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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 ∆εκεµβρίου 2011, τις καταστάσεις 
συνολικού εισοδήµατος,  µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και  ταµειακών ροών της χρήσεως που 



ΚΑΘΑΙΑ Μ.Ε.Π.Ε.
Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων
Της περιόδου από 1 Ιανουαρίου µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2011

έληξε  την  ηµεροµηνία  αυτή,  καθώς  και  την  περίληψη  σηµαντικών  λογιστικών  αρχών  και 
µεθόδων και τις λοιπές επεξηγηµατικές πληροφορίες.

Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις
Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονοµικών 
καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 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. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 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  ∆εκεµβρίου  2011,  τη 
χρηµατοοικονοµική  της  επίδοση  και  τις  ταµειακές  της  ροές  για  τη  χρήση  που  έληξε  την 
ηµεροµηνία αυτή, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 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 
∆ιαχειριστή µε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόµενων από τα 
άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

Αθήνα, 19 Απριλίου 2012

Ο  ΟΡΚΩΤΟΣ  ΕΛΕΓΚΤΗΣ  ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΖΑΧΑΡΙΟΥ∆ΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

Μεσογείων 388 Αγία Παρασκευή

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 13191

ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ ΚΑΘΑΙΑ Μ.Ε.Π.Ε.

Κύριοι εταίροι,

Σας υποβάλουµε τις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 

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

έκθεση για τη χρήση από 1ης Ιανουαρίου µέχρι 31ης  ∆εκεµβρίου 2011.
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ΚΑΘΑΙΑ Μ.Ε.Π.Ε.
Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων
Της περιόδου από 1 Ιανουαρίου µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2011

Η εταιρεία ιδρύθηκε την 20.12.2007 µε την επωνυµία ΚΑΘΑΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ Ε.Π.Ε. από τις εταιρείες 

ΠΑΡΕΛΙΩΝ  Ανώνυµη  Εταιρεία  Εµπορίας  Αυτοκινήτων,  Ανταλλακτικών  και  Υπηρεσιών  Επισκευής 

Αυτοκινήτων και την ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Ανώνυµη Εµπορική και Βιοµηχανική Εταιρεία. Στις 

22/03/2012, µετά  από  την  εξαγορά  του µερίδιου  της  ΠΑΡΕΛΙΩΝ  Α.Ε.  από την εταιρεία  ΠΕΤΡΟΣ 

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ, η εταιρεία µετονοµάστηκε σε ΚΑΘΑΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ Μ.Ε.Π.Ε..

 Η  παρούσα  χρήση  λοιπόν  αποτελεί  την  4η 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 2011.

Αθήνα, 18/04/2012

Ο ∆ιαχειριστής

 Γ. Παπαδόπουλος                         

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

στην έκθεση ελέγχου που χορηγήσαµε µε ηµεροµηνία 19/04/2012.

Αθήνα, 19 Απριλίου 2012

Ο  ΟΡΚΩΤΟΣ  ΕΛΕΓΚΤΗΣ  ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Μιχάλης Ζαχαριουδάκης

Α.Μ. 13191

Ι.Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης κατά την 31.12.2011

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31.12.2011 31.12.2010

Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία

Πελάτες 17.835,00 17.835,00

Λοιπές Απαιτήσεις 618,39 618,39

ΚΑΘΑΙΑ Μ.Ε.Π.Ε.
Γεν. αριθ. 4945/2012  / Ειδ. Αριθ. 1513
Ιερά οδός 96 – 114, 112 42 Αθήνα
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ΚΑΘΑΙΑ Μ.Ε.Π.Ε.
Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων
Της περιόδου από 1 Ιανουαρίου µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2011

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 170.736,50 171.576,91

189.189,89 189.411,91

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 189.189,89 189.411,91

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Εταιρικό Κεφάλαιο 210.000,00 210.000,00

Υπόλοιπο ζηµιών χρήσεως εις νέο
(22.053,31)

(-23.249,88)

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (α) 187.946,69 186.750,12

Υποχρεώσεις σε προµηθευτές 0,00 102,87

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 1.243,20 2.558,92

Σύνολο υποχρεώσεων (β) 1.243,20 2.661,79

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β) 189.189,89 189.411,91
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ΚΑΘΑΙΑ Μ.Ε.Π.Ε.
Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων
Της περιόδου από 1 Ιανουαρίου µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2011

ΙΙ. Κατάσταση 

Συνολικών 

Εσόδων

 

1/1/2011-

31/12/2011

1/1/2010-

31/12/2010
   
Κύκλος εργασιών 0,00 29.000,00
Κόστος 

πωληθέντων (0,00) (28.716,18)
Μεικτό κέρδος 0,00 283,82
Έξοδα διοίκησης (1.693,20) (3.290,18)
Χρηµατοοικονοµι

κά έσοδα 3.293,95 2.889,91
Χρηµατοοικονοµι

κά έξοδα (0,00) (10,00)
Λοιπά έξοδα 

εκµετάλλευσης (404,18) (2.236,80)
Κέρδη προ 

φόρων 1.196,57 (2.363,25)
 Φόρος 

εισοδήµατος (0,00) 0,00
Κέρδη µετά από 

φόρους  1.196,57 (2.363,25)
    
    
Καθαρά κέρδη περιόδου 1.196,57 (2.363,25)
Λοιπά συνολικά 

έσοδα µετά από 

φόρους  0,00 0,00
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου 1.196,57 (2.363,25)

ΚΑΘΑΙΑ Μ.Ε.Π.Ε.
Γεν. αριθ. 4945/2012  / Ειδ. Αριθ. 1513
Ιερά οδός 96 – 114, 112 42 Αθήνα
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ΚΑΘΑΙΑ Μ.Ε.Π.Ε.
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ΙΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

31.12.2011 31.12.2010

Καθαρή θέση έναρξης χρήσης 186.750,12 189.113,37

Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα 1.196,57 (2.363,25)

Υπόλοιπα 187.946,69 186.750,12

IV.  Κατάσταση ταµειακών ροών   
 1/1-31/12/2011 1/1-31/12/2010
Λειτουργικές ∆ραστηριότητες   

Κέρδη / (Ζηµίες) χρήσεως 1.196,57 (2.363,25)
Προσαρµογές για:   

Έσοδα τόκων (3.293,95) (2.889,91)

Έξοδα τόκων 0,00 10,00
 (2.097,38) (5.243,16)
Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης   
Μείωση / (Αύξηση) αποθεµάτων 0,00 24.000,00

Μείωση / (Αύξηση) απαιτήσεων (618,39) (16.499,60)
Μείωση / (Αύξηση) υποχρεώσεων (1.418,59) (1.482,67)

Μείον :   

Καταβληθέντες τόκοι (0,00) (10,00)
Καθαρές ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (α) (4.134,36) 764,57
Επενδυτικές ∆ραστηριότητες   
Τόκοι που εισπράχθηκαν 3.293,95 2.889,91

Καθαρές ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (β) 3.293,95 2.889,91
Χρηµατοδοτικές ∆ραστηριότητες   
   

Καθαρή (µείωση)/ αύξηση στα ταµειακά διαθέσιµα   
και ισοδύναµα χρήσεως (α)+(β) (840,41) 3.654,48
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στην έναρξη της χρήσης 171.576,91 167.922,43
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στην λήξη της χρήσης 170.736,50 171.576,91

1. Γενικές Πληροφορίες για την εταιρεία

Η  ΚΑΘΑΙΑ  ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ  ΜΕΠΕ  (διακριτικός  τίτλος  CATHAY MOTORS)  είναι  Μονοπρόσωπη 

Εταιρεία Περιορισµένης Ευθύνης, εγγεγραµµένη στην Ελλάδα, και έχει την έδρα της στην Αθήνα, επί 

της Ιεράς οδού 96 - 114, 10447 Αθήνα. 
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Της περιόδου από 1 Ιανουαρίου µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2011

Η   αρχική  επωνυµία  της  εταιρίας  ήταν  ΚΑΘΑΙΑ  ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ Ε.Π.Ε.,  η  οποία  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 συµµετείχαν στο εταιρικό κεφάλαιο 

της ΚΑΘΑΙΑ κατά 50% ο καθένας έως τις 22/03/2012, οπότε και η ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ 

εξαγόρασε  τα  εταιρικά  µερίδια  της  ΠΑΡΕΛΙΩΝ  Α.Ε.  και  καθίσταται  πλέον  µοναδικός  εταίρος  της 

εταιρίας, η οποία µετονοµάστηκε σε ΚΑΘΑΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΜΕΠΕ (προηγούµενη ονοµασία ΚΑΘΑΙΑ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΕΠΕ). Ως αποτέλεσµα της εξαγοράς ήταν η τροποποίηση του καταστατικού της βάσει 

του συµβολαιογραφικού εγγράφου υπ’αριθµόν 19.048/8.3.2012, το οποίο καταχωρήθηκε στα βιβλία 

εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 22/03/2012 µε Γενικό αριθµό 4945/2012 και Ειδικό αριθµό 

1513.

Η  ΚΑΘΑΙΑ  Μ.Ε.Π.Ε.  µε  πλήρη  τίτλο  «ΚΑΘΑΙΑ  ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 

ΕΥΘΥΝΗΣ  ΕΜΠΟΡΙΑΣ  ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ,  ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ  ΚΑΙ  ΠΑΡΟΧΗΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, 

ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ,  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΒΑΦΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ  ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ» έχει έδρα  της την Ιερά 

Οδό  96-114 στον  ∆ήµο  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  για  την  χρήση  2011  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 

∆εκεµβρίου  2011,  εγκρίθηκαν  από  τη  ∆ιαχείριση  στις  18/04/2012,  δια  του  νοµίµου  εκπροσώπου 

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  ∆ιεθνή  Πρότυπα 

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

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

ΚΑΘΑΙΑ Μ.Ε.Π.Ε.
Γεν. αριθ. 4945/2012  / Ειδ. Αριθ. 1513
Ιερά οδός 96 – 114, 112 42 Αθήνα
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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 Εταιρικό κεφάλαιο 

Τα  κοινά  εταιρικά  µερίδια  κατατάσσονται  στα  ίδια  κεφάλαια.  Άµεσα  κόστη  για  την  έκδοση  αυτών, 

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

έκδοσης.  Άµεσα  κόστη  που σχετίζονται  µε  την έκδοση  των εταιρικών  µεριδίων  για  την  απόκτηση 

επιχειρήσεων περιλαµβάνονται στο κόστος κτήσεως της επιχειρήσεως που αποκτάται. 

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

Τα έσοδα από πωλήσεις εµπορευµάτων αναγνωρίζονται όταν τα εµπορεύµατα παραδίδονται στους 

πελάτες και γίνονται αποδεκτά από αυτούς. 

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

αποτελεσµατικού επιτοκίου. 

3. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

της χρήσης από 1 Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου 2011

ΚΑΘΑΙΑ Μ.Ε.Π.Ε.
Γεν. αριθ. 4945/2012  / Ειδ. Αριθ. 1513
Ιερά οδός 96 – 114, 112 42 Αθήνα
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3.1 Πελάτες

31 /12/2011 31 /12/2010
Πελάτες –ανοιχτά υπόλοιπα 17.835,00 17.835,00

17.835,00 17.835,00

Πρόκειται για µία µόνο απαίτηση, η οποία αναµένεται να εισπραχθεί εντός του πρώτου τριµήνου του 

2012.

3.2 Χρεώστες διάφοροι

31 /12/2011 31 /12/2010
Ελληνικό δηµόσιο – παρακρατηµένοι φόροι 618,39 0,00

618,39 0,00

3.3 Ταµειακά ∆ιαθέσιµα και Ισοδύναµα

31 /12/2011 31 /12/2010
Ταµείο 385,74 1.007,61
Καταθέσεις όψεως 5.350,76 20.569,30
Καταθέσεις προθεσµίας 165.000,00 150.000,00

170.736,50 171.576,91

3.4 Υποχρεώσεις σε προµηθευτές

31 /12/2011 31 /12/2010
Προµηθευτές εσωτερικού 0,00 102,87

0,00 102,87

3.5 Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 

31 /12/2011 31 /12/2010
∆ικαιούχοι αµοιβών (Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.) 1.243,20 0,00
∆ιάφοροι φόροι 0,00 2.558,92

1.243,20 2.558,92
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. 

3.7 Έξοδα 

31/12/2011 31/12/2010
Αµοιβές Τρίτων 300,00 300,00

Παροχές Τρίτων 1.200,00 1. 201,20

Φόροι – Τέλη 43,20 523,20

∆ιάφορα Έξοδα
Έξοδα προβολής και διαφήµισης 0,00 48,74

Συνδροµές - εισφορές 150,00 150,00
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∆ιάφορα έξοδα 0,00 1.067,04
1693,20 3.290,18

3.8 Λοιπά έξοδα εκµεταλλεύσεως

31 /12/2011 31 /12/2010
Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις 0,00 302,40
Λοιπά έξοδα 404,18 1.935,40

404,18 2.237,80

3.9 Χρηµατοοικονοµικά έσοδα

31 /12/2009 31 /12/2008
Τόκοι καταθέσεων τραπεζών 3.293,95 2.889,91

3.10 Χρηµατοοικονοµικά έξοδα

31 /12/2009 31 /12/2008
∆ιάφορα έξοδα τραπεζών 0,00 10,00

3.11 Συναλλαγές µε Συνδεδεµένα µέρη

Υποχρεώσεις προς την ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ ευρώ 1.243,20

3.12 Αµοιβές Ελεγκτών

Οι αµοιβές των ελεγτών για τη χρήση 2011 ανήλθαν σε 300 ευρώ για τον τακτικό έλεγχο και σε 500 

ευρώ για την φορολογική συµµόρφωση. Πέραν αυτών δεν παρέχονται άλλες υπηρεσίες. 

3.13 Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία Ισολογισµού

∆εν  υπάρχουν  µεταγενέστερα  του  ισολογισµού  της  31/12/2011  γεγονότα,  που  να  αφορούν  την 

Εταιρεία.

Αθήνα, 18 Απριλίου 2012

ΚΑΘΑΙΑ Μ.Ε.Π.Ε.
Γεν. αριθ. 4945/2012  / Ειδ. Αριθ. 1513
Ιερά οδός 96 – 114, 112 42 Αθήνα
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Οι ∆ιαχειριστής

Γεώργιος Παπαδόπουλος                                         

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

Εταίρων σελ. 6-12, είναι αυτές που αναφέρονται στην έκθεση ελέγχου που χορηγήσαµε µε 

ηµεροµηνία 19.04.2012.

Αθήνα,  19 Απριλίου 2012

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Μιχάλης Ζαχαριουδάκης
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