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Έκθεση Ανεξάρτητου Ελεγκτή

Προς τα Μέλη της ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ

Έκθεση επί του Ελέγχου των Οικονομικών Καταστάσεων

Γνώμη
Έχουμε ελέγξει τις οικονομικές καταστάσεις της  ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ (το 'Πολιτικό Κόμμα'), όπως
παρουσιάζονται στις σελίδες 3 μέχρι 10 και αποτελούνται από την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης στις 31
Δεκεμβρίου 2020, 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, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα της
χρηματοοικονομικής θέσης του Πολιτικού Κόμματος στις 31 Δεκεμβρίου 2020, και της χρηματοοικονομικής της
επίδοσης και των ταμειακών ροών της 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 Πολιτικού Κόμματος, και τους περί πολιτικών κομμάτων νόμων του 2012 και 2015 ως
ετροποποιήθησαν μέχρι σήμερα.

Βάση γνώμης

Ο έλεγχός μας έχει διενεργηθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ). Οι ευθύνες μας, με βάση αυτά τα
πρότυπα, περιγράφονται περαιτέρω στην παράγραφο 'Ευθύνες του Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Οικονομικών
Καταστάσεων' της έκθεσής μας. Είμαστε ανεξάρτητοι από το Πολιτικό 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 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.

Ευθύνες του Διοικητικού Συμβουλίου για τις Οικονομικές Καταστάσεις

Το Πολιτικό Γραφείο του Πολιτικού κόμματος 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 Πολιτικού Κόμματος, και τους
περί πολιτικών κομμάτων νόμων του 2012 και 2015 ως ετροποποιήθησαν μέχρι σήμερα, και για εκείνες τις δικλίδες
εσωτερικού ελέγχου που το Πολιτικό Γραφείο 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 Πολιτικό Γραφείο είναι υπεύθυνο να αξιολογήσει την
ικανότητα του Πολιτικού Κόμματος να συνεχίσει ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα, γνωστοποιώντας όπου αυτό
κρίνεται απαραίτητο, θέματα που σχετίζονται με τη συνέχιση της δραστηριότητας του Πολιτικού Κόμματος και την
υιοθέτηση της αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός εάν το Πολιτικό Γραφείο προτίθεται, είτε να θέσει
το Πολιτικό Κόμμα σε εκκαθάριση ή να παύσει τις δραστηριότητες, ή όταν δεν έχει ρεαλιστικές εναλλακτικές
επιλογές από το να προχωρήσει σε αυτές τις ενέργειες.

Το Πολιτικό Γραφείο είναι υπεύθυνο για την επίβλεψη της διαδικασίας χρηματοοικονομικής αναφοράς του
Πολιτικού Κόμματος.
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Έκθεση Ανεξάρτητου Ελεγκτή (συνέχεια)

Προς τα Μέλη της ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ

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 Πολιτικού
Κόμματος.

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

 Συμπεραίνουμε για την καταλληλότητα της χρήσης από το Πολιτικό Γραφείο 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 Πολιτικού
Κόμματος 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 Πολιτικό Κόμμα 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.

Άλλο Θέμα 
Αυτή η έκθεση, περιλαμβανομένης και της γνώμης, ετοιμάστηκε για τα μέλη του Πολιτικού Κόμματος ως σώμα και
μόνο  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.

Εγκεκριμένος Λογιστής και Εγγεγραμμένος Ελεγκτής
εκ μέρους και για λογαριασμό της
Λ.Μ.Μαρκίδης & Συνεργάτες Λτδ
Εγκεκριμένοι Λογιστές / Ελεγκτές

Λευκωσία, ................... 2022
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ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
31 Δεκεμβρίου 2020

2020 2019
Σημ. € €

Εισοδήματα 3 1.184.292 702.571
Έξοδα διοίκησης 4 (841.294) (1.175.223)

Λειτουργικά αποτελέσματα 342.998 (472.652)

Χρηματοοικονομικά έξοδα 7 (1.692) (4.828)

Πλεόνασμα/(ζημιά) για το έτος 341.306 (477.480)

Λοιπά συνολικά έσοδα - -

Συνολικά έσοδα για το έτος 341.306 (477.480)

Οι σημειώσεις στις σελίδες 6 μέχρι 10 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.
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ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
31 Δεκεμβρίου 2020

2020 2019
Σημ. € €

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού
Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός 8 3.953.483 3.509.444

3.953.483 3.509.444

Κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού
Εισπρακτέα ποσά 9 200 15.727
Μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο 10 144.410 257.006

144.610 272.733

Σύνολο στοιχείων ενεργητικού 4.098.093 3.782.177

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ίδια κεφάλαια
Συσσωρευμένο πλεόνασμα 3.884.745 3.543.439

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 3.884.745 3.543.439

Μη βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Δανεισμός 11 - 29.313

- 29.313

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Πιστωτές 12 213.348 209.425

213.348 209.425

Σύνολο υποχρεώσεων 213.348 238.738

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 4.098.093 3.782.177

Στις ................... 2022 το Πολιτικό Γραφείο ενέκρινε αυτές τις οικονομικές καταστάσεις για έκδοση.

.................................... ....................................
Πρόεδρος Οικονομικός Γραμματέας

Οι σημειώσεις στις σελίδες 6 μέχρι 10 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.
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ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
31 Δεκεμβρίου 2020

2020 2019
Σημ. € €

ΡΟΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Πλεόνασμα/(ζημιά) για το έτος 341.306 (477.480)
Αναπροσαρμογές για:
Αποσβέσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 8 71.822 66.516
Χρεωστικούς τόκους 7 133 1.985

413.261 (408.979)
Μεταβολές στο κεφάλαιο κινήσεως:
Μείωση/(αύξηση) στα εισπρακτέα ποσά 15.527 (11.927)
Αύξηση/(μείωση) στους πιστωτές και οφειλόμενα έξοδα 3.923 (49.425)

Μετρητά που προήλθαν από/(για) εργασίες 432.711 (470.331)

ΡΟΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Πληρωμή για αγορά ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 8 (46.161) (81.294)
Δωρεά γης (469.700) -

Καθαρά μετρητά για επενδυτικές δραστηριότητες (515.861) (81.294)

ΡΟΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Αποπληρωμές δανείων (29.313) (42.635)
Πληρωμή τόκων (133) (1.985)

Καθαρά μετρητά για χρηματοδοτικές δραστηριότητες (29.446) (44.620)

Καθαρή μείωση σε μετρητά και αντίστοιχα μετρητών (112.596) (596.245)
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στην αρχή του έτους 257.006 853.251

Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στο τέλος του έτους 10 144.410 257.006

Οι σημειώσεις στις σελίδες 6 μέχρι 10 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.
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ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
31 Δεκεμβρίου 2020

1. Σύσταση και κύριες δραστηριότητες

Χώρα σύστασης

Το ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ (το 'Πολιτικό Κόμμα') συστάθηκε στην Κύπρο στις 1969 και η λειτουργία
του διέπεται απο τον περι Πολιτικών Κομμάτων νόμο του 2012. Το εγγεγραμμένο γραφείο της είναι στην Λεωφόρο
Βύρωνος 40, 1096 Λευκωσία.

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 Πολιτικού 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 Πολιτικού 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 Πολιτικό 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 2020. Η υιοθέτηση αυτή δεν είχε επιφέρει σημαντικές
μεταβολές στις λογιστικές πολιτικές του Πολιτικού 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 Πολιτικό Γραφείο αναμένει ότι η υιοθέτηση αυτών
των προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς σε μελλοντικές περιόδους δεν θα έχει σημαντική επίδραση στις
οικονομικές καταστάσεις του Πολιτικού Κόμματος.

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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2. 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:

%
Κτίρια 3
Μηχανήματα και εξοπλισμός 10
Οχήματα 20
Έπιπλα, σκεύη και εξοπλισμός 10

Δε λογίζεται απόσβεση πάνω στη γη.

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 Πολιτικό 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. 

Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών

Για σκοπούς της κατάστασης ταμειακών ροών, τα μετρητά και αντίστοιχα μετρητών αποτελούνται από μετρητά
στην τράπεζα.

Μη βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

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

3. Εισοδήματα

2020 2019
€ €

Χορηγία προγραμμάτων 66.649 23.960
Ενοίκια 67.047 47.792
Έσοδα απο λαχεία, έρανος και εκδηλώσεις 17.875 45.380
Εισφορές - Συνδρομές 55.431 76.361
Κυβερνητικές χορηγίες 485.650 485.520
Δωρεές 491.640 23.558

1.184.292 702.571
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4. Έξοδα διοίκησης 

2020 2019
€ €

Παροχές προσωπικού 415.080 398.148
Ανθοπωλείο 8.637 8.907
Δημοτικοί φόροι 3.516 2.786
Ηλεκτρισμός 12.381 11.549
Υδατοπρομήθεια 1.731 1.815
Ασφάλιστρα 5.688 4.825
Επιδιορθώσεις και ανακαινίσεις 6.224 12.717
Διάφορα έξοδα, εργασίες τρείτων 67.028 55.801
Τηλεφωνικά και ταχυδρομικά 18.517 20.485
Διαφημίσεις σε ραδιόφωνο και εφημερίδες 4.532 3.594
Γραφική ύλη και εκτυπωτικά 9.037 8.871
Συνδρομές, εισφορές και χορηγίες 9.145 9.809
Έξοδα Δ.Κ.Κ.Φ. ΑΓΩΝΑΣ 4.458 6.952
Έξοδα ειδησεογραφικών και κοινωνικών δικτύων 1.428 1.511
Άλλα έξοδα προσωπικού 13.312 2.531
Εφόδια και έξοδα συντηρήσεως ηλεκτρονικού υπολογιστή 4.279 2.759
Αγορά υπηρεσιών 5.000 1.100
Λογιστικά δικαιώματα 7.779 6.765
Δικηγορικά έξοδα 9.972 1.595
Ευρωεκλογές - 463.233
Πρόστιμα 23 335
Οδοιπορικά 420 3.088
Καθαριότητα 5.883 7.210
Έξοδα παραστάσεως 17.259 7.823
Έξοδα οχημάτων 32.348 25.842
Δωρεές,οικονομική βοήθεια και τιμητικά βραβεία 18.347 15.081
ΕΔΕΚ Πάφου - 11.498
Έξοδα εκλογών 65.460 -
Έξοδα εκδηλώσεων και συνεδρίου 21.638 12.077
Φορολογίες ακινήτων - άλλες φορολογίες 350 -
Αποσβέσεις 71.822 66.516

841.294 1.175.223

5. Έξοδα κατά είδος

2020 2019
€ €

Παροχές προσωπικού (Σημ. 6) 415.080 398.148
Αποσβέσεις 71.822 66.516
Άλλα έξοδα 354.392 710.559

Σύνολο εξόδων 841.294 1.175.223

6. Παροχές προσωπικού

2020 2019
€ €

Μισθοί 328.683 349.142
Κοινωνικές επιβαρύνσεις 86.397 49.006

415.080 398.148
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7. Χρηματοοικονομικά έξοδα

2020 2019
€ €

Τόκοι πληρωτέοι 133 1.985
Διάφορα έξοδα χρηματοδότησης 1.559 2.843

Χρηματοοικονομικά έξοδα 1.692 4.828

8. Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός

Γη και
κτίρια

Μηχανήματα
και

εξοπλισμός

Οχήματα Έπιπλα,
σκεύη και

εξοπλισμός

Σύνολο

€ € € € €
Κόστος
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2019 3.571.780 71.125 11.000 39.672 3.693.577
Προσθήκες 30.719 24.647 10.784 15.144 81.294

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2019/ 1
Ιανουαρίου 2020 3.602.499 95.772 21.784 54.8163.774.871
Προσθήκες 485.700 7.736 7.500 14.925 515.861

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2020 4.088.199 103.508 29.284 69.7414.290.732

Αποσβέσεις
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2019 154.212 17.939 6.600 20.160 198.911
Επιβάρυνση για το έτος 47.100 9.637 4.357 5.422 66.516

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2019/ 1
Ιανουαρίου 2020 201.312 27.576 10.957 25.582 265.427
Επιβάρυνση για το έτος 48.700 11.843 5.857 5.422 71.822

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2020 250.012 39.419 16.814 31.004 337.249

Καθαρή λογιστική αξία

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2020 3.838.187 64.089 12.470 38.7373.953.483

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2019 3.401.187 68.196 10.827 29.2343.509.444

9. Εισπρακτέα ποσά

2020 2019
€ €

Άλλα εισπρακτέα 200 15.727

200 15.727

Η εύλογη αξία των εμπορικών και άλλων εισπρακτέων που έχουν λήξη εντός ενός έτους είναι περίπου η ίδια με τα
ποσά που παρουσιάζονται πιο πάνω.
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10. Μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο

Τα τραπεζικά υπόλοιπα αναλύονται ως ακολούθως:

2020 2019
€ €

Μετρητά στο ταμείο - 307
Μετρητά στην τράπεζα 144.410 256.699

144.410 257.006

11. Δανεισμός

2020 2019
€ €

Μη βραχυπρόθεσμα δάνεια
Δάνεια τραπεζών - 29.313

12. Πιστωτές και οφειλόμενα έξοδα

2020 2019
€ €

Οφειλόμενα έξοδα 6.887 2.964
Άλλοι πιστωτές 206.461 206.461

213.348 209.425

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

13. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις

Το Πολιτικό Κόμμα δεν είχε ενδεχόμενες υποχρεώσεις στις 31 Δεκεμβρίου 2020.

14. Δεσμεύσεις

Το Πολιτικό Κόμμα δεν είχε κεφαλαιουχικές ή άλλες δεσμεύσεις στις 31 Δεκεμβρίου 2020.

15. 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 μέχρι 2
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