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Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις      

(Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης)     

Εταιρεία: "AUDIT SERVICES AE" - ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.  
ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ   
Χρήση : 8η εταιρική ( 1 Ιουλίου 2019 - 30 Ιουνίου 2020 )     

ΓΕΜΗ : 119685801000     

      

Ποσά σε Ευρώ     

Σημείωση 
2020  2019  

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία     

Ενσώματα πάγια     

Λοιπός εξοπλισμός 0,26  0,24  

Σύνολο 0,26  0,24  
Άυλα πάγια στοιχεία     

Λοιπά άυλα 3.435,05  0,00  

Σύνολο 3.435,05  0,00  
Σύνολο μη κυκλοφορούντων 3.435,31  0,24  
   
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία     

Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές     

Εμπορικές απαιτήσεις 515.302,26  428.354,74  

Λοιπές απαιτήσεις 8.624,43  8.736,52  

Προπληρωμένα έξοδα 8.214,41  4.000,00  

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 28.477,52  9.497,95  

Σύνολο 560.618,62  450.589,21  
      
Σύνολο κυκλοφορούντων 560.618,62  450.589,21  

Σύνολο ενεργητικού 564.053,93  450.589,45  

 
Καθαρή θέση     

Καταβλημένα κεφάλαια     

Κεφάλαιο 60.000,00  60.000,00  

Σύνολο 60.000,00  60.000,00  
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο     

Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού 993,97  921,03  

Αποτελέσματα εις νέο 18.339,57  16.953,77  

Σύνολο 19.333,54  17.874,80  
Σύνολο καθαρής θέσης 79.333,54  77.874,80  
 
Προβλέψεις     

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους 48.073,34  29.220,00  

Σύνολο 48.073,34  29.220,00  
 
Υποχρεώσεις     

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις     

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 313.048,07  252.458,12  

Σύνολο 313.048,07  252.458,12  
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις     

Τραπεζικά δάνεια 5,00  0,00  

Εμπορικές υποχρεώσεις 45.133,50  5.341,00  

Λοιποί φόροι και τέλη 49.701,34  51.227,48  

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης 16.427,06  26.673,91  

Λοιπές υποχρεώσεις 6.094,66  7.096,18  

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 6.237,42  697,96  

Σύνολο 123.598,98  91.036,53  
      
Σύνολο υποχρεώσεων 436.647,05  343.494,65  

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων 564.053,93  450.589,45  
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Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία  
Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις      

Εταιρεία: "AUDIT SERVICES AE" - ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.  
ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ  

Χρήση : 8η εταιρική ( 1 Ιουλίου 2019 - 30 Ιουνίου 2020 )     

ΓΕΜΗ : 119685801000     

      

Ποσά σε Ευρω     

Σημείωση 
2020 2019 

Κύκλος εργασιών (καθαρός) 646.573,42  754.448,23  

Κόστος πωλήσεων (502.503,06) (570.388,62) 

Μικτό αποτέλεσμα 144.070,36  184.059,61  
Λοιπά συνήθη έσοδα 283,83  589,93  

  144.354,19  184.649,54  
Έξοδα διοίκησης (88.843,85) (125.833,24) 

Έξοδα διάθεσης (38.013,56) (38.485,03) 

Λοιπά έξοδα και ζημιές 0,00  (81,92) 

Λοιπά έσοδα και κέρδη 567,54  0,00  

Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων 18.064,32  20.249,35  
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 2.922,75  5,28  

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα (12.964,63) (12.245,85) 

Αποτέλεσμα προ φόρων 8.022,44  8.008,78  
Φόροι εισοδήματος (6.563,70) (7.504,38) 

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους 1.458,74  504,40  

 
 

Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου 2020 

 
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ    O ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ    Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

       ΤΟΥ ΔΣ                     ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ                           ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 
 
 
 
 
 

 Γεωργίου Μάριος     Σώκος Σωτήριος   Πανταζής Σπυρίδων 
 ΑΔΤ ΑΚ 559611    ΑΔΤ ΑΕ 632900                Αρ Αδ Α' 0097854 
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Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

Πληροφορίες σχετικά με ( άρθρο 29, παρ.3):   

Εταιρεία: "AUDIT SERVICES AE" - ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ  

Τύπος εταιρείας: ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ   

Χρήση : 8η εταιρική ( 1 Ιουλίου 2019 - 30 Ιουνίου 2020 )   

Έδρα: Ζαλόγγου 4, Αγία Παρασκευή 15343   

ΓΕΜΗ : 119685801000   

Λειτουργία βάση παραδοχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας.   

Μέγεθος οντότητας: Πολύ μικρή   

Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον τον Ν.4308/2014 όπως ισχύει. 

Κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων 

Άρθρο 29, παρ. 6, Ν. 4308/2014:    

Όπου, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η οντότητα έχει  Δεν έγινε 

παρεκκλίνει από την εφαρμογή μιας διάταξης του    

παρόντος νόμου για να εκπληρώσει την υποχρέωση της    

παραγράφου 2 του άρθρου 16 περί εύλογης παρουσίασης,   

η παρέκκλιση αυτή γνωστοποιείται και δικαιολογείται επαρκώς.    

Οι επιπτώσεις της παρέκκλισης στα περιουσιακά στοιχεία,    

στις υποχρεώσεις, στην καθαρή θέση και στα αποτελέσματα,    

παρατίθενται πλήρως στο προσάρτημα.   

    

Άρθρο 29, παρ. 7, Ν. 4308/2014:    

Όταν ένα περιουσιακό στοιχείο ή μία υποχρέωση  Δεν χρειάστηκε να γίνουν 

σχετίζεται με περισσότερα από ένα κονδύλια του ισολογισμού,   

γνωστοποιείται η σχέση του στοιχείου αυτού με τα σχετιζόμενα    

κονδύλια των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.   

    

Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων 

Άρθρο 29, παρ. 5, Ν. 4308/2014:    

Συνοπτική αναφορά των λογιστικών πολιτικών που ακολουθεί η 1) Τα ενσώματα, βιολογικά και άυλα πάγια στοιχεία  

οντότητα για τα επιμέρους στοιχεία των χρηματοοικονομικών  αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης και μεταγενέστερα 

της καταστάσεων. Σε περίπτωση αλλαγών λογιστικών  επιμετρώνται στο αποσβέσιμο κόστος κτήσεως. 

πολιτικών, αλλαγών λογιστικών εκτιμήσεων ή διόρθωσης λαθών,  Ειδικότερα, στα πάγια περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων: 

γίνεται αναφορά στο γεγονός, στους λόγους που οδήγησαν   -Οι δαπάνες βελτίωσης παγίων. 

στην αλλαγή ή τη διόρθωση, και γνωστοποιούνται επαρκώς -Οι δαπάνες επισκευής και συντήρησης, μόνο όταν εμπίπτουν 

οι σχετικές επιπτώσεις στα κονδύλια των χρηματοοικονομικών στον ορισμό του περιουσιακού στοιχείου.  

καταστάσεων. Σε κάθε άλλη περίπτωση, οι σχετικές δαπάνες  

  αναγνωρίζονται ως έξοδο, σύμφωνα με το άρθρο 25. 

    

  2) Δαπάνες ανάπτυξης δεν υπήρξαν για να εξεταστούν οι  

  οι προϋποθέσεις αναγνώρισής τους ως περιουσιακό στοιχείο 

  βάση του άρθρου 18, του Ν. 4308 / 2014 

    

  3) Ιδιοπαραγόμενα  ή ημιτελή ιδιοπαραγόμενα πάγια δεν  

  υπήρξαν. 

    

  4) Δεν υπήρξαν εσωτερικώς δημιουργούμενα άυλα στοιχεία και  

  υπεραξία. 

    

  5) Αποσβέσεις παγίων. Η αξία των παγίων περιουσιακών 

  στοιχείων που έχουν περιορισμένη ωφέλιμη ζωή υποβλήθηκε  

  σε απόσβεση. Η απόσβεση άρχισε όταν το περιουσιακό  

  στοιχείο είναι έτοιμο για τη χρήση για την οποία προορίζεται  

  και υπολογίζεται με βάση την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική  

  ζωή του. Οι αποσβέσεις διενεργήθηκαν με τη μέθοδο της  

  σταθερής απόσβεσης με συντελεστές τους οποίους η διοίκηση  

  της οντότητας επέλεξε με βάση την ωφέλιμη οικονομική ζωή  

  του παγίου. 
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  6) Η υπεραξία και άυλα περιουσιακά στοιχεία με απεριόριστη  

  ζωή δεν υπάρχουν. 

    

  7) Απομείωση παγίων. Τα άνω πάγια περιουσιακά στοιχεία που 

  επιμετρούνται στο κόστος ή στο αποσβέσιμο κόστος υπόκεινται  

  σε έλεγχο απομείωσης της αξίας τους, όταν υπάρχουν 

  σχετικές ενδείξεις. Ζημίες απομείωσης δεν προέκυψαν 

  Δεν αναστράφηκαν ζημίες απομείωσης προηγούμενων περιόδων 

  Δεν υπήρξε αναστροφή της απομείωσης υπεραξίας. 

    

  8) Παύση αναγνώρισης παγίων. Τα πάγια περιουσιακά 

  στοιχεία τα οποία κατά τη διάρκεια της περιόδου διατέθηκαν 

  ή δεν αναμένονται πλέον μελλοντικά οικονομικά  

  οφέλη από τη χρήση ή τη διάθεσή του έπαυσαν να  

  αναγνωρίζονται στον ισολογισμό και το κέρδος ή ζημία που  

  προέκυψε από την ανωτέρω παύση προσδιορίσθηκε  

  ως η διαφορά μεταξύ του καθαρού προϊόντος της διάθεσης  

  και της λογιστικής αξίας του στοιχείου και το οποίο  

  περιλαμβάνεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων στο χρόνο 

  που το στοιχείο έπαυσε να αναγνωρίζεται. 

    

  9) Χρηματοδοτική μίσθωση. 

  Δεν περιήλθαν στην οντότητα περιουσιακά στοιχεία με  

  χρηματοδοτική μίσθωση και δεν υπήρξαν περιουσιακά στοιχεία  

  τα οποία εκμισθώθηκαν σε τρίτους δυνάμει χρηματοδοτικής  

  μίσθωσης. 

    

  10) Λειτουργική μίσθωση. 

  Για τις λειτουργικές μισθώσεις αυτοκινήτων τα μισθώματα   

  αναγνωρίστηκαν ως έξοδα στα αποτελέσματα 

    

    

  11) Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία. 

  Όλα τα χρηματοοικονομικά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά  

  στο κόστος. 

  Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης, τα χρηματοοικονομικά 

  στοιχεία επιμετρώνται στο κόστος κτήσεως μείον ζημίες  

  απομείωσης. 

  Απομείωση. Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

  υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης, όταν υπάρχουν σχετικές  

  ενδείξεις. 

  Ζημίες απομείωσης δεν υπήρξαν. 

  Για τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του μη κυκλοφορούντος  

  ενεργητικού οι ζημίες απομείωσης αναγνωρίζονται όταν εκτιμάται 

  ότι η απομείωση είναι μόνιμου χαρακτήρα. 

  Παύση αναγνώρισης χρηματοοικονομικό περιουσιακό 

  στοιχείο. Η οντότητα παύει να αναγνωρίζει ένα χρηματοοικονομικό  

  περιουσιακό στοιχείο όταν και μόνον όταν: 

  α) Εκπνεύσουν τα συμβατικά δικαιώματα επί των 

  ταμιακών ροών του στοιχείου ή 

  β) μεταβιβάσει όλους ουσιαστικά τους κινδύνους 

  και τα οφέλη που προκύπτουν από την κυριότητα του στοιχείου  

  αυτού. 

    

  Εμφάνιση στον ισολογισμό. Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά  

  στοιχεία παρουσιάζονται στον ισολογισμό ως μη κυκλοφορούντα  

  ή ως κυκλοφορούντα, ανάλογα με τις προθέσεις της διοίκησης  
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  της οντότητας και το συμβατικό ή εκτιμώμενο χρόνο  

  διακανονισμού τους. 

    

  12) Το κόστος πώλησεων υπηρεσιών προσδιορίζεται με  

  μία από τις γενικά αποδεκτές μεθόδους κοστολόγησης και  

  περιλαμβάνει: μία εύλογη αναλογία σταθερών και μεταβλητών  

  εξόδων που μία εύλογη αναλογία σταθερών και μεταβλητών εξόδων 

  που σχετίζονται έμμεσα με το εν λόγω στοιχείο, στο βαθμό που τα  

  έξοδα αυτά αναφέρονται στην περίοδο. 

  Τα κόστη διανομής και διοίκησης δεν επιβαρύνουν το κόστος  

  πωληθέντων. 

    

  13) Προκαταβολές δαπανών και λοιπά μη χρηματοοικονομικά  

  περιουσιακά στοιχεία. Οι προκαταβολές αναγνωρίζονται 

  αρχικά στο κόστος κτήσης. Μεταγενέστερα επιμετρώνται 

  στο αρχικό κόστος κτήσης, μείον τα χρησιμοποιηθέντα ποσά 

  βάσει της αρχής του δουλευμένου και τυχόν ζημίες απομείωσης. 

  Τα λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία  

  αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης. Μεταγενέστερα 

  επιμετρώνται στη χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσης  

  και ανακτήσιμης αξίας. 

    

  14) Υποχρεώσεις 

    

  14.1 Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις. 

  Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά στο  

  οφειλόμενο ποσό τους. 

  Ποσά που αφορούν υπέρ ή υπό το άρτιο έκδοση, καθώς και 

  το κόστος που σχετίζεται άμεσα με την ανάληψη των  

  υποχρεώσεων δεν υπήρξαν. 

  Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης, οι χρηματοοικονομικές 

  υποχρεώσεις επιμετρώνται στα οφειλόμενα ποσά. 

  Τόκοι χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων. Οι προκύπτοντες  

  τόκοι από τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται  

  ως έξοδα στα αποτελέσματα. 

  Δεν υπήρξαν τόκοι που βαρύνουν το κόστος περιουσιακών  

  στοιχείων βάσει των προβλέψεων του άρθρου 18 παράγρα- 

  φος 2.δ και 20 παράγραφος 5 του Ν. 4308/2014 

  Παύση αναγνώρισης χρηματοοικονομικής υποχρέωσης: 

  Η οντότητα παύει να αναγνωρίζει μια χρηματοοικονομική  

  υποχρέωση όταν, και μόνον όταν, η συμβατική δέσμευση 

  εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή εκπνέει. 

  Τροποποίηση των όρων υφιστάμενης χρηματοοικονομικής   

  υποχρέωσης (είτε οφείλεται σε οικονομική δυσχέρεια του   

  οφειλέτη είτε όχι) αντιμετωπίζεται ως εξόφληση της αρχικής  

  και αναγνώριση νέας χρηματοοικονομικής υποχρέωσης. 

  Η διαφορά μεταξύ λογιστικής αξίας μιας χρηματοοικονομικής  

  υποχρέωσης που εξοφλείται ή μεταβιβάζεται σε ένα τρίτο 

  μέρος και του ανταλλάγματος που καταβάλλεται,  

  συμπεριλαμβανομένης της λογιστικής αξίας τυχόν άλλων,  

  εκτός μετρητών, μεταβιβαζόμενων περιουσιακών στοιχείων και  

  τυχόν νέων υποχρεώσεων που αναλαμβάνονται, αναγνωρίζεται  

  στα αποτελέσματα. 

    

  14.2.Μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις. 

  Οι μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά  

  και επιμετρώνται μεταγενέστερα στο ονομαστικό ποσό που  

  αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους. 
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  14.3. Προβλέψεις. 

  Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους μετά την έξοδο από   

  την υπηρεσία. Ειδικότερα, οι προβλέψεις για παροχές 

  σε εργαζομένους μετά την έξοδο από την υπηρεσία,  

  αναγνωρίζονται και επιμετρώνται κατ'ελάχιστο στα προκύπτοντα  

  από τη νομοθεσία ονομαστικά ποσά κατά την ημερομηνία του  

  ισολογισμού. 

  Οι λοιπές προβλέψεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται   

  μεταγενέστερα στο ονομαστικό ποσό που αναμένεται να  

  απαιτηθεί για το διακανονισμό τους. 

    

  14.4.Διαφορές που προκύπτουν είτε κατά την επανεκτίμησή είτε  

  κατά το διακανονισμό των μη χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων, 

  συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων, αναγνωρίζονται 

  ως κέρδη ή ζημίες της περιόδου στην οποία προκύπτουν. 

    

  15) Κρατικές επιχορηγήσεις 

  15.1.Κρατικές επιχορηγήσεις περιουσιακών στοιχείων. 

  Κρατικές επιχορηγήσεις δεν υπήρξαν  

  15.2. Κρατικές επιχορηγήσεις εξόδων. 

  Κρατικές επιχορηγήσεις εξόδων δεν υπήρξαν 

    

  16) Αναβαλλόμενοι φόροι. 

  Η οντότητα δεν αναγνωρίζει αναβαλλόμενο φόρο 

  εισοδήματος στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις 

    

    

Άρθρο 29, παρ. 10, Ν. 4308/2014:    

Σε περίπτωση επιμέτρησης στην εύλογη αξία, σύμφωνα με το  Τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις της οντότητας δεν  

άρθρο 24, παρατίθεται: επιμετρήθηκαν μεταγενέστερα της αρχικής τους αναγνώρισης  

α) Σαφής δήλωση ότι έχει γίνει χρήση της δυνατότητας   στην εύλογη αξία τους. 

επιμέτρησης στην εύλογη αξία, καθώς και τα κονδύλια των    

χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν επιμετρηθεί    

στην εύλογη αξία.   

β) Περιγραφή των σημαντικών υποθέσεων στις οποίες     

βασίζονται τα υποδείγματα και οι τεχνικές επιμέτρησης.   

γ) Ανά κονδύλι στοιχείων του ισολογισμού: η εύλογη αξία,    

οι μεταβολές της που έχουν αναγνωριστεί στα αποτελέσματα,    

καθώς και οι μεταβολές αυτής που έχουν αναγνωριστεί   

απευθείας στην καθαρή θέση (διαφορές εύλογης αξίας).   

δ) Πίνακας στον οποίο παρουσιάζεται η κίνηση των διαφορών    

εύλογης αξίας κατά τη διάρκεια της περιόδου, με ανάλυση σε    

μικτό ποσό και αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος, όταν    

αναγνωρίζεται αναβαλλόμενη φορολογία.   

ε) Για κάθε κατηγορία παράγωγων χρηματοοικονομικών   

μέσων, πληροφορίες για την έκταση και τη φύση τους,    

συμπεριλαμβανόμενων των όρων και των συνθηκών    

που μπορεί να επηρεάσουν το ποσό, το χρόνο και την    

πιθανότητα μελλοντικών χρηματοροών.   

στ) Για πάγια στοιχεία, η λογιστική αξία των παγίων αυτών που    

θα αναγνωρίζονταν στον ισολογισμό, εάν τα εν λόγω   

στοιχεία δεν είχαν επιμετρηθεί στην εύλογη αξία τους,   

σύμφωνα με το άρθρο 24.   

    

Άρθρο 29, παρ. 11, Ν. 4308/2014:    

Σε περίπτωση επιμέτρησης χρηματοπιστωτικών μέσων   

στην τιμή κτήσης:   
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α) Για κάθε κατηγορία παράγωγων χρηματοπιστωτικών μέσων: α) Η εταιρεία δεν κατέχει παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα. 

α.1) η εύλογη αξία των μέσων αυτών, εάν αυτή μπορεί β) Δεν υπήρξαν μη κυκλοφορούντα χρηματοοικονομικά στοιχεία 

να προσδιοριστεί, σύμφωνα με την παράγραφο 12 του  που να υπερβαίνουν τη εύλογη αξία τους. 

άρθρου 24 του παρόντος νόμου, και   

α.2) πληροφορίες για την έκταση της χρήσης αυτών των μέσων   

και τη φύση τους.   

β) Για τα μη κυκλοφορούντα χρηματοοικονομικά στοιχεία τα    

οποία εμφανίζονται με ποσό που υπερβαίνει την    

εύλογη αξία τους:   

β.1) η λογιστική αξία και η εύλογη αξία είτε των επιμέρους    

περιουσιακών στοιχείων είτε των κατάλληλων ομάδων    

των επιμέρους αυτών στοιχείων και   

β.2) οι λόγοι για τη μη μείωση της λογιστικής αξίας, καθώς    

και η φύση των ενδείξεων που τεκμηριωμένα οδηγούν   

στην πεποίθηση για τη δυνατότητα ανάκτησης της   

λογιστικής αξίας.   

    

    

Πάγιο ενεργητικό 

Άρθρο 29, παρ. 8, Ν. 4308/2014:    

Πίνακα που παρουσιάζει για κάθε κονδύλι των ενσώματων και  Παρατίθεται αναλυτικός πίνακας στο τέλος του παρόντος  

άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων: προσαρτήματος. 

α) Το κόστος κτήσης ή το κόστος παραγωγής ή την εύλογη     

αξία (του άρθρου 24) σε περίπτωση που έχει εφαρμοστεί   

επιμέτρηση στην εύλογη αξία, στην αρχή και στο τέλος της    

περιόδου για κάθε κονδύλι.   

β) Τις προσθήκες, τις μειώσεις και τις μεταφορές μεταξύ των    

κονδυλίων των παγίων κατά τη διάρκεια της περιόδου.   

γ) Τις αποσβέσεις και απομειώσεις αξίας που αφορούν   

την περίοδο.   

δ) Τις σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις στην αρχή    

και στο τέλος της περιόδου.   

ε) Τις λοιπές μεταβολές των σωρευμένων αποσβέσεων και    

απομειώσεων κατά τη διάρκεια της περιόδου.   

στ) Το ποσό με το οποίο προσαυξήθηκε η αξία κτήσης πάγιων    

περιουσιακών στοιχείων λόγω κεφαλαιοποίησης τόκων    

στην περίοδο, σύμφωνα με την παράγραφο 2δ του άρθρου 18.   

ζ) Λοιπές μεταβολές.   

    

Άρθρο 29, παρ. 26, Ν. 4308/2014:    

Η επωνυμία, η έδρα και η νομική μορφή κάθε άλλης οντότητας, Δεν υπάρχει οντότητα στην οποία συμμετέχει η εταιρείας ως εταίρος 

στην οποία η οντότητα είναι απεριόριστα ευθυνόμενος εταίρος. και να ευθύνεται απεριόριστα. 

    

Μετοχικό κεφάλαιο 

Άρθρο 29, παρ. 12, Ν. 4308/2014:    

Για την καθαρή θέση της οντότητας:   

α) Το κεφάλαιο που έχει εγκριθεί αλλά δεν έχει καταβληθεί. α) Το μετοχικό κεφάλαιο είναι πλήρως καταβλημένο. 

β) Ο αριθμός και η ονομαστική αξία των τίτλων καθαρής θέσης β) Οι τίτλοι της καθαρής θέσεις είναι 1.200 σε αριθμό και   

ή, όταν δεν υπάρχει ονομαστική, η λογιστική αξία κάθε  ονομαστικής αξίας 50 Ευρώ ο κάθε ένας. 

κατηγορίας τίτλων.   

γ) Ο αριθμός και η ονομαστική αξία ή, όταν δεν υπάρχει  γ) Δεν εκδόθηκαν νέοι τίτλοι κατά την διάρκεια της χρήσης. 

ονομαστική αξία, η λογιστική αξία των τίτλων που    

αντιπροσωπεύουν το κεφάλαιο και εκδόθηκαν μέσα στην   

περίοδο, εντός των ορίων του εγκεκριμένου κεφαλαίου.   

δ) Η ύπαρξη πιστοποιητικών συμμετοχής, μετατρέψιμων τίτλων, δ) Δεν υπάρχουν αυτών των κατηγοριών τίτλοι και συμμετοχές. 

δικαιωμάτων αγοράς τίτλων, δικαιωμάτων προαίρεσης    

ή παρόμοιων τίτλων ή δικαιωμάτων, με μνεία του αριθμού τους,    

της αξίας τους και των δικαιωμάτων που παρέχουν.   
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ε) Ανάλυση κάθε αποθεματικού με σύντομη περιγραφή ε) Τα σχηματισμένα αποθεματικά είναι: 

του σκοπού του και της κίνησης που παρουσίασε στην  
 i-το τακτικό αποθεματικό του αρθ.44 του Ν.2190, ύψους 993,97 
ευρώ 

περίοδο, εφόσον η εν λόγω κίνηση δεν παρέχεται     Από τις προηγούμενες χρήσεις είχε σχηματισθεί 921,03 ευρώ και  

αναλυτικά στον Πίνακα Μεταβολών Καθαρής Θέσης.    κατά την κλειόμενη 72,94 ευρώ. 

στ) Ο αριθμός και η ονομαστική αξία των κατεχόμενων  ii-τα σωρρευμένα κέρδη εις νέον ύψους 18.339,57 

ιδίων τίτλων καθαρής θέσης ή, όταν δεν υπάρχει ονομαστική,   

η λογιστική αξία κάθε κατηγορίας τίτλων.  στ) Δεν υπάρχουν ίδιοι τίτλοι καθαρής θέσης. 

    

Προβλέψεις και υποχρεώσεις 

Άρθρο 29, παρ. 16, Ν. 4308/2014:    

Το συνολικό ποσό των χρηματοοικονομικών δεσμεύσεων,  
Δεν υπάρχουν χρηματοιοκονομικές δεσμεύσεις που δεν 
εμφανίζονται 

εγγυήσεων ή ενδεχόμενων επιβαρύνσεων (ενδεχόμενες στον ισολογισμό. 

υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό,   

με ένδειξη της φύσης και της μορφής των σχετικών    

εξασφαλίσεων που έχουν παρασχεθεί. Κάθε δέσμευση που   

αφορά παροχές σε εργαζόμενους μετά την έξοδο   

από τη υπηρεσία ή οντότητες ομίλου ή συγγενείς   

οντότητες, γνωστοποιείται ξεχωριστά.   

    

Άρθρο 29, παρ. 14, Ν. 4308/2014:    

Τα ποσά των υποχρεώσεων της οντότητας που καθίστανται  Δεν υπάρχουν μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις απαιτητές  

απαιτητά μετά από πέντε (5) έτη από την ημερομηνία του μετά τα 5 έτη. 

ισολογισμού.   

    

Άρθρο 29, παρ. 13, Ν. 4308/2014:    

Το συνολικό χρέος της οντότητας που καλύπτεται με  Δεν έχει χορηγηθεί καμία εξασφάλιση για χρέη της ίδια της  

εξασφαλίσεις που παρέχονται από την οντότητα, με ένδειξη εταιρείας. 

της φύσης και της μορφής της εξασφάλισης.   

    

Αμοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως 

Άρθρο 29, παρ. 30, Ν. 4308/2014:    

Τα ποσά που δόθηκαν στην περίοδο για αμοιβές σε μέλη  Στα μέλη το ΔΣ δόθηκαν οι παρακάτω αμοιβές, 

διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων Τακτικές αμοιβές ΔΣ: 62.600,00 ευρώ 

στα πλαίσια των καθηκόντων τους, καθώς και τις δεσμεύσεις   

που προέκυψαν ή αναλήφθηκαν για παροχές μετά την έξοδο   

από την υπηρεσία σε αποχωρήσαντα μέλη των εν λόγω    

συμβουλίων, συνολικά κατά κατηγορία συμβουλίου.   

    

Άρθρο 29, παρ. 25, Ν. 4308/2014:   

Τα ποσά προκαταβολών και πιστώσεων που χορηγήθηκαν  Δεν υπάρχουν 

στα μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών    

συμβουλίων, με μνεία του επιτοκίου, των όρων χορήγησης και     

των ποσών που επιστράφηκαν, διαγράφηκαν ή δεν    

εισπράχθηκαν λόγω αποποίησης, καθώς και τις δεσμεύσεις    

που αναλήφθηκαν για λογαριασμό τους, με οποιαδήποτε     

εγγύηση. Τα στοιχεία αυτά γνωστοποιούνται αθροιστικά για    

κάθε κατηγορία των προσώπων αυτών.   

    

Αποτελέσματα χρήσεως 

Άρθρο 29, παρ. 24, Ν. 4308/2014:    

Το καθαρό ύψος του κύκλου εργασιών με ανάλυση κατά  Παροχή υπηρεσιών: 

κατηγορίες δραστηριότητας και κατά γεωγραφικές αγορές, στο εσωτερικό σε ΝΠΙΔ           508.450,00 ευρώ 

εφόσον οι κατηγορίες και οι αγορές αυτές διαφέρουν  στο εσωτερικό σε ΝΠΔΔ          129.123,42 ευρώ 

ουσιωδώς μεταξύ τους από άποψη οργάνωσης των πωλήσεων στο εξωτερικό εντός ΕΕ              9.000,00 ευρώ 

και παροχής των υπηρεσιών.   

(Ο κύκλος εργασιών λαμβάνεται όπως καθορίζεται στο  Σύνολο κύκλου εργασιών     646.573,42 ευρώ 
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άρθρο 25, παρ. 6 και 7, δηλαδή το καθαρό ύψος του κύκλου    

εργασιών περιλαμβάνει τα ποσά των εσόδων που    

πραγματοποιούνται από την πώληση προϊόντων ή    

την παροχή υπηρεσιών, μέσα στα πλαίσια της συνήθους    

δραστηριότητας της εταιρείας από τα οποία έχουν αφαιρεθεί    

οι εκπτώσεις πωλήσεων και οι υπέρ του Δημοσίου και τρίτων    

εισπραττόμενοι φόροι)   

    

Άρθρο 29, παρ. 23, Ν. 4308/2014:    

Για τους απασχολούμενους στην οντότητα κατά τη διάρκεια  Μέσος όρος προσωπικού: 10 άτομα 

περιόδου παρέχονται οι εξής πληροφορίες:   

α) Ο μέσος όρος των απασχολούμενων. Μέσος όρος προσωπικού κατά κατηγορίες: 

β) Ανάλυση του μέσου όρου των απασχολούμενων ανά  Διοικητικό (υπαλληλικό): 10 άτομα 

κατηγορία.   
γ) Αν δεν αναφέρονται χωριστά στην Κατάσταση 
Αποτελεσμάτων Αμοιβές και έξοδα προσωπικού: 

οι δαπάνες για παροχές σε εργαζόμενους της περιόδου,  Μισθοί προσωπικού :                                   291.302,60 ευρώ 

γνωστοποιούνται αναλυτικά τα συνολικά ποσά των εξής  Κοινωνικές επιβαρύνσεις :                              62.600,00 ευρώ 

κατηγοριών αυτών των δαπανών: Λοιπές παροχές:                                             26.938,65 ευρώ      

γ.1) Μισθοί και ημερομίσθια. Προβλέψεις για παροχές μετά     

γ.2) Κοινωνικές επιβαρύνσεις. την έξοδο από την υπηρεσία:                         18.853,34 ευρώ 

γ.3) Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία.   

    

Άρθρο 29, παρ. 17, Ν. 4308/2014:    

Το ποσό και τη φύση των επιμέρους στοιχείων των εσόδων ή  Δεν υπάρχει κάποιο έσοδο ή έξοδα ιδιαίτερου ύψους ή συχνότητας 

των εξόδων που είναι ιδιαίτερου ύψους ή ιδιαίτερης συχνότητας ώστε να θεωρηθεί σημαντικό προς αναφορά. 

ή σημασίας. Ιδιαίτερα, στην περίπτωση που από τον παρόντα    

νόμο προβλέπεται συμψηφισμός εσόδων και εξόδων  Συμψηφισμοί εσόδων και εξόδων προβλεπόμενοι από το 

γνωστοποιούνται τα σχετικά κονδύλια και οι αξίες  Ν. 4308/2014 δεν υπάρχουν 

αυτών προ του συμψηφισμού.   

    

Άρθρο 29, παρ. 18, Ν. 4308/2014:    

Το ποσό τόκων της περιόδου με το οποίο αυξήθηκε  Ποσά τόκων της περιόδου με το οποίο αυξήθηκε το κόστος   

το κόστος απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών, σύμφωνα με το  απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών, σύμφωνα με το  

άρθρο 20. άρθρο 20 του Ν. 4308/2014 δεν υπάρχουν. 

    

    

Συνδεόμενα μέρη 

Άρθρο 29, παρ. 31, Ν. 4308/2014:    

Οι συναλλαγές που πραγματοποιεί η οντότητα με τα  Λήψεις υπηρεσιών από συνδεδεμένα μέρη 

συνδεδεμένα μέρη, περιλαμβανομένου και του ποσού αυτών Ενοίκιο                                              28.837,56 ευρώ 

των συναλλαγών, τη φύση της σχέσης του συνδεδεμένου Κοινόχρηστα                                       6.308,41 ευρώ 

μέρους, καθώς και άλλα πληροφοριακά στοιχεία για τις  Λογιστικές υπηρεσίες                          7.392,00  ευρώ 

συναλλαγές, τα οποία είναι απαραίτητα για την κατανόηση Χρεωστικοί τόκοι                                12.824,53 ευρώ 

της χρηματοοικονομικής θέσης της οντότητας.  Γραμματειακή υποστήριξη                  12.000,00 ευρώ 

Ανάλογες πληροφορίες παρέχονται και για τα υπόλοιπα  Ελεγκτικές υπηρεσίες                         78.250,00 ευρώ 

των σχετικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την  Υποδομές ( τηλεφωνία-internet )         1.394,44  ευρώ 

ημερομηνία του ισολογισμού.  Σύνολο εσόδων                              147.006,94 ευρώ 

Οι πληροφορίες για τις επιμέρους συναλλαγές και τα    
υπόλοιπα μπορούν να συναθροίζονται ανάλογα με τη φύση 
τους, Πωλήσεις προς συνδεδεμένα μέρη 

εκτός εάν απαιτούνται χωριστά πληροφοριακά στοιχεία για την Ελεγκτικές υπηρεσίες                           8.800,00 ευρώ 
κατανόηση των επιπτώσεων των συναλλαγών του 
συνδεδεμένου Σύνολο εσόδων                                  8.800,00 ευρώ 

μέρους στη χρηματοοικονομική θέση της οντότητας.   

  Δεν υπάρχουν απαιτήσεις από συνδεδεμένες εταιρείες  

  κατά την λήξη της διαχειριστικής χρήσης 30/06/2020. 

  Υπόλοιπα υποχρεώσεων, απόρροια των παραπάνω συναλλαγών, 

  την 30/06/2020: 
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  Δάνεια:                               313.048,07 ευρώ 

  Εμπορικές υποχρεώσεις:     39.520,00 ευρώ 

  Σύνολο:                             352.568,07 ευρώ 

Άρθρο 29, παρ. 27, Ν. 4308/2014:    

Η επωνυμία και η έδρα της οντότητας η οποία καταρτίζει  Δεν συντρέχει η περίπτωση αυτή. 

ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις του τελικού   

συνόλου επιχειρήσεων, μέρος του οποίου αποτελεί η οντότητα   

ως θυγατρική, εάν συντρέχει περίπτωση.   

    

Άρθρο 29, παρ. 28, Ν. 4308/2014:  Δεν συντρέχει η περίπτωση αυτή. 

Η επωνυμία και η έδρα της οντότητας η οποία καταρτίζει   

ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις μερικού    

συνόλου επιχειρήσεων, μέρος του οποίου αποτελεί η οντότητα   

ως θυγατρική, και η οποία περιλαμβάνεται επίσης στο σύνολο    

των επιχειρήσεων του στοιχείου της παραγράφου 27.   

    

Άρθρο 29, παρ. 29, Ν. 4308/2014:  Δεν συντρέχει η περίπτωση αυτή. 

Ο τόπος στον οποίο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να    

προμηθευτεί τις ενοποιημένες χρηματοοικονομικές   

καταστάσεις, που αναφέρονται στις παραγράφους 27 και 28,   

στην περίπτωση που είναι διαθέσιμες. Εάν δεν είναι διαθέσιμες    

οι καταστάσεις αυτές γίνεται αναφορά του σχετικού γεγονότος.   

    

Λοιπές πληροφορίες   

Άρθρο 29, παρ. 32, Ν. 4308/2014:    

Οι συνολικές αμοιβές που χρεώθηκαν κατά την περίοδο από τον Δεν χρεώθηκαν αμοιβές για τον έλεγχο των οικονομικών  

νόμιμο ελεγκτή ή το ελεγκτικό γραφείο της οντότητας, για τον  καταστάσεων καθώς η εταιρεία δεν είναι υπόχρεη σε έλεγχο. 

έλεγχο των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων,    

για άλλες υπηρεσίες διασφάλισης, για συμβουλευτικές   

φορολογικές υπηρεσίες και για λοιπές μη ελεγκτικές    

υπηρεσίες, διακεκριμένα κατά κατηγορία.   

    

Άρθρο 29, παρ. 19, Ν. 4308/2014:    

Η προτεινόμενη ή, κατά περίπτωση, οριστική διάθεση των  Τα καθαρά κέρδη περιόδου μετά φόρου ύψους 1.458,74 ευρώ 

κερδών. διανεμήθηκαν σε 72,94 ευρώ ( 1/20 ) για τον σχηματισμό 

  του τακτικού αποθεματικού και τα υπόλοιπα 1.358,80 ευρώ  

  συναθροιζόμενα με τα μεταφερόμενα κέρδη προηγούμενων ετών, 

  μεταφέρθηκαν στα κέρδη εις νέον σχηματίζοντας αποθεματικό 

  ύψους 18.339,57 ευρώ, 

Άρθρο 29, παρ. 20, Ν. 4308/2014:    

Το ποσό μερισμάτων που καταβλήθηκε στην περίοδο. Δεν καταβλήθηκε μέρισμα στην περίοδο. 

    

    

Άρθρο 29, παρ. 21, Ν. 4308/2014:    

Ο λογιστικός χειρισμός των ζημιών της περιόδου, όταν συντρέχει Δεν συντρέχει η περίπτωση αυτή. 

περίπτωση.   

    

Άρθρο 29, παρ. 22, Ν. 4308/2014:    
Σε περίπτωση αναγνώρισης αναβαλλόμενων φόρων, το 
υπόλοιπο Δεν αναγνωρίζονται αναβαλλόμενοι φόροι 

ισολογισμού στην αρχή και στο τέλος της περιόδου, καθώς και    

ανάλυση της κίνησής του κατά τη διάρκεια της περιόδου,    

με αναφορά των ποσών που επηρεάζουν τα αποτελέσματα της    

περιόδου και την καθαρή θέση.   

    

Άρθρο 29, παρ. 33, Ν. 4308/2014:    

Η λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων και των Δεν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία και των συνδεόμενων με  
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συνδεόμενων με αυτά υποχρεώσεων, τα οποία η διοίκηση της  αυτά υποχρεώσεων, τα οποία η διοίκηση της οντότητας έχει ήδη  

οντότητας έχει ήδη λάβει απόφαση να διαθέσει στο προσεχές λάβει απόφαση να διαθέσει στο προσεχές διάστημα,  

διάστημα, και οπωσδήποτε στους επόμενους 12 μήνες,  και οπωσδήποτε στους επόμενους 12 μήνες 

εφόσον είναι σημαντικά.   

    

Άρθρο 29, παρ. 4, Ν. 4308/2014:    

Εάν υπάρχουν παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την  Δεν υπάρχουν παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική  

προοπτική της οντότητας ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα, της οντότητας ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα, 

γνωστοποιείται η φύση αυτών των παραγόντων, καθώς και    

τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπισή τους   

    

Άρθρο 29, παρ. 15, Ν. 4308/2014:    

Η φύση και ο επιχειρηματικός στόχος των διακανονισμών της  Δεν υπάρχουν 

οντότητας, που δεν περιλαμβάνονται στον ισολογισμό, καθώς    

και οι χρηματοοικονομικές επιπτώσεις των διακανονισμών    

αυτών επί της οντότητας, εφόσον οι κίνδυνοι ή τα οφέλη    

των διακανονισμών αυτών είναι σημαντικά και εφόσον η    

δημοσιοποίηση των κινδύνων ή οφελών απαιτείται    

για τους σκοπούς της εκτίμησης της χρηματοοικονομικής    

θέσης της οντότητας.   

    

Άρθρο 29, παρ. 9, Ν. 4308/2014:    

Η φύση σημαντικών γεγονότων που προκύπτουν μετά το  Δεν υπάρχουν 

τέλος της περιόδου, τα οποία δεν αντικατοπτρίζονται στην   

κατάσταση αποτελεσμάτων ή στον ισολογισμό της κλειόμενης   

περιόδου και τις χρηματοοικονομικές επιπτώσεις τους.   
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΫΛΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ( Άρθρο 29, παρ. 8, Ν. 4308/2014 )
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΕΠΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Εταιρεία: "AUDIT SERVICES AE" - ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 
Χρήση : 8η εταιρική ( 1 Ιουλίου 2019 - 30 Ιουνίου 2020 )
ΓΕΜΗ : 119685801000

ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ

ΑΞΙΑ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

30/6/2019 ΧΡΗΣΕΩΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 30/6/2020 30/6/2019 ΧΡΗΣΕΩΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 30/6/2020 30/6/2020

Η/Υ 12.559,34     729,00          -                13.288,34     12.559,17     728,99        -                13.288,16     0,18                 

ΔΙΑΦΟΡΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 1.974,44       25,00             -                1.999,44       1.974,37       24,99          -                1.999,36       0,08                 

ΣΥΝΟΛΑ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 14.533,78     754,00          -                15.287,78     14.533,54     753,98        -                15.287,52     0,26                 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ -                  5.347,30       -                5.347,30       -                  1.912,25     -                1.912,25       3.435,05         

ΣΥΝΟΛΑ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ -                  5.347,30       -                5.347,30       -                  1.912,25     -                1.912,25       3.435,05         

ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ 14.533,78     6.101,30       -                20.635,08     14.533,54     2.666,23     -                17.199,77     3.435,31         

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ


