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ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Η Γραμματεία υποβάλλει στα μέλη την Ετήσια Έκθεσή Διαχείρισης μαζί με τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις του
Κινήματος για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018.

Αποτελέσματα
Τα αποτελέσματα του Κινήματος για το έτος παρουσιάζονται στη σελίδα 6.  

Γραμματεία
Τα μέλη της Γραμματείας κατά την ημερομηνία της παρούσας έκθεσης παρουσιάζονται στη σελίδα 1. 

Ανεξάρτητοι Ελεγκτές
Οι Ανεξάρτητοι Ελεγκτές, Crowe Cyprus Limited, έχουν εκδηλώσει επιθυμία να εξακολουθήσουν να παρέχουν τις
υπηρεσίες τους.

Με εντολή της Οικονομικής Επιτροπής,

Παναγιώτης Σαββίδης
Αναπληρωτής Πρόεδρος

Λευκωσία, ................... 2019
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Έκθεση Ανεξάρτητου Ελεγκτή

Προς τα Μέλη του Πολιτικού Κινήματος Συμμαχία Πολιτών

Έκθεση επί του Ελέγχου των Οικονομικών Καταστάσεων

Γνώμη με Επιφύλαξη

Έχουμε ελέγξει τις οικονομικές καταστάσεις του Πολιτικού Κινήματος Συμμαχία Πολιτών (το 'Κίνημα'), όπως
παρουσιάζονται στις σελίδες 6 μέχρι 15 και αποτελούνται από την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης στις 31
Δεκεμβρίου 2018, και τις καταστάσεις αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών εσόδων και ταμειακών ροών του έτους
που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών και σημειώσεις στις
οικονομικές καταστάσεις.

Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις πιθανές επιπτώσεις του θέματος που περιγράφεται στην παράγραφο της Βάσης για
Γνώμη με Επιφύλαξη, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα της
χρηματοοικονομικής θέσης του Κινήματος στις 31 Δεκεμβρίου 2018, 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 Κινήματος και του περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμου του 2012.

Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη

Δεν υπήρχαν οι επαρκείς μηχανισμοί ελέγχου της ολοκληρωμένης καταγραφής του εισοδήματος. Κατά συνέπεια δεν
κατέστη δυνατή η πλήρης συλλογή ικανοποιητικών στοιχείων ελέγχου που να μας ικανοποιούν ως προς την
ολοκληρωμένη καταχώρηση του εισοδήματος που αναφέρεται στις οικονομικές καταστάσεις του έτους που έληξε στις
31 Δεκεμβρίου 2018.

Ο έλεγχός μας έχει διενεργηθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ). Οι ευθύνες μας, με βάση αυτά τα
πρότυπα, περιγράφονται περαιτέρω στην παράγραφο 'Ευθύνη των Ελεγκτών για τον Έλεγχο των Οικονομικών
Καταστάσεων' της έκθεσής μας. Είμαστε ανεξάρτητοι από το Κίνημα 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
έχουμε συμμορφωθεί με τις άλλες ευθύνες δεοντολογίας που απορρέουν από τις απαιτήσεις αυτές και τον Κώδικα
ΔΣΠΔΕΛ. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα για να
αποτελέσουν βάση για την ελεγκτική μας γνώμη με επιφύλαξη.

Άλλες πληροφορίες 

Η Γραμματεία είναι υπεύθυνη για τις άλλες πληροφορίες. Οι άλλες πληροφορίες αποτελούνται από τις πληροφορίες
που περιλαμβάνονται στην έκθεση Γραμματείας, αλλά δεν περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση
ελεγκτή επί αυτών.

Η γνώμη μας επί των οικονομικών καταστάσεων δεν καλύπτει τις άλλες πληροφορίες και δεν εκφέρουμε οποιοδήποτε
συμπέρασμα διασφάλισης επί αυτών.

Σχετικά με τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων, η ευθύνη μας είναι να διαβάσουμε τις άλλες πληροφορίες, έτσι
ώστε να αξιολογήσουμε, κατά πόσο αυτές δεν συνάδουν ουσιωδώς με τις οικονομικές καταστάσεις ή με τη γνώση
που έχουμε αποκτήσει κατά τη διάρκεια του ελέγχου, ή διαφαίνεται να είναι ουσιωδώς εσφαλμένες. Εάν, με βάση τις
διαδικασίες που έχουμε πραγματοποιήσει, συμπεράνουμε ότι υπάρχει ουσιώδες σφάλμα σε αυτές τις άλλες
πληροφορίες, είμαστε υποχρεωμένοι να αναφέρουμε το γεγονός αυτό.  Δεν έχουμε να αναφέρουμε τίποτα επί αυτού.
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Έκθεση Ανεξάρτητου Ελεγκτή (συνέχεια)

Προς τα Μέλη του Πολιτικού Κινήματος Συμμαχία Πολιτών

Ευθύνες του Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων

Οι στόχοι μας, είναι να αποκτήσουμε 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 μας. 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, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό
σκεπτικισμό καθ' όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:

 Αναγνωρίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους για ουσιώδη σφάλματα στις οικονομικές καταστάσεις που
οφείλονται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζουμε και εφαρμόζουμε ελεγκτικές διαδικασίες οι οποίες
ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και λαμβάνουμε ελεγκτικά τεκμήρια τα οποία είναι επαρκή και
κατάλληλα για να αποτελέσουν τη βάση της γνώμης μας. 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.

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

 Αξιολογούμε την καταλληλόλητα των λογιστικών πολιτικών που χρησιμοποιήθηκαν και του λελογισμένου
των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από την Γραμματεία.

 Συμπεραίνουμε για την καταλληλότητα της χρήσης από την Γραμματεία 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 Κινήματος να
συνεχίσει ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. Εάν συμπεράνουμε, ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα,
είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεση μας να επισύρουμε την προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις στις
οικονομικές καταστάσεις, ή εάν τέτοιες γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς, να τροποποιήσουμε τη γνώμη
μας. Τα συμπεράσματα μας βασίζονται στα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν μέχρι την ημερομηνία της
έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα το 'Κίνημα'
να παύσει να λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.

 Αξιολογούμε 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, κοινοποιούμε στην Γραμματεία 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 εντοπίσαμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας.

Έκθεση επί Άλλων Νομικών Απαιτήσεων

Σύμφωνα με τις επιπρόσθετες απαιτήσεις τoυ περί Ελεγκτών Νόμου του 2017, αναφέρουμε τα πιο κάτω:
 Κατά τη γνώμη μας, η έκθεση της Γραμματείας έχει καταρτιστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του περί

Πολιτικών Κομμάτων Νόμου του 2012 και οι πληροφορίες που δίνονται στην έκθεση αυτή συνάδουν με τις
οικονομικές καταστάσεις.

 Κατά τη γνώμη μας, οι πληροφορίες που δίνονται στην έκθεση της Γραμματείας συνάδουν με τις οικονομικές
καταστάσεις.
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Έκθεση Ανεξάρτητου Ελεγκτή (συνέχεια)

Προς τα Μέλη του Πολιτικού Κινήματος Συμμαχία Πολιτών

Άλλο Θέμα 

Αυτή η έκθεση, περιλαμβανομένης και της γνώμης, ετοιμάστηκε για τα μέλη του Κινήματος ως σώμα και μόνο
σύμφωνα με το Άρθρο 69 τoυ περί Ελεγκτών Νόμου του 2017 και για κανένα άλλο σκοπό. Δίνοντας αυτή τη γνώμη
δεν αποδεχόμαστε και δεν αναλαμβάνουμε ευθύνη για οποιοδήποτε άλλο σκοπό ή προς οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο
στη γνώση του οποίου αυτή η έκθεση δυνατόν να περιέλθει.

Χρύσης Πηγασίου FCA
Εγκεκριμένος Λογιστής και Εγγεγραμμένος Ελεγκτής
εκ μέρους και για λογαριασμό της
Crowe Cyprus Limited
Εγκεκριμένοι Λογιστές και Εγγεγραμμένοι Ελεγκτές

Λευκωσία, ................... 2019
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ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
31 Δεκεμβρίου 2018

2018 2017
Σημ. € €

Έσοδα 6 625.406 622.868

Έξοδα διοίκησης 7 (476.292) (567.645)

149.114 55.223

Καθαρά έξοδα χρηματοδότησης 9 (478) (581)

148.636 54.642

Λοιπά συνολικά έσοδα - -

Καθαρό πλεόνασμα για το έτος 148.636 54.642

Οι σημειώσεις στις σελίδες 9 μέχρι 15 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.
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ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
31 Δεκεμβρίου 2018

2018 2017
Σημ. € €

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού
Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός 10 59.961 4.282
Άυλα στοιχεία ενεργητικού 11 1.329 2.810

61.290 7.092

Κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού
Εισπρακτέα ποσά 12 53.017 17.900
Μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο 13 20.805 49.459

73.822 67.359

Σύνολο στοιχείων ενεργητικού 135.112 74.451

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ίδια κεφάλαια
Συσσωρευμένο πλεόνασμα /έλλειμα 108.054 (40.581)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 108.054 (40.581)

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές 15 27.046 115.032
Δανεισμός 14 12 -

27.058 115.032

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 135.112 74.451

Στις ................... 2019 Η Γραμματεία του Πολιτικού Κινήματος Συμμαχία Πολιτών ενέκρινε αυτές τις οικονομικές
καταστάσεις για έκδοση.

.................................... ....................................
Ανδρέας Θεμιστοκλέους Παναγιώτης Σαββίδης
Οικονομικός Διευθυντής Αναπληρωτής Πρόεδρος

Οι σημειώσεις στις σελίδες 9 μέχρι 15 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.
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ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
31 Δεκεμβρίου 2018

2018 2017
Σημ. € €

ΡΟΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Κέρδος πριν τη φορολογία 148.636 54.642
Αναπροσαρμογές για:
Αποσβέσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 10 6.877 564
Απόσβεση προγραμμάτων ηλεκτρονικού υπολογιστή 11 3.473 8.441
Πιστωτικούς τόκους 9 (1) (3)
Χρεωστικούς τόκους 9 - 1

158.985 63.645
Μεταβολές στο κεφάλαιο κινήσεως:
Αύξηση στα εισπρακτέα ποσά 12 (35.117) (12.261)
Μείωση στους εμπορικούς και άλλους πιστωτές 15 (87.986) (32.207)

Μετρητά που προήλθαν από εργασίες 35.882 19.177

ΡΟΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Πληρωμή για αγορά άυλων στοιχείων ενεργητικού 11 (1.992) -
Πληρωμή για αγορά ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 10 (62.556) (3.181)
Είσπραξη τόκων - 3

Καθαρά μετρητά για επενδυτικές δραστηριότητες (64.548) (3.178)

ΡΟΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Πληρωμή τόκων - (1)

Καθαρά μετρητά για χρηματοδοτικές δραστηριότητες - (1)

Καθαρή (μείωση)/αύξηση σε μετρητά και αντίστοιχα μετρητών (28.666) 15.998
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στην αρχή του έτους 49.459 33.461

Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στο τέλος του έτους 13 20.793 49.459

Οι σημειώσεις στις σελίδες 9 μέχρι 15 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.
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ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
31 Δεκεμβρίου 2018

1. Σύσταση και κύριες δραστηριότητες

Χώρα σύστασης

Το Πολιτικό Κίνημα Συμμαχία Πολιτών (το 'Κίνημα') συστάθηκε στην Κύπρο στις 19 Δεκεμβρίου 2013 δυνάμει του
περί Πολιτκών Κομμάτων Νόμου του 2012. Το εγγεγραμμένο γραφείο του είναι στην Λεωφόρος Λεμεσού 67,
Αγλαντζιά, 2121, Κύπρος.

2. Βάση ετοιμασίας

Η ετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί τη χρήση ορισμένων σημαντικών
λογιστικών εκτιμήσεων και την άσκηση κρίσης από την γραμματεία στη διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών
πολιτικών του Κινήματος. 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
Γραμματείας του Κινήματος σε σχέση με τις τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες, τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί
τελικά να διαφέρουν από αυτούς τους υπολογισμούς.

3. Υιοθέτηση καινούργιων ή αναθεωρημένων πρότυπων και διερμηνειών

Κατά το τρέχον έτος, το Κίνημα 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 2018. Η υιοθέτηση αυτή δεν είχε επιφέρει σημαντικές μεταβολές στις λογιστικές πολιτικές
του Κινήματος.

4. Σημαντικές λογιστικές πολιτικές

Οι κυριότερες λογιστικές πολιτικές που υιοθετήθηκαν στην ετοιμασία αυτών των οικονομικών καταστάσεων
αναφέρονται πιο κάτω. Εκτός από τις αλλαγές στις λογιστικές πολιτικές που απορρέουν από την υιοθέτηση του ΔΠΧΑ
9 και του ΔΠΧΑ 15, οι οποίες ισχύουν από την 1 Ιανουαρίου 2018, οι πολιτικές αυτές εφαρμόστηκαν με συνέπεια για
όλα τα έτη που παρουσιάζονται, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. Οι βασικές λογιστικές πολιτικές σχετικά με τα
χρηματοπιστωτικά μέσα και την αναγνώριση εσόδων που εφαρμόστηκαν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2017
παρουσιάζονται στη 

Έσοδα

Αναγνώριση και επιμέτρηση

Τα έσοδα του Κινήματος αναγνωρίζονται με βάση την αρχή των δεδουλευμένων εσόδων.

Έσοδα χρηματοδότησης

Τα έσοδα χρηματοδότησης περιλαμβάνουν τόκους εισπρακτέους που υπολογίζονται με τη μέθοδο του
αποτελεσματικού επιτοκίου.

Έξοδα χρηματοδότησης

Χρεωστικοί τόκοι και άλλα έξοδα δανεισμού διαγράφονται στα αποτελέσματα όπως πραγματοποιούνται.

Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός

Τα ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός παρουσιάζονται σε ιστορικό κόστος μείον συσσωρευμένες αποσβέσεις και
τις οποιεσδήποτε συσσωρευμένες ζημιές απομείωσης.
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
31 Δεκεμβρίου 2018

4. Σημαντικές λογιστικές πολιτικές (συνέχεια)

Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός (συνέχεια)

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:

%
Ανακαίνιση γραφείου 10
Έπιπλα, σκεύη και εξοπλισμός 10
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές 20
Λογισμικά προγράμματα 33,3

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 Κίνημα 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. 

Λογισμικά προγράμματα

Δαπάνες που έχουν άμεση σχέση με ξεχωριστά λογισμικά προγράμματα που ανήκουν στο Κίνημα και που αναμένεται
ότι θα δημιουργήσουν οικονομικά οφέλη που θα υπερβαίνουν τις δαπάνες για περισσότερο από ένα έτος
αναγνωρίζονται ως άυλα στοιχεία ενεργητικού. Μετέπειτα, τα λογισμικά προγράμματα παρουσιάζονται στο κόστος
μείον συσσωρευμένες αποσβέσεις και μείον οποιαδήποτε συσσωρευμένη απομείωση στην αξία. Δαπάνες που
βελτιώνουν ή επεκτείνουν την απόδοση των λογισμικών προγραμμάτων πέραν από τις αρχικές προδιαγραφές
κεφαλαιοποιούνται. Δαπάνες που σχετίζονται με τη συντήρηση λογισμικών προγραμμάτων χρεώνονται στα
αποτελέσματα στην περίοδο που προκύπτουν. Τα λογισμικά προγράμματα αποσβένονται σύμφωνα με τη σταθερή
μέθοδο σε περίοδο που δεν υπερβαίνει τα τρία έτη. Η απόσβεση αρχίζει όταν τα λογισμικά προγράμματα είναι
διαθέσιμα προς χρήση.

Ένα άυλο στοιχείο ενεργητικού διαγράφεται κατά τη διάθεση ή όταν δεν αναμένονται μελλοντικά οικονομικά οφέλη
από τη χρήση ή τη διάθεση του. Κέρδη ή ζημιές που προκύπτουν από τη διαγραφή ενός άυλου στοιχείου
ενεργητικού, υπολογίζεται ως η διαφορά μεταξύ των εισπράξεων των πωλήσεων και της λογιστικής αξίας του
στοιχείου ενεργητικού, αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα όταν το στοιχείο ενεργητικού διαγράφεται.

Λειτουργικές μισθώσεις

Μισθώσεις όπου ένα σημαντικό μέρος των κινδύνων και ανταμοιβών της ιδιοκτησίας παραμένουν στον εκμισθωτή
ταξινομούνται ως λειτουργικές μισθώσεις. Οι πληρωμές που γίνονται για λειτουργικές μισθώσεις χρεώνονται στα
αποτελέσματα σύμφωνα με τη σταθερή μέθοδο στο διάστημα της περιόδου μίσθωσης.
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4. Σημαντικές λογιστικές πολιτικές (συνέχεια)

Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών

Για σκοπούς της κατάστασης ταμειακών ροών, τα μετρητά και αντίστοιχα μετρητών αποτελούνται από μετρητά στο
ταμείο, καταθέσεις στην τράπεζα και τραπεζικά παρατραβήγματα.  Στην κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης, τα
τραπεζικά παρατραβήγματα περιλαμβάνονται στο δανεισμό στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις.  Τα μετρητά και
αντίστοιχα μετρητών αναγνωρίζονται σε αποσβεσμένο κόστος επειδή: (i) κατέχονται για είσπραξη συμβατικών
ταμιακών ροών και οι ταμειακές αυτές ροές αντιπροσωπεύουν ΑΠΚΤ, και (ii) δεν ταξινομούνται σε δίκαιη αξία μέσω
των αποτελεσμάτων.

5. Νέες λογιστικές ανακοινώσεις

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. Η Γραμματεία αναμένει ότι η υιοθέτηση αυτών των
προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς σε μελλοντικές περιόδους δεν θα έχει σημαντική επίδραση στις οικονομικές
καταστάσεις του Κινήματος.

6. Έσοδα

2018 2017
€ €

Συνδρομές μελών 2.877 2.323
Εισφορές 96.748 141.930
Κυβερνητικές χορηγίες 482.736 458.498
Άλλα έσοδα 43.045 20.117

625.406 622.868
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7. Έξοδα διοίκησης 

2018 2017
€ €

Παροχές προσωπικού 198.474 145.295
Ενοίκια 48.880 54.666
Έξοδα κοινόχρηστων χώρων 1.676 3.163
Δημοτικοί φόροι 963 1.224
Ηλεκτρισμός 7.941 8.801
Καθαριότητα και υδατοπρομήθεια 2.299 1.327
Επιδιορθώσεις και έξοδα συντήρησης 25.028 18.357
Διάφορα έξοδα 765 635
Τηλεφωνικά και ταχυδρομικά 3.715 3.782
Γραφική ύλη και εκτυπωτικά 6.565 2.356
Συνδρομές και εισφορές 9.982 5.221
Εκμίσθωση εξοπλισμού 791 3.285
Άλλα επαγγελματικά δικαιώματα 7.854 8.034
Πρόστιμα 8.501 67
Έξοδα ταξιδιών εξωτερικού 2.403 2.547
Οδοιπορικά εσωτερικού και έξοδα διαμονής 11.358 7.326
Έξοδα γραφείου - 3.920
Συμβουλευτικά έξοδα 5.180 9.774
Έξοδα τηλεφωνικού κέντρου 17.780 12.842
Έξοδα εκδηλώσεων 105.787 77.689
Έξοδα προεδρικών εκλογών - 188.329
Απόσβεση προγραμμάτων ηλεκτρονικού υπολογιστή 3.473 8.441
Αποσβέσεις 6.877 564

476.292 567.645

8. Παροχές προσωπικού

2018 2017
€ €

Μισθοί 164.146 120.137
Κοινωνικές ασφαλίσεις 34.328 25.158

198.474 145.295

9. Καθαρά έξοδα χρηματοδότησης

2018 2017
€ €

Πιστωτικοί τόκοι 1 3

Έσοδα χρηματοδότησης 1 3

Τόκοι πληρωτέοι - (1)
Διάφορα έξοδα χρηματοδότησης (479) (583)

Έξοδα χρηματοδότησης (479) (584)

Καθαρά έξοδα χρηματοδότησης (478) (581)
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10. Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός

Ανακαινίση
γραφείου

Έπιπλα, σκεύη
και εξοπλισμός

Ηλεκτρονικοί
υπολογιστές

Σύνολο

€ € € €
Κόστος
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2017 - 1.857 300 2.157
Προσθήκες - 3.181 - 3.181

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2017/ 1
Ιανουαρίου 2018 - 5.038 300 5.338
Προσθήκες 30.643 31.343 570 62.556

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2018 30.643 36.381 870 67.894

Αποσβέσεις
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2017 - 372 120 492
Επιβάρυνση για το έτος - 504 60 564

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2017/ 1
Ιανουαρίου 2018 - 876 180 1.056
Επιβάρυνση για το έτος 3.064 3.639 174 6.877

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2018 3.064 4.515 354 7.933

Καθαρή λογιστική αξία

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2018 27.579 31.866 516 59.961

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2017 - 4.162 120 4.282

11. Άυλα στοιχεία ενεργητικού

Λογισμικά
προγράμματα

€
Κόστος
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2017 16.982
Προσθήκες 8.365

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2017/ 1 Ιανουαρίου 2018 25.347
Προσθήκες 1.992

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2018 27.339

Αποσβέσεις
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2017 14.096
Αποσβέσεις για το έτος 8.441

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2017/ 1 Ιανουαρίου 2018 22.537
Αποσβέσεις για το έτος 3.473

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2018 26.010

Καθαρή λογιστική αξία

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2018 1.329

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2017 2.810
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12. Εισπρακτέα ποσά

2018 2017
€ €

Εισπρακτέα από συγγενικά μέρη (Σημ. 16.3) 43.431 11.699
Προκαταβολές και προπληρωμές 9.586 6.201

53.017 17.900

Η δίκαιη αξία των εισπρακτέων ποσών που έχουν λήξη εντός ενός έτους είναι περίπου η ίδια με τα ποσά που
παρουσιάζονται πιο πάνω.

13. Μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο

2018 2017
€ €

Μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο 20.805 49.459

20.805 49.459

Για σκοπούς της κατάστασης ταμειακών ροών, τα μετρητά και αντίστοιχα μετρητών περιλαμβάνουν:

2018 2017
€ €

Μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο 20.805 49.459
Τραπεζικά παρατραβήγματα (Σημ. 14) (12) -

20.793 49.459

14. Δανεισμός

2018 2017
€ €

Βραχυπρόθεσμα δάνεια
Τραπεζικά παρατραβήγματα (Σημ. 13) 12 -

15. Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές

2018 2017
€ €

Κοινωνικές ασφαλίσεις και άλλοι φόροι 7.475 3.969
Οφειλόμενα έξοδα 13.466 22.005
Άλλοι πιστωτές 6.105 9.568
Ποσά πληρωτέα σε συγγενικά μέρη (Σημ. 16.4) - 79.490

27.046 115.032

Η δίκαιη αξία των εμπορικών και άλλων πιστωτών που έχουν λήξη εντός ενός έτους είναι περίπου η ίδια με τα ποσά
που παρουσιάζονται πιο πάνω.

14



ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
31 Δεκεμβρίου 2018

16. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη

Οι πιο κάτω συναλλαγές έγιναν με συνδεδεμένα μέρη:

16.1 Πωλήσεις υπηρεσιών
2018 2017

Φύση συναλλαγών € €
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου Δικαιώματα διαχείρισης 43.046 20.117

43.046 20.117

16.2 Αγορές υπηρεσιών
2018 2017

Φύση συναλλαγών € €
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου Διαφημιστικές υπηρεσίες 79.599 149.907

79.599 149.907

16.3 Εισπρακτέα από συγγενικά μέρη
2018 2017

Φύση συναλλαγών € €
Στις 31 Δεκεμβρίου Χρηματοδοτικές 37.253 11.699
Στις 31 Δεκεμβρίου Χρηματοδοτικές 6.178 -

43.431 11.699

16.4 Ποσά πληρωτέα σε συγγενικά μέρη (Σημ. 15)
2018 2017

Φύση συναλλαγών € €
Στις 31 Δεκεμβρίου Διαφημιστικές υπηρεσίες - 79.082
Στις 31 Δεκεμβρίου Χρηματοδοτικές - 408

- 79.490

17. 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 3 μέχρι 5
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