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Έκθεση Ανεξάρτητου Ελεγκτή

Προς τα Μέλη του ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΖΩΑ ΚΥΠΡΟΥ

Έκθεση επί του Ελέγχου των Οικονομικών Καταστάσεων

Γνώμη 

Έχω ελέγξει τις οικονομικές καταστάσεις του ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΖΩΑ ΚΥΠΡΟΥ (το 'Κόμμα'), όπως παρουσιάζονται
στις σελίδες 4 μέχρι 13 και αποτελούνται από την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης στις 31 Δεκεμβρίου 2017, τις
καταστάσεις εσόδων και εξόδων, μεταβολών καθαρής θέσης και ταμειακών ροών του έτους που έληξε την
ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών και σημειώσεις στις οικονομικές
καταστάσεις.

Κατά τη γνώμη μου, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα της
χρηματοοικονομικής θέσης του Κόμματος στις 31 Δεκεμβρίου 2017, και της χρηματοοικονομικής του επίδοσης και
των ταμειακών ροών του για το έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις απαιτήσεις του
Καταστατικού του Κόμματος, και του περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμος 175(Ι)/2012.

Βάση γνώμης 

Ο έλεγχός μου έχει διενεργηθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ). Οι ευθύνες μου, με βάση αυτά τα
πρότυπα περιγράφονται περαιτέρω στην παράγραφο Ευθύνη του Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Οικονομικών
Καταστάσεων της έκθεσής μου. Είμαστε ανεξάρτητοι από το Κόμμα, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας
Λογιστών, που εκδίδεται από το Διεθνές Συμβούλιο Προτύπων Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Λογιστές (Κώδικας
ΔΣΠΔΕΛ) και τις απαιτήσεις δεοντολογίας, που σχετίζονται με τον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων στην Κύπρο και
έχω συμμορφωθεί με τις άλλες ευθύνες δεοντολογίας, που απορρέουν από τις απαιτήσεις αυτές και τον Κώδικα
ΔΣΠΔΕΛ. Πιστεύω ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχω αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα για να αποτελέσουν
βάση για την ελεγκτική μου γνώμη.

Έμφαση θέματος 

Επισύρω την προσοχή στη σημείωση 2 των οικονομικών καταστάσεων που δείχνει ότι το Κόμμα υπέστη ζημιά €1.772
κατά τη διάρκεια του έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017 για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017 και,
κατά την ημερομηνία αυτή οι τρέχουσες υποχρεώσεις του υπερέβαιναν τα κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού του
κατά €1.306. Οι παράγοντες αυτοί, μαζί με άλλα θέματα που εξηγούνται στη σημείωση 2 υποδηλώνουν την ύπαρξη
ουσιαστικής αβεβαιότητας που ενδέχεται να φανερώσει σημαντική αμφιβολία ως προς την ικανότητα του Κόμματος
να συνεχίσει ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. Η γνώμη μου δεν έχει επιφύλαξη σε σχέση με αυτό το θέμα.

Ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις οικονομικές καταστάσεις 

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων που δίνουν αληθινή και
δίκαιη εικόνα σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την
Ευρωπαϊκή Ένωση και τις απαιτήσεις του Καταστατικού του Κόμματος, και του περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμος
175(Ι)/2012, και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει ως απαραίτητες,
ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα,
οφειλόμενου είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

Κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο να αξιολογήσει την
ικανότητα του Κόμματος να συνεχίσει ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα, γνωστοποιώντας όπου αυτό κρίνεται
απαραίτητο, θέματα που σχετίζονται με τη συνέχιση της δραστηριότητας του Κόμματος και την υιοθέτηση της αρχής
της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός εάν το Διοικητικό Συμβούλιο προτίθεται, είτε να θέσει το Κόμμα σε
εκκαθάριση ή να παύσει τις δραστηριότητες, ή όταν δεν έχει ρεαλιστικές εναλλακτικές επιλογές από το να
προχωρήσει σε αυτές τις ενέργειες.
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Έκθεση Ανεξάρτητου Ελεγκτή (συνέχεια)

Προς τα Μέλη του ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΖΩΑ ΚΥΠΡΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για την επίβλεψη της διαδικασίας χρηματοοικονομικής αναφοράς του
Κόμματος.

Ευθύνες του Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων  

Οι στόχοι μου, είναι να αποκτήσω λελογισμένη διασφάλιση για το κατά πόσον οι οικονομικές καταστάσεις στο
σύνολο τους είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, οφειλόμενου είτε σε απάτη είτε σε λάθος και η έκδοση
έκθεσης ελεγκτή, η οποία να περιλαμβάνει τη γνώμη μου. Λελογισμένη διασφάλιση συνιστά υψηλού βαθμού
διασφάλιση, αλλά όχι εγγύηση, ότι ο έλεγχος όπως αυτός πραγματοποιήθηκε με βάση τα ΔΠΕ πάντοτε θα εντοπίζει
ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν, είτε από απάτη, είτε από λάθος και
θεωρούνται ουσιώδη εάν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμενόταν, ότι θα επηρεάσουν τις
οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λήφθηκαν με βάση αυτές τις οικονομικές καταστάσεις.

Ως μέρος ενός ελέγχου σύμφωνα με τα ΔΠΕ, ασκώ επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό
καθ' όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:
 Αναγνωρίζω και αξιολογώ τους κινδύνους για ουσιώδη σφάλματα στις οικονομικές καταστάσεις που

οφείλονται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζω και εφαρμόζω ελεγκτικές διαδικασίες, οι οποίες
ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και λαμβάνω ελεγκτικά τεκμήρια, τα οποία είναι επαρκή και
κατάλληλα για να αποτελέσουν τη βάση της γνώμης μου. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ενός ουσιώδους
σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι μεγαλύτερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, λόγω του ότι η
απάτη μπορεί να περιλαμβάνει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς δηλώσεις ή
την παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου.

 Κατανοώ τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που είναι σχετικές με τον έλεγχο, προκειμένου να σχεδιάσω
ελεγκτικές διαδικασίες που είναι κατάλληλες υπό τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης
επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου του Κόμματος.

 Αξιολογώ την καταλληλόλητα των λογιστικών πολιτικών που χρησιμοποιήθηκαν και του λελογισμένου των
λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από το Διοικητικό Συμβούλιο.

 Συμπεραίνω για την καταλληλότητα της χρήσης από το Διοικητικό Συμβούλιο της αρχής της συνεχιζόμενης
δραστηριότητας και, με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν, κατά πόσον υπάρχει ουσιώδης
αβεβαιότητα που να σχετίζεται με γεγονότα ή συνθήκες που να υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους
αβεβαιότητας, που ενδέχεται να φανερώσει σημαντική αμφιβολία ως προς την ικανότητα του Κόμματος να
συνεχίσει ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. Εάν συμπεράνω, ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε
υποχρεωμένοι στην έκθεση μου να επισύρω την προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις στις οικονομικές
καταστάσεις, ή εάν τέτοιες γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς, να τροποποιήσω τη γνώμη μου. Τα
συμπεράσματα μου βασίζονται στα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν μέχρι την ημερομηνία της
έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα το Κόμμα
να παύσει να λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.

 Αξιολογώ τη συνολική παρουσίαση, δομή και περιεχόμενο των οικονομικών καταστάσεων,
συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, και κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις αντικατοπτρίζουν
τις συναλλαγές και γεγονότα με τρόπο που να επιτυγχάνεται η αληθινή και δίκαιη εικόνα.

Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιώ στο Διοικητικό Συμβούλιο θέματα σχετικά με το προβλεπόμενο πεδίο και
χρονοδιάγραμμα του ελέγχου και σημαντικά ευρήματα από τον έλεγχο, συμπεριλαμβανομένων τυχόν σημαντικών
ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου, που εντόπισα κατά τη διάρκεια του ελέγχου μου.

Άλλο Θέμα 

Αυτή η έκθεση, περιλαμβανομένης και της γνώμης, ετοιμάστηκε για τα μέλη του Κόμματος ως σώμα και μόνο  και για
κανένα άλλο σκοπό. Δίνοντας αυτή τη γνώμη δεν αποδέχομαι και δεν αναλαμβάνω ευθύνη για οποιοδήποτε άλλο
σκοπό ή προς οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο στη γνώση του οποίου αυτή η έκθεση δυνατόν να περιέλθει.
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Έκθεση Ανεξάρτητου Ελεγκτή (συνέχεια)

Προς τα Μέλη του ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΖΩΑ ΚΥΠΡΟΥ

Νικόλας Σιακαλλής

Εγκεκριμένος Λογιστής και Εγγεγραμμένος Ελεγκτής

Λευκωσία, 28 Σεπτεμβρίου 2018
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ΚΟΜΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΖΩΑ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ
31 Δεκεμβρίου 2017

2017 2016
€ €

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ
Προσωπικές εισφορές - 4.088
Έσοδα υποψηφιότητας - 390
Συνδρομές 600 1.950
Έσοδα από εκδηλώσεις - 2.485
Ιδιωτικές Εισφορές 4.287 4.576

Σύνολο εσόδων 4.887 13.489

ΕΞΟΔΑ
Φόροι και άδειες - 63
Επιδιορθώσεις και ανακαινίσεις 17 144
Τηλεφωνικά και ταχυδρομικά 811 790
Έξοδα κλητήρα 31 2
Γραφική ύλη και εκτυπωτικά 51 255
Συνδρομές και εισφορές 77 -
Αμοιβή ελεγκτών 1.000 -
Αμοιβή ελεγκτών - προηγουμένων ετών 357 -
Πρόστιμα - 25
Οδοιπορικά εσωτερικού και έξοδα διαμονής 2.875 3.976
Φιλοξενία 286 465
'Εξοδα υποψηφιότητας 263 7.237
Έξοδα συνεδριάσεων - 1.250
Έξοδα εκδηλώσεων 471 -
Πολιτιστική εκδήλωση - 210
Έξοδα εκτυπώσεων για τις εκλογές - 5.529
Έξοδα τράπεζας 291 62
Αποσβέσεις 129 129

Σύνολο εξόδων 6.659 20.137

Έλλειμμα για το έτος (1.772) (6.648)

Οι σημειώσεις στις σελίδες 8 μέχρι 13 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.
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ΚΟΜΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΖΩΑ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
31 Δεκεμβρίου 2017

2017 2016
Σημ. € €

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού
Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός 6 128 257

128 257

Κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού
Μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο 7 51 337

51 337

Σύνολο στοιχείων ενεργητικού 179 594

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ίδια κεφάλαια
Συσσωρευμένο έλλειμμα (19.494) (17.722)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (19.494) (17.722)

Μη βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Δανεισμός 8 18.316 18.316

18.316 18.316
Πιστωτές και οφειλόμενα έξοδα 1.357 -

1.357 -

Σύνολο υποχρεώσεων 19.673 18.316

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 179 594

Στις 28 Σεπτεμβρίου 2018 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε αυτές τις οικονομικές καταστάσεις για έκδοση.

....................................
Κυριάκος Κυριάκου
Πρόεδρος

Οι σημειώσεις στις σελίδες 8 μέχρι 13 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.
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ΚΟΜΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΖΩΑ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ
31 Δεκεμβρίου 2017

Συσσωρευμένο
έλλειμμα Σύνολο

€ €

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2016 (11.074) (11.074)

Συνολικά έσοδα
Καθαρή ζημιά για το έτος (6.648) (6.648)

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (17.722) (17.722)

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2016/ 1 Ιανουαρίου 2017 (17.722) (17.722)

Συνολικά έσοδα
Καθαρή ζημιά για το έτος (1.772) (1.772)

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2017 (19.494) (19.494)

Οι σημειώσεις στις σελίδες 8 μέχρι 13 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.
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ΚΟΜΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΖΩΑ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
31 Δεκεμβρίου 2017

2017 2016
Σημ. € €

ΡΟΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Έλλειμμα για το έτος (1.772) (6.648)
Αναπροσαρμογές για:
Αποσβέσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 6 129 129

(1.643) (6.519)
Μεταβολές στο κεφάλαιο κινήσεως:
Αύξηση στους πιστωτές και οφειλόμενα έξοδα 1.357 -

Μετρητά για εργασίες (286) (6.519)

Καθαρά μετρητά για εργασίες (286) (6.519)

ΡΟΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΡΟΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Εισπράξεις από νέα δάνεια - 6.300

Καθαρά μετρητά που προήλθαν από χρηματοδοτικές
δραστηριότητες - 6.300

Καθαρή μείωση σε μετρητά και αντίστοιχα μετρητών (286) (219)
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στην αρχή του έτους 337 556

Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στο τέλος του έτους 7 51 337

Οι σημειώσεις στις σελίδες 8 μέχρι 13 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.
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ΚΟΜΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΖΩΑ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
31 Δεκεμβρίου 2017

1. Σύσταση και κύριες δραστηριότητες

Χώρα σύστασης

Το ΚΟΜΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΖΩΑ ΚΥΠΡΟΥ (το 'Κόμμα') συστάθηκε στην Κύπρο στις 27 Απριλίου 2014 και εγγράφηκε ως
πολιτικό κόμμα στις 15 Απριλίου 2015 με αριθμό μητρώου 11 δυνάμει του περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμο
175(Ι)/2012.

2. Σημαντικές λογιστικές πολιτικές

Οι κυριότερες λογιστικές πολιτικές που υιοθετήθηκαν στην ετοιμασία αυτών των οικονομικών καταστάσεων
αναφέρονται πιο κάτω. Αυτές οι πολιτικές έχουν εφαρμοστεί με συνέπεια για όλα τα έτη που παρουσιάζονται σε
αυτές τις οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά.

Βάση ετοιμασίας

Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν ετοιμαστεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
(ΔΠΧΑ), όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν ετοιμαστεί με
βάση την αρχή του ιστορικού κόστους.

Η ετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί τη χρήση ορισμένων σημαντικών
λογιστικών εκτιμήσεων και την άσκηση κρίσης από τη Διεύθυνση στη διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών
πολιτικών του Κόμματος. Επίσης, απαιτείται η χρήση υπολογισμών και υποθέσεων που επηρεάζουν τα αναφερθέντα
ποσά των στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων, τη γνωστοποίηση ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων
κατά την ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων και τα αναφερθέντα ποσά εσόδων και εξόδων κατά τη διάρκεια
του υπό αναφορά έτους. Παρά το γεγονός ότι αυτοί οι υπολογισμοί βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της
Διεύθυνσης του Κόμματος σε σχέση με τις τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες, τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί
τελικά να διαφέρουν από αυτούς τους υπολογισμούς.

Υιοθέτηση καινούργιων και αναθεωρημένων ΔΠΧΑ

Κατά το τρέχον έτος, το Κόμμα υιοθέτησε όλα τα νέα και αναθεωρημένα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Αναφοράς (ΔΠΧΑ) τα οποία σχετίζονται με τις εργασίες του και είναι εφαρμόσιμα για λογιστικές περιόδους που
αρχίζουν την 1 Ιανουαρίου 2017. Η υιοθέτηση αυτή δεν είχε επιφέρει σημαντικές μεταβολές στις λογιστικές πολιτικές
του Κόμματος.

Κατά την ημερομηνία έγκρισης αυτών των οικονομικών καταστάσεων είχαν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών
Λογιστικών Προτύπων πρότυπα και Διερμηνείες που δεν είχαν τεθεί ακόμη σε εφαρμογή. Μερικά από αυτά
υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλα ακόμη. Το Διοικητικό Συμβούλιο αναμένει ότι η υιοθέτηση αυτών
των προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς σε μελλοντικές περιόδους δεν θα έχει σημαντική επίδραση στις
οικονομικές καταστάσεις του Κόμματος.

Αναγνώριση εσόδων

Τα έσοδα του Κόμματος αναγνωρίζονται ως εξής:

 Έσοδα από κρατική χορηγία, εισφορές και συνδρομές

Τα έσοδα από κρατική χορηγία, εισφορές και συνδρομές αναγνωρίζονται με την είσπραξη γιατί μόνο όταν
εισπραχθούν τα ποσά είναι εύλογα εξασφαλισμένα.

 Πιστωτικοί τόκοι

Πιστωτικοί τόκοι αναγνωρίζονται κατ' αναλογία χρόνου χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού
επιτοκίου.
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2. Σημαντικές λογιστικές πολιτικές (συνέχεια)

Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός

Τα ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός παρουσιάζονται σε ιστορικό κόστος μείον συσσωρευμένες αποσβέσεις και
τις οποιεσδήποτε συσσωρευμένες ζημιές απομείωσης.

Οι αποσβέσεις υπολογίζονται σύμφωνα με τη σταθερή μέθοδο ώστε να διαγραφεί το κόστος του κάθε στοιχείου
ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού στο διάστημα της αναμενόμενης ωφέλιμης χρήσης του. Τα ετήσια
ποσοστά απόσβεσης είναι τα ακόλουθα:

%
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές 20

Η υπολειμματική αξία και η ωφέλιμη χρήση αναθεωρούνται και προσαρμόζονται σε κάθε ημερομηνία αναφοράς εάν
αυτό θεωρηθεί αναγκαίο.

Όπου η λογιστική αξία ενός στοιχείου ενεργητικού είναι μεγαλύτερη από το υπολογιζόμενο ποσό ανάκτησης, αυτή
μειώνεται αμέσως στο ποσό της ανάκτησης.

Δαπάνες για επιδιορθώσεις και συντήρηση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού χρεώνονται στα αποτελέσματα
στην περίοδο που προκύπτουν. Το κόστος σημαντικών ανακαινίσεων και άλλες μεταγενέστερες δαπάνες
περιλαμβάνονται στην αξία του στοιχείου ενεργητικού όταν είναι πιθανό πως θα προκύψουν μελλοντικά οικονομικά
οφέλη στο Κόμμα μεγαλύτερα από αυτά που αρχικά αναμένονταν σύμφωνα με την αρχική απόδοση του στοιχείου
ενεργητικού. Οι σημαντικές ανακαινίσεις αποσβένονται κατά τη διάρκεια της υπόλοιπης ωφέλιμης ζωής του σχετικού
στοιχείου ενεργητικού.

Ένα στοιχείο των ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού διαγράφεται κατά τη διάθεση ή όταν δεν αναμένεται να
προκύψουν μελλοντικά οικονομικά οφέλη από τη συνεχή χρήση του στοιχείου ενεργητικού. Το κέρδος ή ζημιά που
προκύπτει κατά την πώληση ή την απόσυρση ενός στοιχείου των ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού
καθορίζεται ως η διαφορά μεταξύ των εισπράξεων των πωλήσεων και τη λογιστική αξία του στοιχείου ενεργητικού
και αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα. 

Απομείωση στην αξία μη χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού

Τα στοιχεία ενεργητικού με απεριόριστη ωφέλιμη ζωή δεν αποσβένονται αλλά ελέγχονται κάθε χρόνο για απομείωση
στην αξία τους. Τα στοιχεία ενεργητικού που αποσβένονται ελέγχονται για απομείωση στην αξία, όταν γεγονότα ή
μεταβολές στις περιστάσεις δείχνουν πως η λογιστική αξία μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη. Ζημιά απομείωσης
αναγνωρίζεται για τη διαφορά της λογιστικής αξίας και του ανακτήσιμου ποσού του στοιχείου ενεργητικού. Το
ανακτήσιμο ποσό είναι το μεγαλύτερο της εύλογης αξίας του στοιχείου ενεργητικού μείον έξοδα πωλήσεως και της
αξίας λόγω χρήσης. Για σκοπούς προσδιορισμού της απομείωσης, τα στοιχεία ενεργητικού ομαδοποιούνται στα
μικρότερα επίπεδα για τα οποία υπάρχουν ξεχωριστές, αναγνωρίσιμες ταμειακές ροές (μονάδες δημιουργίας
ταμειακών ροών).

Χρηματοοικονομικά μέσα

Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού και οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται στην κατάσταση
χρηματοοικονομικής θέσης του Κόμματος, από τη στιγμή που το Κόμμα καθίσταται ένα μέρος εκ των
συμβαλλόμενων του χρηματοοικονομικού μέσου.

Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών

Για σκοπούς της κατάστασης ταμειακών ροών, τα μετρητά και αντίστοιχα μετρητών αποτελούνται από μετρητά στην
τράπεζα.
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2. Σημαντικές λογιστικές πολιτικές (συνέχεια)

Χρηματοοικονομικά μέσα (συνέχεια)

Δάνεια

Τα δάνεια αναγνωρίζονται στο αρχικό ποσό χορήγησης μετά την αφαίρεση των κόστων χρηματοδότησης. Τα δάνεια
παρουσιάζονται μετέπειτα στην αποσβεσθείσα τιμή κόστους. Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ των εισπράξεων (μετά
την αφαίρεση των εξόδων) και της αξίας αποπληρωμής, αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα κατά τη διάρκεια του
δανείου με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου.

Διαγραφή χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων

Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού

Ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο ενεργητικού διαγράφεται όταν:
 εκπνεύσουν τα συμβατικά δικαιώματα επί των ταμειακών ροών του στοιχείου ενεργητικού ή
 το Κόμμα διατηρεί τα συμβατικά δικαιώματα επί των ταμειακών ροών του χρηματοοικονομικού στοιχείου,

αλλά ανέλαβε συμβατική υποχρέωση για την πλήρη καταβολή των ταμειακών ροών σε τρίτο μέρος ή
 το Κόμμα έχει μεταβιβάσει τα συμβατικά δικαιώματά του επί των ταμειακών ροών του στοιχείου

ενεργητικού ή είτε (α) έχει μεταβιβάσει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη της κυριότητας του
στοιχείου ενεργητικού ή (β) δεν έχει ούτε μεταβιβάσει ούτε διατηρήσει ουσιαστικά όλους τους κίνδυνους
και τα οφέλη της κυριότητας του στοιχείου ενεργητικού, αλλά έχει μεταβιβάσει τον έλεγχο του στοιχείου.

Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις

Μια χρηματοοικονομική υποχρέωση διαγράφεται όταν εξοφλείται, ακυρώνεται ή εκπνέει.

Όταν μία υφιστάμενη χρηματοοικονομική υποχρέωση αντικαθίσταται από άλλη από τον ίδιο δανειστή με ουσιαστικά
διαφορετικούς όρους ή οι όροι της υφιστάμενης υποχρέωσης τροποποιούνται ουσιαστικά, τέτοια ανταλλαγή ή
τροποποίηση χειρίζεται ως διαγραφή της αρχικής υποχρέωσης και αναγνώριση νέας υποχρέωσης και η διαφορά στα
σχετικά ποσά αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα.

Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών μέσων

Ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο ενεργητικού και μια χρηματοοικονομική υποχρέωση συμψηφίζονται και το καθαρό
ποσό απεικονίζεται στην κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης, όταν υπάρχει επί του παρόντος νομικά ισχυρό
δικαίωμα συμψηφισμού των ποσών που αναγνωρίστηκαν και υπάρχει η πρόθεση είτε διακανονισμού του καθαρού
υπολοίπου, είτε είσπραξης του ποσού της απαίτησης με ταυτόχρονη εξόφληση της υποχρέωσης. Αυτό δεν συμβαίνει
κατά κανόνα με κύριες συμφωνίες συμψηφισμού, και τα σχετικά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού παρουσιάζονται
συνολικά στην κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης.

Μη βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Οι μη βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις αντιπροσωπεύουν ποσά τα οποία είναι πληρωτέα πέραν των δώδεκα μηνών από
την ημερομηνία αναφοράς.

Συγκριτικά ποσά

Όπου χρειάζεται τα συγκριτικά ποσά αναπροσαρμόζονται για να συνάδουν με τις μεταβολές στην παρουσίαση του
τρέχοντος έτους.
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3. Εισοδήματα

2017 2016
€ €

Προσωπικές εισφορές - 4.088
Έσοδα υποψηφιότητας - 390
Συνδρομές 600 1.950
Έσοδα από εκδηλώσεις - 2.485
Ιδιωτικές Εισφορές 4.287 4.576

4.887 13.489

4. Έξοδα διοίκησης 

2017 2016
€ €

Φόροι και άδειες - 63
Επιδιορθώσεις και ανακαινίσεις 17 144
Τηλεφωνικά και ταχυδρομικά 811 790
Έξοδα κλητήρα 31 2
Γραφική ύλη και εκτυπωτικά 51 255
Συνδρομές και εισφορές 77 -
Αμοιβή ελεγκτών - τρέχοντος έτους 1.000 -
Αμοιβή ελεγκτών - προηγουμένων ετών 357 -
Πρόστιμα - 25
Οδοιπορικά εσωτερικού και έξοδα διαμονής 2.875 3.976
Φιλοξενία 286 465
'Εξοδα υποψηφιότητας 263 7.237
Έξοδα συνεδριάσεων - 1.250
Έξοδα εκδηλώσεων 471 -
Πολιτιστική εκδήλωση - 210
Έξοδα εκτυπώσεων για τις εκλογές - 5.529
Αποσβέσεις 129 129

6.368 20.075

5. Έξοδα χρηματοδότησης

2017 2016
€ €

Διάφορα έξοδα χρηματοδότησης 193 62

193 62
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6. Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός

Ηλεκτρονικοί
υπολογιστές

€

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2016 644

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2016/ 1 Ιανουαρίου 2017 644

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2017 644

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2016 258
Επιβάρυνση για το έτος 129

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2016/ 1 Ιανουαρίου 2017 387
Επιβάρυνση για το έτος 129

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2017 516

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2017 128

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2016 257

7. Μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο

Τα τραπεζικά υπόλοιπα αναλύονται ως ακολούθως

2017 2016
€ €

Μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο 51 337

51 337

8. Δανεισμός

2017 2016
€ €

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 18.316 12.016
Προσθήκες - 6.300

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 18.316 18.316

2017 2016
€ €

Μη βραχυπρόθεσμα δάνεια
Δάνειο από Αγγέλα Αγαθαγγέλου 18.316 18.316

Τα μη βραχυπρόθεσμα δάνεια είναι αποπληρωτέα ως ακολούθως:

2017 2016
€ €

Μεταξύ δύο και πέντε ετών 18.316 18.316
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8. Δανεισμός (συνέχεια)

Στις 31 Δεκεμβρίου 2014 η Αγγέλα Αγαθαγγέλου παραχώρησε δάνειο ύψους €11,520,49 προς το κόμμα άτοκο χωρίς
ημερομηνία αποπληρωμής.
Στις 31 Δεκεμβρίου 2015 η Αγγέλα Αγαθαγγέλου παραχώρησε δάνειο ύψους €495,04 προς το κόμμα άτοκο χωρίς
ημερομηνία αποπληρωμής
Στις 31 Δεκεμβρίου 2016 η Αγγέλα Αγαθαγγέλου παραχώρησε δάνειο ύψους €6.300 προς το κόμμα άτοκο χωρίς
ημερομηνία αποπληρωμής.

9. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις

Το Κόμμα δεν είχε ενδεχόμενες υποχρεώσεις στις 31 Δεκεμβρίου 2017.

10. Δεσμεύσεις

Το Κόμμα δεν είχε κεφαλαιουχικές ή άλλες δεσμεύσεις στις 31 Δεκεμβρίου 2017.

11. Γεγονότα μετά την περίοδο αναφοράς

Δεν υπήρξαν σημαντικά γεγονότα μετά την περίοδο αναφοράς που να έχουν σχέση με την κατανόηση των
οικονομικών καταστάσεων.

Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή στις σελίδες 1 και 3
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