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Σελίδα 1

Το Διοικητικό Συμβούλιο Κόμμα για τα Ζώα Κύπρου υποβάλλει στα μέλη την ετήσια έκθεση του και 

τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις του Κόμματος για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015.

Οικονομικά αποτελέσματα

Τα οικονομικά αποτελέσματα του Κόμματος για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015

παρουσιάζονται στη σελίδα 4 των οικονομικών καταστάσεων. Το έλλειμμα για το έτος ανέρχεται σε 

€68 (2014: έλλειμμα €11,006)

Διοικητικό Συμβούλιο

Το Κόμμα διοικείται από το Εκτελεστικό Γραφείο σύμφωνα με το Καταστατικό του Κόμματος.

Γεγονότα μετά την περίοδο αναφοράς

Δεν υπήρξαν σημαντικά γεγονότα μετά την περίοδο αναφοράς που να έχουν σχέση με την κατανόηση

των οικονομικών καταστάσεων.

ΚΑΤ' ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

................................................

Κυριάκος Κυριάκου

Πρόεδρος

Λεμεσός, 21 Ιουνίου 2016
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Σελίδα 2

Έκθεση Ανεξάρτητου ελεγκτή προς τα μέλη

ΚΟΜΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΖΩΑ ΚΥΠΡΟΥ

Έκθεση επί των οικονομικών καταστάσεων

Εχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις στις σελίδες 4 μέχρι 8 που αποτελούνται απο 

την κατάσταση οικονομικής θέσης στις 31 Δεκεμβρίου 2015, τις καταστάσεις εσόδων και εξόδων και των 

ταμειακών ροών  για το έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών

πολιτικών και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες.

Ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις οικονομικές καταστάσεις

Το Δοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για την κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων που δίνουν αληθινή

και δίκαιη εικόνα σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά

υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαική Ένωση, και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που το Διοικητικό

Συμβούλιο καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών

καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, οφειλομένου 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 έλεγχο μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχο 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 λελογισμένης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές

καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα.

Ο έλεγχος περιλαμβάνει την 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 σφάλματος των

οικονομικών καταστάσεων, οφειλομένου είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών τών 

εκτιμήσεων κινδύνων, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση

οικονομικών καταστάσεων της οντότητας που δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα με σκοπό το σχεδιασμό

ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της

αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της οντότητας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την 

αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που χρησιμοποιήθηκαν και του λελογισμένου

των λογιστικών εκτιμήσεων που έγιναν από το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και την αξιολόγηση της

συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων.

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα για να 

παράσχουν βάση για την ελεγκτική μας γνώμη.



Σελίδα 3

Γνώμη

Κατά τη γνώμη μας, οι οικονομοικές καταστάσεις δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα της οικονομοκής 

θέσης του Κόμματος  στις 31 Δεκεμβρίου 2015, και της χρηματοοικονομικής επίδοσης και των ταμειακών

ροών του για το έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαική Ένωση και τις απαιτήσεις του Καταστατικού

του Κόμματος και του περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμου του 2012.

Έκθεση επί άλλων νομικών απαιτήσεων

Σύμφωνα με τις επιπρόσθετες απαιτήσεις των περί Ελεγκτών και Υποχρεωτικών Ελέγχων των Ετήσιων

και Ενοποιημένων Λογαριασμών Νόμων του 2009 και 2013, αναφέρωμε τα πιο κάτω:

--  Έχω πάρει όλες τις πληροφορίες και αξηγήσεις που θεώρησα αναγκαίες για σκοπούς του ελέγχου

    μας.

--  Κατά τη γνώμη μας, έχουν τηρηθεί από το Κόμμα κατάλληλα λογιστικά βιβλία, στην έκταση που 

    φαίνεται από την εξέταση από την εμάς αυτών των βιβλίων.

--  Οι οικονομικές καταστάσεις του Κόμματος συμφωνούν με τα λογιστικά βιβλία.

--  Κατά τη γνώμη μας και από όσα καλύτερα έχω πληροφορηθεί και σύμφωνα με τις εξηγήσεις που

    μας εδόθηκαν, οι οικονομοικές καταστάσεις παρέχουν τις απαιτούμενες από του Καταστατικού του

    Κόμματος, και του περί Πολιτικών Κ?ομμάτωνβ Νόμο του 2012, πληροφορίες με τον απαιτούμενο 

    τρόπο.

Άλλο θέμα

Αυτή η έκθεση, περιλαμβανομένης και της γνώμης, ετοιμάστηκε για τα μέλη του Κόμματος ως σώμα και

μόνο σύμφωνα με το Άρθρο 34 των περί Ελεγκτών και Υποχρεωτικών Ελέγχων των Ετήσιων και

Ενοποιημένων Λογαριασμών Νόμων του 2009 και 2013 και για κανένα άλλο σκοπό. Δίνοντας αυτή

τη γνώμη δεν αποδεχόμαστε ή αναλαμβάνουμε ευθύνη για οποιοδήποτε άλλο σκοπό ή προς οποιοδήποτε

άλλο πρόσωπο στη γνώση του οποίου αυτή η έκθεση δυνατόν να περιέλθει.

Πανίκκος Ι. Νεάρχου

Σύμβουλος

Εγκεκριμένος Λογιστής και Εγγεγραμμένος  Ελεγκτής

Λεμεσός, 21 Ιουνίου 2016



ΚΟΜΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΖΩΑ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ

για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015 Σελίδα 4

2014

Σελ. € €

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ

Συνδρομές και εισφορές 8 6,147       2,010        

Κρατική Χορηγία -               -                

Διάφορα έσοδα 8 -               2,705        

Σύνολο εισοδημάτων 6,147       4,715        

ΕΞΟΔΑ

Έξοδα διοίκησης 8 6,186       15,721      

Έξοδα χρηματοδότησης 29            -                

Σύνολο εξόδων  6,215       15,721      

(Έλλειμμα)/πλεόνασμα έτους (68)           (11,006)     

Οι σημειώσεις στις σελίδες 7 μεχρι 8 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των

οικονομικών καταστάσεων.



ΚΟΜΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΖΩΑ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

στις 31 Δεκεμβρίου 2015 Σελίδα 5

2014

Σημ. € €

ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 3 386          515           

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Μετρητά στο ταμείο και στην τράπεζα 556          -                

556          -                

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Πιστωτές και έξοδα οφειλόμενα 8 12,016     11,521      

12,016     11,521      

ΚΑΘΑΡΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (11,460)    (11,521)     

(11,074)    (11,006)     

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Λογαριασμος εσόδων και εξόδων (σελ.4) 8 (11,074)    (11,006)     

(11,074)    (11,006)     

Στις 21 Ιουνίου 2016 το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε την έκδοση αυτών των οικονομικών

καταστάσεων.

................................................ ................................................

Κυριάκος Κυριάκου Άντζελα Αγαθανγγέλου

Πρόεδρος Αντιπρόεδρος

Οι σημειώσεις στις σελίδες 7 μεχρι 8 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των

οικονομικών καταστάσεων.



ΚΟΜΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΖΩΑ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΡΟΗΣ

για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015 Σελίδα 6

2014

Σημ. € €

Ροή μετρητών από εργασίες

(Έλλειμμα)/Πλεόνασμα έτους (68)           (11,006)     

Αναπροσαρμογές για:

Αποσβέσεις 129          129           

Τόκους πληρωτέους -               -                

61            (10,877)     

(Αύξηση)/Μείωση χρεωστών και άλλων εισπρακτέων -               -                

Αύξηση/(Μείωση) πιστωτών και άλλων πληρωτέων 494          11,521      

Ροή μετρητών απο εργασίες 555          644           

Ροή μετρητών απο επενδυτικές δραστηριότητες

Προσθήκες στοιχείων παγιου ενεργητικου 3 -               (644)          

Καθαρή εκροή μετρητών απο επενδυτικές δραστηριότητες -               (644)          

Ροή μετρητών απο χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Εισπράξεις από νέα Δάνεια -                -                 

Αποπληρωμή δανείων -               -                

Τόκοι πληρωτέοι/εισπρακτέοι

Καθαρή ροή μετρητών για χρηματοδοτικές δραστηριότητες -                -                 

Καθαρή αύξηση/(μείωση) σε μετρητά και αντίστοιχα μετρητών 555          -                

Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στην αρχή του έτους -               -                

Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στο τέλος του έτους -               -                

ΜΕΤΡΗΤΑ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

Τα μετρητά και ταμειακά διαθέσιμα της κατάστασης 

ταμειακής ροης περιλαμβάνουν τα ακόλουθα ποσά ισολογισμού

Μετρητά στο ταμείο 193          -                

Μετρητά στην τράπεζα 362          -                

555          -                

Οι σημειώσεις στις σελίδες 7 μεχρι 8 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των

οικονομικών καταστάσεων.



ΚΟΜΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΖΩΑ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015 Σελίδα 7

1.ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΥΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Το Κόμμα για τα ζώα Κύπρου ιδρύθηκε στις 27 Απριλίου,2014 και εγγράφηκε ως πολιτικό

Κόμμα στις 15 Απριλίου 2015 με αριθμό μητρώου 11 δυνάμει του περι Πολιτικών Κομμάτων 

Νόμου του 2012.

2. ΒΑΣΗ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ

(α) Δήλωση συμμόρφωσης

Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν ετοιμάστει σύμφωνα με λογιστικές αρχές που συνάδουν με τα Διεθνή

Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την 

Ευρωπαική Ένωση (ΕΕ).

(β) Βάση επιμέτρησης

Οι οικονομικές καταστάσεις εχουν ετοιμασθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους.

3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

Οι ακόλουθες λογιστικές πολιτικές εφαρμόστηκαν με συνέπεια κατά τα υπό αναφορά έτη για τα

αποτελέσματα χρήσης και για την παρουσίαση της οικονομοκής κατάστασης του Κόμματος.

Αναγνώριση εισοδημάτων

Τα εισοδήματα από κρατική χορηγία, εισφορές και συνδρομές αναγνωρίζονται με την είσπραξη

γιατί μόνο όταν εισπραχθούν τα ποσά είναι εύλογα εξασφαλισμένα.

Αποσβέσεις

Τα στοιχεία πάγιου ενεργητικού εμφανίζονται σε τιμή κόστους και αποσβένονται σύμφωνα με την

σταθερή μέθοδο κατα την διάρκεια της υπολογιζόμενης χρησίμου ζωής των με τα ακόλουθα ετήσια 

ποσοστά:

Υλεκτρονικός Υπολογιστής 20%

ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Υλεκτρονικός

Υπολογιστής Ολικο

Κόστος ή τιμή εκτίμησης € €

Υπόλοιπο 1.1.2015 644           644           

Προσθήκες -               -                

Πωλήσεις -               -                

Υπόλοιπο 31.12.2015 644           644           

Αποσβέσεις

Υπόλοιπο 1.1.2015 129           129           

Πωλήσεις -               -                

Πρόβλεψη περιόδου 129           129           

Υπόλοιπο 31.12.2015 258           258           

Καθαρή αξία

Την 31.12.2015 386           386           

Την 31.12.2014 515           515           
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
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Χρηματοοικονομικά μέσα

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται

από τη στιγμή που το κόμμα καθίσταται ένα μέρος των συμβαλλόμενων του χρηματοοικονομικού μέσου.

2014

4. ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ € €

Ιδιωτικές εισφορές και συνδρομές μελών 6,147       2,010        

5. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

Έσοδα από διάφορες εκδηλώσεις -                2,705        

6. ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Ηλεκτρισμός 160 180

Προωθητικά έξοδα 0 1035

Διάφορα έξοδα 341 61

Τηλεφωνικά και τηλεομειότυπο 229 999

Γραφική ύλη, εκτυπωτικά και ταχυδρομικά 119 332

Συνδρομές και εισφορές 110 50

Πολιτιστκή εκδήλωση 516 5523

Εγγραφής στο μητρώο Πολιτικών Κομμάτων 0 2000

Δαπάνες για έξοδα ευρωεκλογών 0 3000

Εφόδια και έξοδα συντήρησης ηλεκτρ, υπολογιστή 210 73

Έξοδα φιλοξενίας επισκεπτών 177 46

Έξοδα οχημάτων και μεταφορικά 4195 2293

Αποσβέσεις 129 129

6186 15721

7. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ

Εξοδα Τράπεζας 29 0

29 0

8.   ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ

Δάνειο από Άντζελα Αγαθανγγέλου 12,016     11,521      

12,016     11,521      

9. ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ

Υπόλοιπο 1η Ιανουαρίου (11,006)    -                

(Έλλειμμα)/πλεόνασμα έτους (68)           (11,006)     

Υπόλοιπο 31η Δεκεμβρίου (11,074)    (11,006)     



ΚΟΜΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΖΩΑ ΚΥΠΡΟΥ P. Ν. Management Services Ltd

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 Σελίδα 9

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

Με το παρόν πιστοποιούμε, εξ όσων καλύτερα γνωρίζουμε και πιστεύουμε, ότι:

1.   Ολο το εισόδημα του έτους υπο έλεγχο ειναι καταχωρημένο κατα τον αρμόζοντα

       τρόπο στα λογιστικά βιβλία που υποβλήθηκαν στους κυρίους P. Ν. Management Services Ltd.

2.   Ολα τα έξοδα του έτους υπο έλεγχο αφορούν δαπάνες που έγιναν εξ ολοκλήρου

      και αποκλειστικά για την εξασφάλιση του εισοδήματος που αναφερέται στη πιο 

      πάνω παράγραφο και καταχωρήθηκαν ορθά στα λογιστικά βιβλία που υποβλήθηκαν

      στους κυρίους P. Ν. Management Services Ltd.

3.   Ολες οι πράξεις που αφορούν τις εργασίες του έτους υπο έλεγχο καταχωρήθηκαν

      ορθά στα λογιστικά βιβλία που υποβλήθηκαν στους κυρίους P. Ν. Management Services Ltd.

4.   Ολα τα αποθέματα ειναι καταχωρημένα κατα τον αρμόζοντα τρόπο και έγιναν όλες

      οι αναγκαίες προβλέψεις που περιγράφονται ως τέτοιες στα λογιστικά βιβλία που 

      υποβλήθηκαν στους κυρίους P. Ν. Management Services Ltd.

5.   Ολο το ενεργητικό και παθητικό ειναι καταχωρημένο κατα τον αρμόζοντα τρόπο 

      κατα την 31 Δεκεμβρίου 2015 στα λογιστικά βιβλία που υποβλήθηκαν στους   

      κυρίους P. Ν. Management Services Ltd.

6.   Το Κόμμα δεν είχε αξιόλογες ενδεχομένες υποχρεώσεις που πηγάζουν απο

      αγωγές η αλλα θέματα.

7.   Δεν συνέβηκαν οποιαδήποτε γεγονότα απο τις 31 Δεκεμβρίου 2015 που θα 

      μπορούσαν να επηρεάσουν αισθητά την αλιθινή και δίκαιη εικόνα των οικονομικών 

      καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2015.

Με εκτίμηση,

................................................

Κυριάκος Κυριάκου

Πρόεδρος

................................................

Άντζελα Αγαθανγγέλου

Αντιπρόεδρος

Λεμεσός, 21 Ιουνίου 2016


