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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 
 

Προς τους Εταίρους της εταιρείας 

«LEGAL CENTRE LESVOS Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία» 

 

 

Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων 

 

Γνώμη 

Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας «LEGAL CENTRE 

LESVOS Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία» (η Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από τον 

ισολογισμό  της 31ης Δεκεμβρίου 2019 και τη κατάσταση αποτελεσμάτων της χρήσεως που 

έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα. 

 

Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε 

ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της εταιρείας «LEGAL CENTRE LESVOS Αστική Μη 

Κερδοσκοπική Εταιρεία» κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση 

για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014 όπως 

ισχύει.   

 

Βάση γνώμης 

Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά 

έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά 

περιγράφονται περαιτέρω στην ενότητα της έκθεσής μας “Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των 

οικονομικών καταστάσεων”. Είμαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία, καθ’ όλη τη διάρκεια του 

διορισμού μας, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του 

Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην 

Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο των 

οικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας 

υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου 

Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι 

επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. 

 
Ευθύνες της διοίκησης επί των οικονομικών καταστάσεων 
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών 
καταστάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014 όπως ισχύει, όπως και για εκείνες τις 
δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται 
δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που 
οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 
 
Κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την 
αξιολόγηση της ικανότητας της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της, γνωστοποιώντας 
όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα θέματα που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη 
δραστηριότητα και τη χρήση της λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός 
και εάν η διοίκηση είτε προτίθεται να ρευστοποιήσει την Εταιρεία ή να διακόψει τη 
δραστηριότητά της ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να προβεί σ ’αυτές 
τις ενέργειες. 
 
Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων 
Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι οικονομικές 
καταστάσεις, στο σύνολο τους, είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε 
σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. 
Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο 
έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική 
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Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται 
να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή 
αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις 
των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτές τις οικονομικές καταστάσεις.  
 
Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική 
Νομοθεσία, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη 
τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης: 

 Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις οικονομικές 
καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας 
ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε 
ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για τη γνώμη 
μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι 
υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει 
συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη 
των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου. 

 Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το 
σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό τη 
διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της 
Εταιρείας. 

 Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που 
χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών 
γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη διοίκηση.  

 Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσεως από τη διοίκηση της λογιστικής αρχής 
της συνεχιζόμενης δραστηριότητας και με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν για 
το εάν υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά με γεγονότα ή συνθήκες που μπορεί να 
υποδηλώνουν ουσιώδη αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει τη 
δραστηριότητά της. Εάν συμπεράνουμε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε 
υποχρεωμένοι στην έκθεση ελεγκτή να επιστήσουμε την προσοχή στις σχετικές 
γνωστοποιήσεις των οικονομικών καταστάσεων ή εάν αυτές οι γνωστοποιήσεις είναι 
ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα συμπεράσματά μας βασίζονται σε 
ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτώνται μέχρι την ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, 
μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα η Εταιρεία να παύσει 
να λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. 

 Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των οικονομικών 
καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι 
οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με 
τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση. 
 

Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το 
χρονοδιάγραμμα του ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, 
συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου 
εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας. 
 

 
Αθήνα, 1 Οκτωβρίου 2020 
  
 

 
 

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Π. ΜΠΑΝΙΛΑΣ 
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
Α.Μ. ΣΟΕΛ 16451 
 
ΣΟΛ Α.Ε. 
Μέλος Δικτύου Crowe Global 
Φωκ. Νέγρη 3, 112 57 Αθήνα 
Α.Μ. ΣΟΕΛ 125 
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LEGAL CENTRE LESVOS Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία 
Αρ. Πρωτοδικείου Μυτιλήνης : 2/2019 

 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2019  

 (1η εταιρική χρήση 07/05/2019 - 31/12/2019) 
    

 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2019 
  (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ) 

    

  31/12/2019 
Περιουσιακά στοιχεία   

Λοιπά 3.141,35 

Σύνολο ενεργητικού 3.141,35 

Καθαρή θέση και υποχρεώσεις   

Κεφάλαια και αποθεματικά  -3.089,60 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 6.230,95 

Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων 3.141,35 

    

    
    
    

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2019 
   (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ) 

  07/05/2019 - 31/12/2019 

Κύκλος εργασιών (καθαρός) 16.315,47 

Λοιπά συνήθη έσοδα 0,00 

Παροχές σε εργαζόμενους -3.684,73 

Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και 
άϋλων στοιχείων 

0,00 

Λοιπά έξοδα και ζημιές -15.636,34 

Λοιπά έσοδα και κέρδη 0,00 

Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό 
ποσό) 

-84,00 

Αποτέλεσμα προ φόρων -3.089,60 

Φόροι 0,00 

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους -3.089,60 
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 

Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Προσάρτημα (πολύ μικρών 
επιχειρήσεων) 

Σημειώσεις επί των χρηματοοικομικών καταστάσεων 

της χρήσης 2019 (07 ΜΑΙΟΥ 2019 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019) 
Επωνυμία  

LEGAL CENTRE LESVOS 
(Παρ. 3(α) άρθρου 29) 

Νομικός τύπος 
ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΟΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

(Παρ. 3(β) άρθρου 29) 

Περίοδος αναφοράς 07/05/2019- 31/12/2019 (αφορά την 1η διαχειριστική 
χρήση) (Παρ. 3(γ) άρθρου 29) 

Διεύθυνση έδρας 
ΣΑΠΦΟΥΣ 2 ΤΚ 81100 ΜΥΤΙΛΗΝΗ 

(Παρ. 3(δ) άρθρου 29) 

Δημόσιο μητρώο 
Αρ. Πρωτοδικείου Μυτιλήνης : 2/2019 

(Παρ. 3(ε) άρθρου 29) 

Συνεχιζόμενη δραστηριότητα Η οντότητα λειτουργεί με την αρχή  της συνεχιζόμενης 
δραστηριότητας  (Παρ. 3(στ) άρθρου 29) 

Εκκαθάριση 
Η οντότητα δεν είναι ύπο εκκαθάριση 

(Παρ. 3(ζ) άρθρου 29) 

Κατηγορία οντότητας Ανήκει στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων 
(ΑΡΘ.1, ΠΕΡ.2Α,2Β) (Παρ. 3(η) άρθρου 29) 

Κατάρτιση χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων 

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε 
πλήρη συμφωνία με 

(Παρ. 3(θ) άρθρου 29) τον παρόντα νόμο 

Παρέκκλιση εκπλήρωσης διάταξης 
παρ.2 άρθρου 16 

Δεν υπάρχει παρέκκλιση 

(Παρ. 6  άρθρου 29)   

Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-
εγγυήσεις 

Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια 

(Παρ. 16 άρθρου 29)   

Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη 
Δ.Σ. 

Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια 

(Παρ. 25 άρθρου 29)   
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Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που 
συντάχθηκαν 

Ως πολύ μικρή οντότητα κάνει χρήση της παραγράφου 7 
του άρθρου 16 τουΝ.4308/2014 και καταρτίζει συνοπτικό 
Ισολογισμό του υποδείγματος Β.5 και συνοπτική 
Κατάσταση Αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β.6 

(Παρ. 34  άρθρου 29) 

Άρθρο 30, παραγρ. 8, Ν. 
4308/2014 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παράγραφο 8 του άρθρου 
30 του Ν. 4308/2014 οι πολύ μικρές οντότητες των 
παραγράφων 2(α) και 2(β) του άρθρου1 που καταρτίζουν 
συνοπτικό ισολογισμό του υποδείγματος Β5 και 
συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων του υποδείγματος 
Β6, μπορούν στο προσάρτημα να παρέχουν τις 
πληροφορίες των παραγράφων 3,6,25 και 34 του άρθρου 
29, χωρίς να έχουν την υποχρέωση παροχής 
πληροφοριών των υπολοίπων παραγράφων του άρθρου. 

Σημείωση: Η οντότητα δεν έχει κεφάλαιο 
    

    

 

 

 

ΜΥΤΙΛΗΝΗ   15/9/2020 

Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ 
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 

  

LEETE LORRAINE ΜΠΛΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
Αρ.Αδείας Α τάξης 77981 

 

 

 

 


