηκαν με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα,  σύμφωνα με το Ν.4308/14. 

 

Η εταιρεία , με βάση τα μεγέθη της σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν.4308/14, κατατάσσεται στις 

πολύ μικρές οντότητες. 

 

Η εταιρεία τηρεί υποχρεωτικά διπλογραφικά βιβλία, σύμφωνα με τις διατάξεις της φορολογικής 

νομοθεσίας από της ιδρύσεώς της. 

 

Ο έλεγχός μας στηρίχθηκε στα ακόλουθα βιβλία και στοιχεία που τηρούνται από την εταιρεία. 

 

Α/Α 

 

Είδος βιβλίων 

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ 

Ή ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟ 

Τελευταία 

Πράξη Θεώρησης 

1. Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΘΕΩΡΗΤΟ 

2. Ισοζύγιο Γενικού –Αναλυτικού Καθολικού ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΘΕΩΡΗΤΟ 

3. Μητρώο Παγίων ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΘΕΩΡΗΤΟ 

4. Βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΘΕΩΡΗΤΟ 

 Στοιχεία   

1. Δελτία Αποστολής (χειρόγραφα ) ΧΕΙΡΌΓΡΑΦΟ ΑΘΕΩΡΗΤΟ 

2. Τιμολόγια πώλησης (χειρόγραφα) ΧΕΙΡΌΓΡΑΦΟ ΑΘΕΩΡΗΤΟ 

 

10.9 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ 31/12/2016 

 

10.9.1 Συνοπτικός προσδιορισμός  

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που προκύπτουν από τα βιβλία της Απορροφούμενης Εταιρείας «ΙΟΝΙΟΣ 

ΗΛΙΟΣ 11 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η λογιστική 

αξία της καθαρής θέσης, όπως αποτυπώνεται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της 31ης 

Δεκεμβρίου 2016, ανέρχεται στο ποσό των € 6.881,97. 
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Το ανωτέρω ποσό προκύπτει συνοπτικά ως έξης: 

 

 Ποσά σε ευρώ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 190.256,04 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 183.374,07 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 6.881,97 

 

Τα ίδια κεφάλαια (καθαρή θέση) αναλύονται ως εξής: 

 

 Ποσά σε ευρώ 

Εταιρικό Κεφάλαιο 1,00 

Τακτικό αποθεματικό  0,33 

Αποτέλεσμα σε νέο  6.880,64 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 31/12/2016 6.881,97 

 

10.9.2  ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ 31/12/2016 

 

 Ποσά σε ευρώ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
 

Ενσώματα Πάγια 119.900,16 

Απαιτήσεις 31.079,95 

Λοιπά 39.275,93 

Σύνολο ενεργητικού 190.256,04 

ΠΑΘΗΤΙΚΟ   

Καθαρή θέση και υποχρεώσεις   

Κεφάλαια και αποθεματικά 6.881,97 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις  109.605,32 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 73.768,75 

Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων 190.256,04 

 

10.9.3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

 

ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ  

 

Ο λογαριασμός περιλαμβάνει τα πάγια που αναλύονται ως εξής: 

 

 Ποσά σε ευρώ 

Αξία κτήσεως  160.418,71 

Μείον : αποσβέσεις  40.518,55 

Αναπόσβεστο υπόλοιπο 119.900,16 

 

Ο λογαριασμός αφορά τον εξοπλισμό του ΦΒ πάρκου (Φ/Β 145) στη Θέση ΚΟΤΣΙΡΑ, Δημ. Διαμ. 

ΑΓ. ΛΕΩΝ, ΚΟΤΣΙΡΑ, ΖΑΚΥΝΘΟΣ 



Σελίδα 67 από 77 

 

Όλα τα πάγια και οι αντίστοιχες αποσβέσεις καταχωρήθηκαν στο αθεώρητο μητρώο παγίων και 

συγκεντρωτικά στο βιβλίο απογραφών. 

 

Στα πλαίσια του παρόντος ελέγχου περιοριστήκαμε στα δεδομένα του μητρώου παγίου και των 

τηρούμενων λογαριασμών στα βιβλία της εταιρείας. 

 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

 

Εμπορικές απαιτήσεις  31.079,95 

 

Οι απαιτήσεις είναι καταχωρημένες στο βιβλίο απογραφών και αφορούν τις απαιτήσεις από τον 

ΛΑΓΗΕ για την πωληθείσα αξία ηλεκτρικής ενέργειας με βάση την σχετική σύμβαση Ν.14566/31-

07-2012 , όπως αυτή τροποποιήθηκε με την συμπληρωματική Ν.1/18-07-2013. 

 

Συγκεκριμένα αφορά τους μήνες Ιούvιο 2016 έως Δεκέμβριο 2016 οι οποίοι εξοφλήθηκαν στην 

επόμενη χρήση.  

 

ΛΟΙΠΑ 

 

Αναλύονται ως εξής: 

 

ΛΟΙΠΑ 

  

31/12/2016 

Απαιτήσεις από ελληνικό δημόσιο (ΦΠΑ) 1.402,99 

Προκαταβολή Φόρου Εισοδήματος 531,96 

Υπεραξία επιχείρησης 29.761,29 

Έξοδα επομένων χρήσεων 1.048,49 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 6.531,20 

Σύνολο 39.275,93 

 

Οι ανωτέρω συγκεντρωτικοί λογαριασμοί είναι καταχωρημένοι αναλυτικά στο βιβλίο απογραφών.  

 

Οι απαιτήσεις από ελληνικό δημόσιο (ΦΠΑ) και προκαταβολή Φόρου Εισοδήματος 

συμψηφίστηκαν στην χρήση 2017.   

 

Η «Υπεραξία» αφορά το επιπλέον της λογιστικής αξίας ποσό που κατέβαλε η εταιρεία «ΙΟΝΙΟΣ 

ΗΛΙΟΣ 011 ΜΙΚΕ» κατά την απόκτηση του λειτουργούντος πάρκου στην χρήση 2013. Το 

ανωτέρω ποσό δεν αποσβένεται. 

 

Τα Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα, αφορούν τους παρακάτω λογαριασμούς όψεως και 

αναλύονται ως εξής:   
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  Ποσά σε ευρώ 

38.03.00.0000 ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΟΨΕΩΣ ΕΘΝΙΚΗΣ 040/473962-07 0,24 

38.03.00.0001 ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΚΛΕ ΕΘΝΙΚΗΣ 040/069652-81 40,00 

38.03.00.0002 ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΟΨΕΩΣ ΤΡΑΠ.ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5030084519019 774,95 

38.03.00.0003 

ΤΡ.ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΟΣ(876) 

GR1001728340005834084317876 5.716,01 

38.03.00 Καταθέσεις όψεως σε Ευρώ 6.531,20 

 

Το υπόλοιπα της 31/12/2016 επιβεβαιώσαμε με τα αντίστοιχα extraits. 

 

10.9.4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 

ΔΑΝΕΙΑ 31/12/2016 

Μακροπρόθεσμα   109.605,32 

Βραχυπρόθεσμα (δόσεις 2017) 15.657,88 

Σύνολο 125.263,20 

 

Το ανωτέρω υπόλοιπο (€125.263,20)  αφορά δάνειο από την τράπεζα Πειραιώς Α.Ε με βάση την 

υπ' αρ. σύμβαση 877/07-10-2016 και είναι  εξοφλητέο μέχρι την 17/10/2024 με τριμηνιαίες δόσεις. 

Σκοπός του δανείου ήταν η αποπληρωμή υφιστάμενου δανείου της ΕΤΕ, το οποίο είχε 

χρηματοδοτήσει την κατασκευή και λειτουργία  του ΦΒ πάρκου.  

 

Το βραχυπρόθεσμο τμήμα (4 δόσεις) συνολικού ποσού 15.657,88 ευρώ εμφανίζεται στις 

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις.  

 

Επιβεβαιώσαμε το υπόλοιπο της 31/12/2016 με το αντίστοιχο extrait της τραπέζης Πειραιώς Α.Ε.  

 

Επαληθεύσαμε τους δεδουλευμένους  τόκους του Δανείου  μέχρι την ημερομηνία σύνταξης των 

οικονομικών καταστάσεων (31-12-2016)  ποσού € 1.463,80, οι οποίοι εμφανίζονται στις "Λοιπές 

υποχρεώσεις" (βλέπε κατωτέρω). 

 

Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις  

 

Αναλύονται κατά κατηγορία  ως εξής: 

 

 

Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις  31/12/2016 

Προμηθευτές  4.863,31 

Πιστωτές διάφοροι 50.810,47 

Φόρος εισοδήματος 973,29 

Λοιποί φόροι 0 

Τόκοι πληρωτέοι 1.463,80 

Σύνολο 58.110,87 

 

Οι ανωτέρω υποχρεώσεις είναι αναλυτικά καταχωρημένες στο βιβλίο απογραφών. 
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Αφορούν τρέχουσες υποχρεώσεις οι οποίες εξοφλούνται κανονικά στην επομένη χρήση. 

Σημειώνουμε ότι στις οικονομικές καταστάσεις, οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις €73.768,75 

αφορούν το ανωτέρω υπόλοιπο (€58.110,87), καθώς και τις βραχυπρόθεσμες δόσεις του δανείου 

(€15.657,88) όπως προαναφέραμε. 

 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

 

Τα ίδια κεφάλαια (καθαρή θέση) αναλύονται ως εξής: 

 

 Ποσά σε ευρώ 

Εταιρικό Κεφάλαιο 1,00 

Τακτικό αποθεματικό  0,33 

Αποτέλεσμα σε νέο  6.880,64 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 31/12/2016 6.881,97 

 

Για το Εταιρικό κεφάλαιο της εταιρίας αναφερόμαστε στην παράγραφο 10.5 ανωτέρω. 

 

Το τακτικό αποθεματικό σχηματίστηκε σε προηγούμενες χρήσεις από τα κέρδη της χρήσεως.  

 

Η ανάλυση του αποτελέσματος (κέρδη / ζημίες)  εις νέο είναι η εξής:   

 

   Ποσά σε ευρώ 

 Υπόλοιπο κερδών σε νέο 31.12.15 4.511,84 

 Πλέον: Κέρδος χρήσεως 1.1- 31.12.16 2.368,80 

  Υπόλοιπο κερδών σε νέο 31.12.16 6.880,64 

 

10.9.5. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ 

 

Με βάση τα προαναφερθέντα η Καθαρή Λογιστική Θέση της εταιρείας «ΙΟΝΙΟΣ ΗΛΙΟΣ 11 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  κατά την 31.12.2016 ανέρχεται 

σε € 6.881,97  σύμφωνα με την φορολογική βάση  και τα Ε.Λ.Π. προσδιοριζόμενη ως εξής:  

 

 Ποσά σε ευρώ 

Σύνολο Ενεργητικού 190.256,04  

Σύνολο Υποχρεώσεων 183.374,07 

Καθαρή λογιστική αξία (Ίδια Κεφάλαια) 6.881,97 

 

Με δεδομένο ότι το εταιρικό κεφάλαιο της απορροφούμενης εταιρείας αποτελείται από ένα (1) 

εταιρικό μερίδιο ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ, η λογιστική αξία αυτού την 31/12/2016 

ανέρχεται σε  ευρώ 6.881,97. 

 

Ο έλεγχος για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας που 

περιγράψαμε αναλυτικά στην παρούσα έκθεση, έγινε σύμφωνα με τα γενικά παραδεκτά πρότυπα 

ελεγκτικής, δηλαδή εφαρμόστηκαν οι ενδεδειγμένοι έλεγχοι των λογιστικών βιβλίων για την 

επίτευξη της συγκεκριμένης λογιστικής εκτίμησης. 

 

Το ύψος της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της απορροφούμενης εταιρείας 

«ΙΟΝΙΟΣ ΗΛΙΟΣ 11 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

ανέρχεται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν.2166/1993 σε € 6.881,97. 
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11. ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ PHENERGEIΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

 

11.1  ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ:  «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ PHENERGEIΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»  

Διακριτικός τίτλος: «PHENERGEIA Μ.Ε.Π.Ε»    

Έδρα:  ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ 16 ΚΗΦΙΣΙΑ ΤΚ.14562   

ΑΡ. ΓΕΜΗ : 121891501000 

Α.Φ.Μ.  997540027  

 Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς 

ΘΕΣΗ ΠΑΡΚΟΥ: υποκ/μα 1 (Φ/Β 160) ΜΑΚΡΥΚΑΜΠΟΣ ,  Δημ. Διαμ. ΑΓΑΛΑ,  

ΖΑΚΥΝΘΟΣ. 

ΘΕΣΗ ΠΑΡΚΟΥ: υποκ/μα 3 (Φ/Β 73) ΛΙΒΑΔΙ , Τοπ. Διαμ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ,  

ΖΑΚΥΝΘΟΣ. 

ΘΕΣΗ ΠΑΡΚΟΥ:υποκ/μα 4 (Φ/Β 101) ΛΙΒΑΔΙ , Τοπ. Διαμ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ,  

ΖΑΚΥΝΘΟΣ. 

 

11.2 ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

 

Η ανωτέρω εταιρεία συστήθηκε με το υπ’ αριθμόν 4091/9.2.2011 συμβόλαιο-καταστατικό της 

συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Γκατζάρου-Τομαρά, που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών 

του Πρωτοδικείου Αθηνών με γενικό αριθμό 2676/2011 και ειδικό αριθμό 795 και ανακοίνωση της 

καταχώρησης έχει δημοσιευθεί  στο υπ’ αριθμόν  506/10.2.2011  ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ,  ΕΠΕ) και 

ΓΕΜΗ.  

 

Το καταστατικό της τροποποιήθηκε με  το από 30/1/2016  συμφωνητικό ,που την 24/02/2016 

καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 573145.  

 

11.3 ΣΚΟΠΟΣ  

 

Σκοπός της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης,  όπως ισχύει σήμερα, είναι :  

 

α) Η μελέτη, η κατασκευή, η χρηματοδότηση ανάπτυξη λειτουργία και εμπορική εκμετάλλευση 

μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μέσω της χρήσης ανανεωσίμων πηγών ενεργείας, όπως 

ενδεικτικά φωτοβολταϊκών πάρκων, καθώς και κάθε συναφής με τον σκοπό αυτό δραστηριότητα.  

 

β) Η συγκρότηση, οργάνωση και επάνδρωση τεχνικών συνεργείων για την υλοποίηση των ως άνω 

έργων. 

 

γ)  Η ανάληψη υπεργολαβιών με το ανωτέρω αντικείμενο. 

 

δ) Η εισαγωγή, διάθεση και εμπορία φωτοβολταϊκών μονάδων (πάνελ) καθώς και κάθε συναφής με 

τον σκοπό αυτό δραστηριότητα. 
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ε) Η παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών σε κάθε ενδιαφερόμενο και ενδεικτικά 

ανάλυση επιχειρηματικών απαιτήσεων και μετατροπή αυτών σε τεχνικές προδιαγραφές, 

διαμόρφωση business plan για κάθε έργο, μελέτες, εφικτότητα, βοήθεια στην βέλτιστη επιλογή 

εξοπλισμού τόσο φωτοβολταϊκών συστοιχιών και αντιστροφέων (invertes) όσο και περιφερειακών, 

οικονομική αξιολόγηση της φωτοβολταϊκής εγκατάστασης σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο 

κλπ. 

 

στ) Η παροχή υπηρεσιών με τις οποίες θα αναλαμβάνονται βάσει των άνω μελετών και όλες οι 

απαιτούμενες αδειοδοτικές διαδικασίες σε σχέση με την αρμόδιες υπηρεσίες (π.χ ΔΕΗ, 

Πολεοδομικές Αρχές) και την υπαγωγή των ενδιαφερομένων στον επενδυτικό Νόμο 3299/2004 

(ΦΕΚ 261/Α' /2004), όπως ισχύει, για επενδυτικά σχέδια παραγωγής ηλεκτρισμού από 

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε) και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής 

Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.). 

 

ζ) Η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων, ο σχεδιασμός της εγκατάστασης αυτών, η 

προληπτική συντήρηση, τεχνική υποστήριξη, εξειδικευμένο service από τεχνικούς και η αρμονική 

ενσωμάτωση στο κέλυφος των κτιρίων ή σε ταράτσες ή στέγες κτιρίων ή και σε σκάφη. 

 

η) Η διοργάνωση σεμιναρίων και εκδηλώσεων για την εκπαίδευση και επιμόρφωση των στελεχών 

επιχειρήσεως της εταιρείας και πελατών για την αρτιότερη κατάρτιση των στις διαφοροποιημένες 

ανάγκες της αγοράς.  

 

θ)  Η παροχή συναφών υπηρεσιών εργασίας. 

 

ι) Η διεξαγωγή αναλόγων δραστηριοτήτων ιδίων ή παρεμφερών με τους ανωτέρω σκοπούς είτε απ' 

ευθείας από την Εταιρεία είτε μέσω άλλων εταιρειών ή οποιονδήποτε μορφών συνεργασίας. 

 

ια)  Η εκμετάλλευση κάθε είδους ακινήτων είτε ιδιοκτησίας της εταιρείας ή τρίτων, για την 

επιδίωξη του ως άνω σκοπού της. 

 

11.4 ΔΙΑΡΚΕΙΑ  

 

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του καταστατικού το καταστατικό η διάρκεια της εταιρείας ορίστηκε στα 

30 χρόνια και λήγει το 2041.  

 

11.5 ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

 

Το εταιρικό κεφάλαιο σύμφωνα με το άρθρο 5 του καταστατικού ανέρχεται σε ένα 4.500 ευρώ , το 

οποίο αποτελείται από 150 εταιρικά μερίδια , ονομαστικής αξίας 30 ευρώ εκάστου, τα οποία 

αποτελούν μια εταιρική μερίδα.  

 

Μοναδικός εταίρος της Μ.Ι.Κ.Ε. είναι η κυπριακή εταιρεία Περιορισμένης ευθύνης με την 

επωνυμία «AXAMTOUROULA LIMITED»  (ΑΞΑΜΤΟΥΡΟΥΛΑ ΛΙΜΙΤΕNT). 

 

11.6  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ- ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ  

 

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του καταστατικού και η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας 

διενεργείται αποκλειστικά από τον διαχειριστή Γεώργιο Ρόκα του Μελετίου.   
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11.7 ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ  

 

Ο μετασχηματισμός των επιχειρήσεων με τις διατάξεις του Ν. 2166/1993 είναι δυνατός, αν 

συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 

 

Να τηρούνται διπλογραφικά βιβλία (πρώην Γ’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ). 

 

Να έχει συνταχθεί τουλάχιστον ένας ισολογισμός για δωδεκάμηνο η μεγαλύτερο διάστημα. 

 

Να συνταχθεί απογραφή και ισολογισμός ειδικά για το σκοπό του μετασχηματισμού την 

ημερομηνία που αποφάσισαν τα αρμόδια όργανα της επιχείρησης. 

 

Η απορροφούμενη οντότητα ικανοποιεί τις προαναφερόμενες προϋποθέσεις, καθόσον: 

▪ Τηρεί διπλογραφικά βιβλία  

▪ Ο τελευταίος δωδεκάμηνος ισολογισμός έχει συνταχθεί με ημερομηνία 31/12/2015 

▪ Συντάχθηκε ισολογισμός μετασχηματισμού με ημερομηνία 31/12/2016. 

▪ Ο διαχειριστής στις 27/12/2016, αποφάσισε την έναρξη των διαδικασιών συγχωνεύσεως της  

εταιρείας  «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ PHENERGEIΑ  

 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» δια απορροφήσεως από την «Ρ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Σύμφωνα με το άρθρο 7 του 

καταστατικού η συγχώνευση θα πρέπει να εγκριθεί από την συνέλευση των εταίρων. 

 

11.8 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΤΗΡΗΘΕΝΤΑ ΒΙΒΛΙΑ 

 

Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για την 31/12/2016 όπως και για την προηγούμενη 

χρήση συντάθηκαν με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα,  σύμφωνα με το Ν.4308/14. 

Η εταιρεία , με βάση τα μεγέθη της σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν.4308/14, κατατάσσεται στις 

πολύ μικρές οντότητες. 

 

Η εταιρεία τηρεί υποχρεωτικά διπλογραφικά βιβλία, σύμφωνα με τις διατάξεις της φορολογικής 

νομοθεσίας από της ιδρύσεώς της. 

 

Ο έλεγχός μας στηρίχθηκε στα ακόλουθα βιβλία και στοιχεία που τηρούνται από την εταιρεία. 

 

Α/Α 

 

Είδος βιβλίων 

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ 

Ή ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟ 

Τελευταία 

Πράξη Θεώρησης 

1. Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΘΕΩΡΗΤΟ 

2. Ισοζύγιο Γενικού –Αναλυτικού Καθολικού ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΘΕΩΡΗΤΟ 

3. Μητρώο Παγίων ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΘΕΩΡΗΤΟ 

4. Βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΘΕΩΡΗΤΟ 

 Στοιχεία   

1. Δελτία Αποστολής (χειρόγραφα ) ΧΕΙΡΌΓΡΑΦΟ ΑΘΕΩΡΗΤΟ 

2. Τιμολόγια πώλησης (χειρόγραφα) ΧΕΙΡΌΓΡΑΦΟ ΑΘΕΩΡΗΤΟ 
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11.9 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ 31/12/2016 

 

11.9.1 Συνοπτικός προσδιορισμός  

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που προκύπτουν από τα βιβλία της Απορροφούμενης Εταιρείας 

«ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ PHENERGEIΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», η λογιστική αξία της καθαρής θέσης,  όπως αποτυπώνεται 

στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2016, ανέρχεται στο ποσό των € 

91.393,47. 

 

Το ανωτέρω ποσό προκύπτει συνοπτικά ως έξης: 

 

 Ποσά σε ευρώ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 479.120,88 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 387.727,41 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 91.393,47 

 

Τα ίδια κεφάλαια (καθαρή θέση) αναλύονται ως εξής: 

 

 Ποσά σε ευρώ 

Εταιρικό Κεφάλαιο 4.500,00 

Τακτικό αποθεματικό  1.500,00 

Αποτέλεσμα σε νέο  85.393,47 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 31/12/2016 91.393,47 

 

11.9.2  ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ 31/12/2016 

 

 Ποσά σε ευρώ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
 

Ενσώματα Πάγια 357.539,48 

Απαιτήσεις 106.052,36 

Λοιπά 15.529,04 

Σύνολο ενεργητικού 479.120,88 

 ΠΑΘΗΤΙΚΟ 
 

Καθαρή θέση και υποχρεώσεις 
 

Κεφάλαια και αποθεματικά 91.393,47 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις  0,00 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 387.727,41 

Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων 479.120,88 
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11.9.3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

 

ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ  

 

Ο λογαριασμός περιλαμβάνει τα πάγια που αναλύονται ως εξής: 

 

 Ποσά σε ευρώ 

Αξία κτήσεως  575.744.59 

Μείον : αποσβέσεις  218.205.11 

Αναπόσβεστο υπόλοιπο 357.539,48 

 

Ο λογαριασμός αφορά τον εξοπλισμό των παρακάτω ΦΒ πάρκων: 

(Φ/Β 160) στη ΘΕΣΗ MAKΡΥΚΑΜΠΟΣ , Δημ. Διαμ. ΑΓΑΛΑ, ΖΑΚΥΝΘΟΣ. 

(Φ/Β 73) στη ΘΕΣΗ ΛΙΒΑΔΙ , Τοπ. Διαμ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ,  ΖΑΚΥΝΘΟΣ. 

(Φ/Β 101) στη ΘΕΣΗ  ΛΙΒΑΔΙ , Τοπ. Διαμ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ,  ΖΑΚΥΝΘΟΣ. 

 

Όλα τα πάγια και οι αντίστοιχες αποσβέσεις καταχωρήθηκαν στο αθεώρητο μητρώο παγίων και 

συγκεντρωτικά στο βιβλίο απογραφών. 

 

Στα πλαίσια του παρόντος ελέγχου περιοριστήκαμε στα δεδομένα του μητρώου παγίου και των 

τηρούμενων λογαριασμών στα βιβλία της εταιρείας. 

 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

 

Εμπορικές απαιτήσεις  106.052,36 

 

Οι απαιτήσεις είναι καταχωρημένες στο βιβλίο απογραφών και αφορούν τις απαιτήσεις από τον 

ΛΑΓΗΕ από την πωληθείσα αξία ηλεκτρικής ενέργειας με βάση τις σχετικές συμβάσης: 

N.11908/19-08-2011 (ΦΒ/101), 11910/19-08-2011 (ΦΒ/73), Ν.11911/19-08-2011 (ΦΒ/160). 

 

Συγκεκριμένα αφορά τους μήνες Ιούvιο 2016 έως Δεκέμβριο 2016 οι οποίοι εξοφλήθηκαν στην 

επόμενη χρήση.  

 

ΛΟΙΠΑ 

 

Αναλύονται ως εξής: 

 

ΛΟΙΠΑ 

  

31/12/2016 

Απαιτήσεις από ελληνικό δημόσιο (ΦΠΑ) 758,60 

Προκαταβολή Φόρου Εισοδήματος 9.565,26 

Έξοδα επομένων χρήσεων 3.031,44 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 2.173,74 

Σύνολο 15.529,04 
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Οι ανωτέρω συγκεντρωτικοί λογαριασμοί είναι καταχωρημένοι αναλυτικά στο βιβλίο απογραφών.  

 

Οι απαιτήσεις από ελληνικό δημόσιο (ΦΠΑ) και προκαταβολή Φόρου Εισοδήματος 

συμψηφίστηκαν στην χρήση 2017.   

 

Τα Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αναλύονται ως εξής: 

 

 Ποσά σε ευρώ 

Ταμείο  1.461,33 

Καταθέσεις όψεως 712,41 

Σύνολο 2.173,74 

 

Τα υπόλοιπα των λογαριασμών όψεως, όπως προκύπτει από το βιβλίο απογραφών αναλύονται ως 

εξής:  

 

  Ποσά σε ευρώ 

38.03.000 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΟΨΕΩΣ 6550-101238-786 561,70 

38.03.001 ΤΡΑΠΕΖΑ ALPHA 341-00-2320-001048 150,71 

38.03 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ 712,41 

 

Το υπόλοιπα της 31/12/2016 επιβεβαιώσαμε με τα αντίστοιχα extraits. 

 

11.9.4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  

 

Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις  

 

Αναλύονται κατά κατηγορία  ως εξής: 

 

 

Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις  31/12/2016 

Προμηθευτές  15.072,61 

Πιστωτές διάφοροι 355.100,00 

Φόρος εισοδήματος 16.308,82 

Λοιποί φόροι 1.192,76 

Λοιπά έξοδα πληρωτέα 53,22 

Σύνολο 387.727,41 

 

Οι  ανωτέρω υποχρεώσεις είναι αναλυτικά καταχωρημένες στο βιβλίο απογραφών 

 

Αφορούν τρέχουσες υποχρεώσεις οι οποίες εξοφλούνται κανονικά στην επομένη χρήση. 

 

Ο λογαριασμός "Πιστωτές διάφοροι" αφορά υποχρέωση προς τη μητρική της εταιρεία 

AXAMTOUROULA LIMITED. 

 



Σελίδα 76 από 77 

 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

 

Τα ίδια κεφάλαια (καθαρή θέση) αναλύονται ως εξής: 

 

 Ποσά σε ευρώ 

Εταιρικό Κεφάλαιο 4.500,00 

Τακτικό αποθεματικό  1.500,00 

Αποτέλεσμα σε νέο  85.393,47 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 31/12/2016 91.393,47 

 

Για το Εταιρικό κεφάλαιο της εταιρίας αναφερόμαστε στην παράγραφο 11.5 ανωτέρω. 

 

Το τακτικό αποθεματικό σχηματίστηκε σε προηγούμενες χρήσεις από τα κέρδη της χρήσεως.  

 

Η ανάλυση του αποτελέσματος (κέρδη / ζημίες)  εις νέο είναι η εξής:   

 

   Ποσά σε ευρώ 

 Υπόλοιπο κερδών σε νέο 31.12.15 62.530,95 

Πλέον: Κέρδος χρήσεως 1.1- 31.12.16 22.862,52 

  Υπόλοιπο κερδών σε νέο 31.12.16 85.393,47 

 

11.9.5. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ 

 

Με βάση τα προαναφερθέντα η Καθαρή Λογιστική Θέση της εταιρείας«ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ 

ΠΑΡΚΑ PHENERGEIΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» 

κατά την 31.12.2016 ανέρχεται σε € 91.393,47  σύμφωνα με την φορολογική βάση  και τα Ε.Λ.Π. 

προσδιοριζόμενη ως εξής:  

 

 Ποσά σε ευρώ 

Σύνολο Ενεργητικού 479.120,88  

Σύνολο Υποχρεώσεων 387.727,41 

Καθαρή λογιστική αξία (Ίδια Κεφάλαια) 91.393,47 

 

Με δεδομένο ότι το εταιρικό κεφάλαιο της απορροφούμενης εταιρείας αποτελείται από εκατόν 

πενήντα (150) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα  (30) ευρώ, η λογιστική αξία κάθε 

μεριδίου  την 31/12/2016 ανέρχεται σε  ευρώ 609,289.  

 

Ο έλεγχος για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας που 

περιγράψαμε αναλυτικά στην παρούσα έκθεση, έγινε σύμφωνα με τα γενικά παραδεκτά πρότυπα 

ελεγκτικής, δηλαδή εφαρμόστηκαν οι ενδεδειγμένοι έλεγχοι των λογιστικών βιβλίων για την 

επίτευξη της συγκεκριμένης λογιστικής εκτίμησης. 
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