
 

 

 

 

 

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 
της ΚΑΘΑΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΒΑΦΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ 

Χρήσεως 2009 
 

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς   
που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

 
Οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν εγκριθεί από τους Διαχειριστές της Εταιρείας 

ΚΑΘΑΙΑ Ε.Π.Ε. την 31/03/2010 και έχουν δημοσιοποιηθεί με την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στη 

διεύθυνση www.petropoulos.com.  

 

Διεύθυνση έδρας Εταιρίας: Ιερά Οδός 96 – 114, 122 42 Αιγάλεω 

Αριθμοί Πρωτοδικείου Αθηνών: Γεν. αριθ. 391/2008, Ειδ. Αριθ. 114 

Αρμόδια Αρχή: Πρωτοδικείο Αθηνών 

Διαχειριστές: Γ. Παπαδόπουλος, Ν. Ραρής 

Ημερομηνία Έγκρισης των Ετήσιων 

Οικονομικών Καταστάσεων: 31/03/2010 

Ορκωτός Ελεγκτής: Παναγιώτης Βρουστούρης 
Ελεγκτική Εταιρεία:  
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: Με σύμφωνη γνώμη 
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ΚΑΘΑΙΑ Ε.Π.Ε. 
Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων 
Της περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2009 
 

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ  

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 

 

Προς τους Μετόχους της ΚΑΘΑΙΑ ΕΠΕ 

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων 
Ελέγξαμε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας ΚΑΘΑΙΑ ΕΠΕ που αποτελούνται 
από  την κατάσταση οικονομικής θέσης της 31 Δεκεμβρίου 2009, τις καταστάσεις συνολικού 
εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την 
ημερομηνία αυτή, καθώς και την περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και τις 
λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. 
 
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις 
Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών 
καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες που η 
διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών 
καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 
 
Ευθύνη του Ελεγκτή 
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με 
βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα 
πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να 
σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν 
οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει 
τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις 
γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση 
του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των 
οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών 
των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες που σχετίζονται με την 
κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το 
σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι με σκοπό την έκφραση 
γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλείδων της εταιρείας. Ο έλεγχος 
περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων 
που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και 
αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα 
ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της 
ελεγκτικής μας γνώμης. 
 
Γνώμη 
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε 
ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας, κατά την 31 Δεκεμβρίου 2009, τη 
χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την 
ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά 
έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
Αναφορά επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών θεμάτων 
Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης του Διαχειριστή 
με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α και 
37 του Κ.Ν. 2190/1920. 
 
 

Αθήνα, 14 Απριλίου 2010 

Ο  ΟΡΚΩΤΟΣ  ΕΛΕΓΚΤΗΣ  ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Κ. ΒΡΟΥΣΤΟΥΡΗΣ 

Μεσογείων 388 Αγία Παρασκευή 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 12921 

ΚΑΘΑΙΑ Ε.Π.Ε. 
Γεν. αριθ. 391/2008  / Ειδ. Αριθ. 114 
Ιερά οδός 96 – 114, 112 42 Αθήνα 
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ΚΑΘΑΙΑ Ε.Π.Ε. 
Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων 
Της περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2009 
 

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ 
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ ΚΑΘΑΙΑ Ε.Π.Ε. 

 
Κύριοι εταίροι, 

Σας υποβάλουμε τις οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς , όπως αυτά  έχουν  υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς και την παρούσα 

έκθεση για τη χρήση από 1ης Ιανουαρίου μέχρι 31ης  Δεκεμβρίου 2009. 

Η εταιρεία ιδρύθηκε την 20.12.2007. Η παρούσα χρήση λοιπόν αποτελεί την 2η διαχειριστική της 

χρήση, κατά την οποία όμως δεν ασκήθηκε καμιά επιχειρηματική δραστηριότητα. Ως εκ τούτου, δεν 

θα μπορούσαμε να εξάγουμε κάποιο συμπέρασμα για την πορεία της εταιρείας στη χρήση.  

Κύριοι εταίροι, η μέχρι σήμερα περιουσιακή και χρηματοοικονομική κατάσταση της Εταιρείας κατά τη 

λήξη της κρινομένης περιόδου απεικονίζεται στις συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις που σας 

υποβάλουμε προς έγκριση. 

 

Παρακαλούμε αφού λάβετε υπόψη και την έκθεση των ελεγκτών να εγκρίνετε αυτές και να μας 

απαλλάξετε από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2009. 

 
Αθήνα, 31 Μαρτίου 2010 

Οι Διαχειριστές 

 

 

Γ. Παπαδόπουλος                            Ν. Ραρής 

 

Η ανωτέρω έκθεση των Διαχειριστών προς την Τακτική Γενική Συνέλευση είναι αυτή που αναφέρεται 

στην έκθεση ελέγχου που χορηγήσαμε με ημερομηνία 14/04/2010. 

 

Αθήνα, 14 Απριλίου 2010 

Ο  ΟΡΚΩΤΟΣ  ΕΛΕΓΚΤΗΣ  ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Κ. ΒΡΟΥΣΤΟΥΡΗΣ 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 12921     
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ΚΑΘΑΙΑ Ε.Π.Ε. 
Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων 
Της περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2009 
 
Ι.Κατάσταση Οικονομικής Θέσης κατά την 31.12.2009 

 31.12.2009 31.12.2008

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ   

Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία   

Αποθέματα 24.000,00 24.000,00

Λοιπές Απαιτήσεις 1.335,40 745,09

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 167.922,43 183.630,53

 193.257,83 208.375,62

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 193.257,83 208.375,62

   

   

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ   

Εταιρικό Κεφάλαιο 210.000,00 210.000,00

Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο (20.886,63) (13.705,19)

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (α) 189.113,37 196.294,81

  

Υποχρεώσεις σε προμηθευτές 44,87 9.195,84

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 4.099,59 2.884,97

Σύνολο υποχρεώσεων (β)  4.144,46 12.080,81

   

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β) 193.257,83 208.375,62
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ΚΑΘΑΙΑ Ε.Π.Ε. 
Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων 
Της περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2009 
 
ΙΙ. Κατάσταση συνολικών εσόδων για την χρήση που έληξε την 31.12.2009 
 

 
01.01-31.12.2009 01.01-31.12.2008

Έσοδα 0,00 0,00 

Έξοδα διοίκησης (9.878,60) (18.157,31) 

Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης 0,00 (140,00) 

Χρηματοοικονομικά ΄Έσοδα 2.719,96 4.721,12 

Χρηματοοικονομικά ΄Έξοδα (22,80) (129,00) 

Ζημίες προ φόρων (7.181,44) (13.705,19) 

Μείον: φόρος εισοδήματος 0,00 0,00 

Καθαρές ζημίες χρήσεως μετά από φόρους (7.181,44) (13.705,19) 

   

Λοιπά συνολικά έσοδα 0,00 0,00 

Λοιπά 0,00 0,00 

Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα (7.181,44) (13.705,19) 
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ΚΑΘΑΙΑ Ε.Π.Ε. 
Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων 
Της περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2009 
 
ΙΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
 

 31.12.2009 31.12.2008

    

Καθαρή θέση έναρξης χρήσης  196.294,81  0,00 

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 0,00  210.000,00 

Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα (7.181,44)  (13.705,19) 

Υπόλοιπα  189.113,37  196.294,81 

 

IV. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

01.01 - 
31.12.2009

01.01 - 
31.12.2008

Λειτουργικές Δραστηριότητες   

Ζημίες προ φόρων (7.181,44)  (13.705,19) 

Πλέον / μείον προσαρμογές για:    

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 22,80  129,00 

Πιστωτικοί  τόκοι  (2.719,96)  0,00 

Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου    

Αύξηση / (μείωση) αποθεμάτων 0,00  (24.000,00) 

Αύξηση / (μείωση) απαιτήσεων (590,31)  (472,12) 

Μείωση / (αύξηση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) (7.936,35)  11.807,84 

Μείον:    

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (22,80)  (129,00) 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) (18.428,06)  (26.369,47) 

Επενδυτικές δραστηριότητες    

Τόκοι εισπραχθέντες 2.719,96  - 

Καθαρές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (β) 2.719,96   

Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες    

Εισπράξεις από αύξηση εταιρικού κεφαλαίου 0,00  210.000,00 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) 0,00  210.000,00 

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα χρήσης (α+β+γ) (15.708,10)  183.630,53 

Ταμειακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα  έναρξης χρήσης 183.630,53  - 

Ταμειακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης  167.922,43  183.630,53 

ΚΑΘΑΙΑ Ε.Π.Ε. 
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ΚΑΘΑΙΑ Ε.Π.Ε. 
Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων 
Της περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2009 
 
1. Γενικές Πληροφορίες για την εταιρεία 
 
Η ΚΑΘΑΙΑ ΕΠΕ (διακριτικός τίτλος CATHAY MOTORS) είναι Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, 

εγγεγραμμένη στην Ελλάδα, και έχει την έδρα της στην Αθήνα, επί της Ιεράς οδού 96 - 114, 12242 

Αιγάλεω. Η Εταιρεία καταχωρήθηκε στα Βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών την 09.01.2008 

με Γενικό αριθμό 391/2008 και Ειδικό αριθμό 114. 

Η  ΚΑΘΑΙΑ Ε.Π.Ε. συστήθηκε την 20/12/2007 βάσει του συμβολαιογραφικού εγγράφου υπ’ αριθμό 

16.051/20.12.2007 από τις εταιρείες ΠΑΡΕΛΙΩΝ Ανώνυμη Εταιρεία Εμπορίας Αυτοκινήτων, 

Ανταλλακτικών και Υπηρεσιών Επισκευής Αυτοκινήτων και την ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Ανώνυμη 

Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία.  

Το εταιρικό κεφάλαιο αυτής ανέρχεται σε 210.000 ευρώ και διαιρείται σε 7.000 εταιρικά μερίδια, 

καθένα από τα οποία έχει αξία 30 ευρώ. Οι δύο ανωτέρω εταίροι συμμετέχουν στο εταιρικό κεφάλαιο 

της ΚΑΘΑΙΑ κατά 50% ο καθένας. 

Η ΚΑΘΑΙΑ Ε.Π.Ε. με πλήρη τίτλο «ΚΑΘΑΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, 

ΒΑΦΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ» έχει έδρα της την Ιερά Οδό 96-114 στον Δήμο 

Αθηναίων και σκοπός της είναι η εισαγωγή, αντιπροσώπευση, διάθεση, εμπορία στην Ελλάδα και το 

εξωτερικό και εν γένει προώθηση αμέσως ή εμμέσως αυτοκινήτων οχημάτων (επαγγελματικών, 

φορτηγών ή επαγγελματικών) και δικύκλων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων (αξεσουάρ) αυτών 

καθώς και κάθε άλλου προϊόντος σχετικού με τα αυτοκίνητα και την παροχή υπηρεσιών, επισκευής, 

συντήρησης, βαφής αυτοκινήτων οχημάτων (επιβατικών φορτηγών ή επαγγελματικών) δικύκλων και 

φανοποιίας, η εκμίσθωση και η εν γένει παροχή υπηρεσιών σχετικών με το αυτοκίνητο και τα 

παραπάνω προϊόντα. Η διάρκεια της εταιρείας έχει οριστεί σε 50 έτη (λήξη την 31/12/2057). 

Η εταιρεία είναι μέλος του Ομίλου εταιρειών της ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ. Οι οικονομικές 

καταστάσεις της εταιρείας περιλαμβάνονται με την μέθοδο της αναλογικής ενοποίησης στις 

οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζει: α)   η εταιρεία ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ με ποσοστό 

συμμετοχής 50% και β) η εταιρεία ΠΑΡΕΛΙΩΝ Α.Ε. με ποσοστό συμμετοχής 50%. 

Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, της χρήσης από 1 Ιανουαρίου έως 31 

Δεκεμβρίου 2009, εγκρίθηκαν από τη Διαχείριση στις 31/03/2010, δια των νομίμων εκπροσώπων 

αυτής. 

 
 
 

2.  Οι Σημαντικές Λογιστικές Πολιτικές που χρησιμοποιεί η Εταιρεία 
 
2.1  Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων 
Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας, έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς  (στο εξής ΔΠΧΑ) που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους. 

ΚΑΘΑΙΑ Ε.Π.Ε. 
Γεν. αριθ. 391/2008  / Ειδ. Αριθ. 114 
Ιερά οδός 96 – 114, 112 42 Αθήνα 

7



ΚΑΘΑΙΑ Ε.Π.Ε. 
Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων 
Της περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2009 
 
 
2.2  Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα μετρητά τις καταθέσεις όψεως και 

τις βραχυπρόθεσμες μέχρι 3 μήνες επενδύσεις, υψηλής ρευστοποιησιμότητας και χαμηλού ρίσκου. 

 
2.3  Μετοχικό κεφάλαιο  
Οι κοινές μετοχές κατατάσσονται στα ίδια κεφάλαια. Άμεσα κόστη για την έκδοση μετοχών, 

εμφανίζονται μετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου εισοδήματος, σε μείωση του προϊόντος της 

έκδοσης. Άμεσα κόστη που σχετίζονται με την έκδοση μετοχών για την απόκτηση επιχειρήσεων 

περιλαμβάνονται στο κόστος κτήσεως της επιχειρήσεως που αποκτάται.  

Το κόστος κτήσεως των ιδίων μετοχών μειωμένο με το φόρο εισοδήματος (εάν συντρέχει περίπτωση) 

εμφανίζεται αφαιρετικά των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, μέχρις ότου οι ίδιες μετοχές πωληθούν ή 

ακυρωθούν. Κάθε κέρδος ή ζημιά από πώληση ιδίων μετοχών καθαρό από άμεσα για την συναλλαγή 

λοιπά κόστη και φόρο εισοδήματος, αν συντρέχει περίπτωση, εμφανίζεται ως αποθεματικό στα ίδια 

κεφάλαια.  

 

2.4 Φορολογία Εισοδήματος  
Ο φόρος εισοδήματος περιλαμβάνει:  

(α) τον τρέχοντα φόρο εισοδήματος, που προκύπτει με βάση το φορολογητέο εισόδημα, όπως αυτό 

προσδιορίζεται από τις εκάστοτε διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας. 

(β) Τον αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος, ο οποίος προσδιορίζεται με την μέθοδο της υποχρέωσης 

του Ισολογισμού, με βάση τις προσωρινές διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής 

βάσης των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων και υπολογίζεται με τους φορολογικούς 

συντελεστές που αναμένεται να ισχύουν κατά τον χρόνο ανάκτησης της λογιστικής αξίας των 

περιουσιακών στοιχείων και του διακανονισμού των υποχρεώσεων. Οι αναβαλλόμενες φορολογικές 

απαιτήσεις αναγνωρίζονται κατά την έκταση που αναμένεται ότι θα υπάρξει μελλοντικό φορολογητέο 

κέρδος για την χρησιμοποίηση των προσωρινών διαφορών που τις δημιουργούν. 

(γ) Τον φόρο εισοδήματος και τις προσαυξήσεις φόρου εισοδήματος που θα προκύψουν από τον 

μελλοντικό φορολογικό έλεγχο. Το στοιχείο αυτό αναγνωρίζεται στις οικονομικές καταστάσεις με 

πρόβλεψη.  

Ο φόρος εισοδήματος αναγνωρίζεται ως έξοδο ή έσοδο στην κατάσταση αποτελεσμάτων. Κατ’ 

εξαίρεση, ο φόρος εισοδήματος που αφορά γεγονότα, οι συνέπειες των οποίων αναγνωρίζονται στα 

ίδια κεφάλαια, αναγνωρίζεται κατ’ ευθείαν στα ίδια κεφάλαια. 

 
2.5 Αναγνώριση εσόδων 

Τα έσοδα επιμετρώνται στην εύλογη αξία του ανταλλάγματος της πώλησης  , προ ΦΠΑ και λοιπών 

φόρων και μετά τις εκπτώσεις. Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής: 

 
α) Έσοδα από πωλήσεις εμπορευμάτων 
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Τα έσοδα από πωλήσεις εμπορευμάτων αναγνωρίζονται όταν τα εμπορεύματα παραδίδονται στους 

πελάτες και γίνονται αποδεκτά από αυτούς.  

 

β) Έσοδα από τόκους 
Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και με την χρήση του 

αποτελεσματικού επιτοκίου.  

 

 
 

3. Ανάλυση κονδυλίων οικονομικών καταστάσεων 
 
3.1 Αποθέματα 
 31 /12/2009 31 /12/2008
Εμπορεύματα 24.000,00 24.000,00 

 24.000,00 24.000,00 

 
 
3.2 Χρεώστες διάφοροι 
 31 /12/2009 31 /12/2008
Απαιτήσεις από φόρο προστιθέμενης αξίας 744,12 272,97 

Ελληνικό δημόσιο – παρακρατημένοι φόροι 591,28 472,12 

 1.335,40 745,09 

 
 
3.3 Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα 
 31 /12/2009 31 /12/2008
Ταμείο 1.836,25 77,80 

Καταθέσεις όψεως  11.086,18 23.552,73 

Καταθέσεις προθεσμίας 155.000,00 160.000,00 

 167.922,43 183.630,53 

 
 
3.4 Υποχρεώσεις σε προμηθευτές 
 31 /12/2009 31 /12/2008
Προμηθευτές εσωτερικού 44,87 9.195,84 

 44,87 9.195,84 
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3.5 Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις  
 31 /12/2009 31 /12/2008
Δικαιούχοι αμοιβών (Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.) 4.099,59 2.752,79 

Ασφαλιστικοί οργανισμοί 0,00 132,18 

 4.099,59 2.884,97 

 
 
3.6 Εταιρικό κεφάλαιο 
Το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 210.000 ευρώ και διαιρείται σε 7.000 εταιρικά 

μερίδια, καθένα από τα οποία έχει αξία 30 ευρώ. Οι δύο εταίροι συμμετέχουν στο εταιρικό κεφάλαιο 

της ΚΑΘΑΙΑ κατά 50% ο καθένας. 

 

 

3.7 Έξοδα  
 31/12/2009  31/12/2008

Αμοιβές Τρίτων 875,42  2.646,47 

Παροχές Τρίτων  1.300,12  300,00 

Φόροι – Τέλη 352,00  968,00 

Διάφορα Έξοδα    

Έξοδα ταξιδιών 3.775,00  8.940,36 

Έξοδα προβολής και διαφήμισης 2.040,00  2.695,60 

Συνδρομές - εισφορές 151,70  153,40 

Έντυπα – γραφική ύλη 0,00  48,98 

Διάφορα έξοδα  1.384,36  2.404,50 

 9.878,60  18.157,31 

 
 
3.8 Λοιπά έξοδα εκμεταλλεύσεως 
 31 /12/2008 31 /12/2008

Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις 0,00 140,00 

 
 
3.9 Χρηματοοικονομικά έσοδα 
 31 /12/2009 31 /12/2008

Τόκοι καταθέσεων τραπεζών 2.719,96 4.721,12 
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3.10 Χρηματοοικονομικά έξοδα 
 31 /12/2009 31 /12/2008

Έξοδα τραπεζών συναφή με χρηματοδοτήσεις 22,80 129,00 

 
 
3.11 Συναλλαγές με Συνδεδεμένα μέρη 
Δεν υπάρχουν συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη στη χρήση 2009. 

 

 

3.12 Γεγονότα μετά την ημερομηνία Ισολογισμού 
Δεν υπάρχουν μεταγενέστερα του ισολογισμού της 31/12/2009 γεγονότα, που να αφορούν την 

Εταιρεία. 

 
Αθήνα, 31 Μαρτίου 2010 

 

Οι Διαχειριστές 
 

 

 

Γεώργιος Παπαδόπουλος                                         Νικόλαος Ραρής  
   

Οι ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις και η Έκθεση του Διαχειριστή προς την Συνέλευση των 

Εταίρων σελ. 6-11, είναι αυτές που αναφέρονται στην έκθεση ελέγχου που χορηγήσαμε με 

ημερομηνία 14.04.2010. 

 
Αθήνα,  14 Απριλίου 2010 

 
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
Παναγιώτης Κ. Βρουστούρης 
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