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31 Δεκεμβρίου 2012

ΣΕΛΙΔΑ

Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι

1

Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

2

Έκθεση Ανεξάρτητου Ελεγκτή

3-4

Κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων

5

Κατάσταση αναγνωρισμένων εσόδων και εξόδων

6

Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης

7

Κατάσταση μεταβολών καθαρής θέσης

8

Κατάσταση ταμειακών ροών

9

10 - 15

Πρόσθετες πληροφορίες στην Κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων

16 - 18
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Σημειώσεις στις οικονομικές καταστάσεις

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΚΟΥΩΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ

Γιώργος Γιαπανάς

Αντιπρόεδρος

Σωτήρης Κεφάλας

Γ. Γραμματέας

Δώρος Παναγίδης

Ταμίας
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Πρόεδρος

Ανθούλλης Κωνσταντινίδης

Μέλη

Κωνσταντίνος Ασκώτης
Riza Rahmanian

Ανεξάρτητοι Ελεγκτές:

Τραπεζίτης:

Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ
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Αριθμός εγγραφής:

T.A.A. EuroRus Financial Ltd
Εγκεκριμένοι Λογιστές και Εγγεγραμμένοι Ελεγκτές
Μοδέστου Παντελή 14
2407 Έγκωμη
Λευκωσία

1

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΚΟΥΩΣ
ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει την έκθεσή του μαζί με τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της Ομοσπονδίας
για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012.
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Κύρια δραστηριότητα
Η κύρια δραστηριότητα της Ομοσπονδίας, που δεν έχει αλλάξει από το προηγούμενο έτος, είναι να διοργανώνει και να
επιτηρεί το άθλημα του Σκουώς στην Κύπρο και να διασφαλίζει την συμμόρφωση με τους διεθνείς κανονισμούς και
πρόνοιες του 'Σκουώς' όπως έχουν εδραιωθεί και τροποποιούνται κατά καιρούς από την Διεθνή Ομοσπονδία Σκουώς.
Επίσης να οργανώνει και να εκτελεί διαγωνισμούς 'Σκουώς' και με οποιονδήποτε άλλο τρόπο να προωθεί το άθλημα
του 'Σκουώς' στην Κύπρο.
Ανασκόπηση τρέχουσας κατάστασης, προβλεπόμενες μελλοντικές εξελίξεις και σημαντικοί κίνδυνοι
Η εξέλιξη της Ομοσπονδίας μέχρι σήμερα, τα οικονομικά της αποτελέσματα και η οικονομική της θέση, όπως
παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις, θεωρούνται ικανοποιητικά.
H Κυπριακή οικονομία έχει επηρεαστεί αρνητικά τα τελευταία χρόνια από τη διεθνή πιστωτική κρίση και την αστάθεια
των χρηματαγορών. Κατά τη διάρκεια του 2012 σημειώθηκε σημαντική επιδείνωση της κυπριακής οικονομίας και
μείωση της διαθέσιμης ρευστότητας στην αγορά. Η Διεύθυνση της Ομοσπονδίας αξιολογεί σε συνεχή βάση όλες τις
εξελίξεις που θα μπορούσαν να έχουν αντίκτυπο στην οικονομία της Κύπρου και κατά συνέπεια, ποια επίδραση, θα
μπορούσαν να έχουν στη μελλοντική χρηματοοικονομική επίδοση, τις ταμειακές ροές και τη χρηματοοικονομική θέση
της Ομοσπονδίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την συνέχιση της ομαλής διεξαγωγής
των δραστηριοτήτων της Ομοσπονδίας και την αντιμετώπιση όλων των κινδύνων και προβλημάτων που προκύπτουν
ως αποτέλεσμα των πρόσφατων εξελίξεων στο τραπεζικό σύστημα και την οικονομία της Κύπρου.
Οι κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που αντιμετωπίζει η Ομοσπονδία και οι ενέργειες που λαμβάνει για διαχείρισή
τους, αναφέρονται στη σημείωση 3 των οικονομικών καταστάσεων.
Διοικητικό Συμβούλιο
Το μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στις 31 Δεκεμβρίου 2012 και κατά την ημερομηνία της παρούσας έκθεσης
παρουσιάζονται στη σελίδα 1. Όλοι τους ήταν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθ' όλη τη διάρκεια του έτους που
έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012 εκτός από τον Γ. Γραμματέα κύριο Δώρο Παναγίδη που διορίστηκε στις 10 Ιουνίου
2012. Τα μέλη Κωνσταντίνος Αδαμίδης και Χρίστος Χρίστου έχουν αποχωρίσει στις 3 Απριλίου 2012.
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Γεγονότα μετά την περίοδο αναφοράς
Οποιαδήποτε σημαντικά γεγονότα συνέβηκαν μετά την περίοδο αναφοράς, περιγράφονται στη σημείωση 13 των
οικονομικών καταστάσεων.
Ανεξάρτητοι Ελεγκτές
Οι Ανεξάρτητοι Ελεγκτές, T.A.A. EuroRus Financial Ltd, έχουν εκδηλώσει την επιθυμία να εξακολουθήσουν να
παρέχουν τις υπηρεσίες τους και ψήφισμα που να εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει την αμοιβή
τους, θα κατατεθεί στην Ετήσια Γενική Συνέλευση.
Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου,

Γιώργος Γιαπανάς
Πρόεδρος

Λευκωσία, 14 Φεβρουαρίου 2014
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Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή
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Προς τα Μέλη της Κυπριακής Ομοσπονδίας Σκουώς
Έκθεση επί των οικονομικών καταστάσεων

Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της Κυπριακής Ομοσπονδίας Σκουώς (η 'Ομοσπονδία') στις
σελίδες 5 μέχρι 15, οι οποίες αποτελούνται από την Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης στις 31 Δεκεμβρίου 2012,
και τις καταστάσεις λογαριασμού αποτελεσμάτων, αναγνωρισμένων εσόδων και εξόδων, μεταβολών καθαρής θέσης
και ταμειακών ροών του έτους που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών
πολιτικών και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες.

Ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις οικονομικές καταστάσεις

Το Διοικητικό 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 Ευρωπαϊκή
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 έλεγχό μας.
Εκτός όπως αναφέρονται στις παραγράφους της βάσης για γνώμη με επιφύλαξη, διενεργήσαμε τον έλεγχό 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.
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Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη 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 των 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.

Βάση για γνώμη με επιφύλαξη

Δεν μπορέσαμε να λάβουμε τις απαιτούμενες άμεσες επιβεβαιώσεις από την τράπεζα της Ομοσπονδίας για να
μπορέσουμε ανεξάρτητα να επιβεβαιώσουμε το χρεωστικό τραπεζικό υπόλοιπο €5,646 που φάινεται στην κατάσταση
χρηματοοικονομικής θέσης. Τα μετρητά στην τράπεζα έχουν επιβεβαιωθεί μόνο με τραπεζική κατάσταση.
Δεν μπορέσαμε να λάβουμε τις απαιτούμενες άμεσες επιβεβαιώσεις από την PUMA για να μπορέσουμε ανεξάρτητα να
επιβεβαιώσουμε τη χορηγία των €975 που συμπεριλαμβάνεται στις χορηγίες στην Κατάσταση Λογαριασμού
Αποτελεσμάτων. Δεν υπάρχουν οποιαδήποτε άλλα τεκμήρια που να επιβεβαιώνουν την χορηγία αυτή για το έτος
2012.
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Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή (συνέχεια)
Προς τα Μέλη της Κυπριακής Ομοσπονδίας Σκουώς
Γνώμη με επιφύλαξη
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Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις συνέπειες τυχόν αναπροσαρμογών που θα μπορούσαν να καταστούν αναγκαίες αν
μπορούσαμε να ικανοποιηθούμε από τα θέματα που αναφέρονται στις παραγράφους της βάσης για γνώμη με
επιφύλαξη, οι οικονομικές καταστάσεις δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα της οικονομικής κατάστασης της Κυπριακής
Ομοσπονδίας Σκουώς στις 31 Δεκεμβρίου 2012, και της χρηματοοικονομικής της επίδοσής και των ταμειακών ροών
της για το έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως
αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Έκθεση επί άλλων νομικών απαιτήσεων

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του περί Ελεγκτών και Υποχρεωτικών Ελέγχων των Ετήσιων και των Ενοποιημένων
Λογαριασμών Νόμου του 2009, αναφέρουμε τα πιο κάτω:

Έχουμε πάρει όλες τις πληροφορίες και εξηγήσεις που θεωρήσαμε αναγκαίες για σκοπούς του ελέγχου μας,
εκτός του ότι η έκταση της εργασίας μας περιορίστηκε από τα θέματα που αναφέρονται στις παραγράφους
της βάσης για γνώμη με επιφύλαξη.

Κατά τη γνώμη μας, έχουν τηρηθεί από την Ομοσπονδία κατάλληλα λογιστικά βιβλία, εκτός από τα θέματα
που αναφέρονται στις παραγράφους της βάσης για γνώμη με επιφύλαξη.

Οι οικονομικές καταστάσεις της Ομοσπονδίας συμφωνούν με τα λογιστικά βιβλία.

Κατά τη γνώμη μας και από όσα καλύτερα έχουμε πληροφορηθεί και σύμφωνα με τις εξηγήσεις που μας
δόθηκαν, οι οικονομικές καταστάσεις παρέχουν τις απαιτούμενες πληροφορίες με τον απαιτούμενο τρόπο,
εκτός από τα θέματα που αναφέρονται στις παραγράφους της βάσης για γνώμη με επιφύλαξη.

Κατά τη γνώμη μας, οι πληροφορίες που δίνονται στην έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου συνάδουν με τις
οικονομικές καταστάσεις.
Άλλο θέμα
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Αυτή η έκθεση, περιλαμβανομένης και της γνώμης, ετοιμάστηκε για τα μέλη της Ομοσπονδίας ως σώμα και μόνο
σύμφωνα με το Άρθρο 34 του περί Ελεγκτών και Υποχρεωτικών Ελέγχων των Ετήσιων και των Ενοποιημένων
Λογαριασμών Νόμου του 2009 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.

Θεοδώρα Αριστοτέλους Αργυρού
Εγκεκριμένος Λογιστής και Εγγεγραμμένος Ελεγκτής
εκ μέρους και για λογαριασμό της
T.A.A. EuroRus Financial Ltd
Εγκεκριμένοι Λογιστές και Εγγεγραμμένοι Ελεγκτές
Μοδέστου Παντελή 14
2407 Έγκωμη
Λευκωσία

14 Φεβρουαρίου 2014
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ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΚΟΥΩΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012

Σημ.

Έξοδα διοίκησης
Καθαρό πλεόνασμα για το έτος
Λοιπά συνολικά έσοδα

170
36.000
2.975
(37.739)
1.406

7.408
9.920
170
42.200
1.467
2.500
(47.154)
16.511

4

(1.285)

(1.662)

121

14.849

-

121
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Συνολικό πλεόνασμα για το έτος

2011
€
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Άλλα έσοδα
Διαγραφή χρέους από επαρχειακούς ομίλους
Συνδρομές
Επιχορηγήσεις από ΚΟΑ για το τρέχον έτος
Επιχορηγήσεις Ακαδημίας Αθλητισμού ΚΟΑ
Χορηγίες
Κόστος κυρίων δραστηριότητων
Πλεόνασμα από κύριες δραστηριότητες

2012
€

Οι σημειώσεις στις σελίδες 10 μέχρι 15 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.
5

14.849

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΚΟΥΩΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ
Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012

Σημ.

Λοιπά συνολικά έσοδα

121

14.849

121
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Συνολικά έσοδα για το έτος

2011
€
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Καθαρό πλεόνασμα για το έτος

2012
€

Οι σημειώσεις στις σελίδες 10 μέχρι 15 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.
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14.849

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΚΟΥΩΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
31 Δεκεμβρίου 2012

Σημ.

2012
€

2011
€

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
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Μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού
Άυλα στοιχεία ενεργητικού

7

Κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού
Εισπρακτέα ποσά
Μετρητά στην τράπεζα

Σύνολο στοιχείων ενεργητικού

8
9

409

546

409

546

24.178
5.646

14.768
12.107

29.824

26.875

30.233

27.421

5.362

5.241

5.362

5.241

24.871

22.180

24.871

22.180

30.233

27.421

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Κεφάλαια μελών
Συσσωρευμένα κέρδη
Σύνολο κεφαλαίων
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις

10

Σύνολο κεφαλαίων και υποχρεώσεων
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Στις 14 Φεβρουαρίου 2014 το Διοικητικό Συμβούλιο της Κυπριακής Ομοσπονδίας Σκουώς ενέκρινε αυτές τις
οικονομικές καταστάσεις για έκδοση.

....................................
Γιώργος Γιαπανάς
Πρόεδρος

....................................
Ανθούλλης Κωνσταντινίδης
Ταμίας

Οι σημειώσεις στις σελίδες 10 μέχρι 15 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.
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ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΚΟΥΩΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ
Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2011
Συνολικά έσοδα
Καθαρό πλεόνασμα για το έτος

as
at
14
/2/
20
14

Συσσωρευμένο
πλεόνασμα /
(έλλειμμα)
€

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2011/ 1 Ιανουαρίου 2012
Συνολικά έσοδα
Καθαρό πλεόνασμα για το έτος

(9.608)

(9.608)

14.849

14.849

5.241

5.241

121

121

5.362

5.362
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Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2012

Σύνολο
€

Οι σημειώσεις στις σελίδες 10 μέχρι 15 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.
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ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΚΟΥΩΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012

2012
€

2011
€

121

14.849

137

137

Ροή μετρητών από εργασίες πριν από αλλαγές στο κεφάλαιο
κινήσεως
(Αύξηση)/μείωση στα εισπρακτέα ποσά
Αύξηση / (μείωση) στις υποχρεώσεις

258
(9.410)
2.691

14.986
10.412
(17.042)

Καθαρή ροή μετρητών (για) / από εργασίες

(6.461)

8.356

Σημ.

7
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ΡΟΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΟ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Πλεόνασμα πριν τη φορολογία
Αναπροσαρμογές για:
Απόσβεση ιστοσελίδας

ΡΟΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Πληρωμή για αγορά άυλων στοιχείων ενεργητικού

-

(683)

Καθαρή ροή μετρητών για επενδυτικές δραστηριότητες

-

(683)

ΡΟΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

-

-

7

Καθαρή (μείωση) / αύξηση σε μετρητά και αντίστοιχα μετρητών
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών:
Στην αρχή του έτους
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4.434

5.646

12.107

Οι σημειώσεις στις σελίδες 10 μέχρι 15 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.
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7.673

12.107
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Στο τέλος του έτους

(6.461)

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΚΟΥΩΣ
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012
1. Σύσταση και κύριες δραστηριότητες
Χώρα συστάσεως

Κύρια δραστηριότητα

as
at
14
/2/
20
14

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Σκουώς (η 'Ομοσπονδία') συστάθηκε στην Κύπρο στις 27 Οκτωβρίου 1983 ως σωματείο
δυνάμει του Περί Σωματείων και ιδρυμάτων Νόμου του 1972.

Η κύρια δραστηριότητα της Ομοσπονδίας, που δεν έχει αλλάξει από το προηγούμενο έτος, είναι να διοργανώνει και να
επιτηρεί το άθλημα του Σκουώς στην Κύπρο και να διασφαλίζει την συμμόρφωση με τους διεθνείς κανονισμούς και
πρόνοιες του 'Σκουώς' όπως έχουν εδραιωθεί και τροποποιούνται κατά καιρούς από την Διεθνή Ομοσπονδία Σκουώς.
Επίσης να οργανώνει και να εκτελεί διαγωνισμούς 'Σκουώς' και με οποιονδήποτε άλλο τρόπο να προωθεί το άθλημα
του 'Σκουώς' στην Κύπρο.
2. 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 από όπου 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.
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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 αρχών
της Ομοσπονδίας. 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 εισοδημάτων και εξόδων κατά τη διάρκεια του
υπό αναφορά έτους. Παρά το γεγονός ότι αυτοί οι υπολογισμοί βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της
Διεύθυνσης της Ομοσπονδίας 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, η Ομοσπονδία υιοθέτησε όλα τα νέα και αναθεωρημένα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Αναφοράς (ΔΠΧΑ) τα οποία σχετίζονται με τις εργασίες της και είναι εφαρμόσιμα για λογιστικές περιόδους που
αρχίζουν την 1 Ιανουαρίου 2012. Η υιοθέτηση αυτή δεν είχε επιφέρει σημαντικές αλλαγές στις λογιστικές πολιτικές
της Ομοσπονδίας.
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 της Ομοσπονδίας.
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ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΚΟΥΩΣ
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012
2. Λογιστικές πολιτικές (συνέχεια)
Αναγνώριση εισοδημάτων

Ωφελήματα υπαλλήλων

as
at
14
/2/
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14

Τα έσοδα της Ομοσπονδίας αναγνωρίζονται με βάση την αρχή των δεδουλευμένων εσόδων.

Η Ομοσπονδία και οι υπάλληλοι της συνεισφέρουν στο Κυβερνητικό Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων με βάση τους
μισθούς των υπαλλήλων. Οι συνεισφορές της Ομοσπονδίας διαγράφονται στην περίοδο που σχετίζονται και
περιλαμβάνονται στις παροχές προσωπικού. η Ομοσπονδία δεν έχει οποιαδήποτε νομική ή τεκμαιρόμενη υποχρέωση
για να πληρώσει επιπλέον συνεισφορές εάν το σχέδιο δεν κατέχει αρκετά στοιχεία ενεργητικού για να πληρώσει σε
όλους τους υπαλλήλους τα ωφελήματα που αναλογούν στις υπηρεσίες τους κατά τη διάρκεια του τρέχοντος και
προηγούμενων ετών.
Εισόδημα από χορηγίες

Οι χορηγίες δεν αναγνωρίζονται μέχρι να υπάρχει δίκαιη βεβαιότητα ότι η Ομοσπονδία θα συμμορφωθεί με τους
όρους που συνδέονται με αυτές και ότι οι χορηγίες θα εισπραχθούν. Αποσβένονται με τη σταθερή μέθοδο
λαμβάνοντας υπόψη την αναμενόμενη ωφέλιμη ζωή των σχετικών στοιχείων ενεργητικού. Χορηγίες αναφορικά με
έξοδα αναγνωρίζονται ως εισόδημα.
Ανάπτυξη ιστοσελίδας

Η ανάπτυξη ιστοσελίδας επιμετρείται αρχικά στο κόστος αγοράς της και αποσβένεται με τη σταθερή μέθοδο κατά τη
διάρκεια της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής της.
Η εκτιμημένη ωφέλιμη ζωή της ιστοσελίδας είναι πέντε έτη και το ποσοστό απόσβεσης της είναι 20% για κάθε έτος.
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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 την 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.
Χρηματοοικονομικά μέσα

Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού και οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται στην Κατάσταση
χρηματοοικονομικής θέσης της Ομοσπονδίας, από τη στιγμή που η Ομοσπονδία καθίσταται ένα μέρος εκ των
συμβαλλόμενων του χρηματοοικονομικού μέσου.
Απαιτήσεις από κύριες δραστηριότητες

Οι απαιτήσεις από κύριες δραστηριότητες αρχικά επιμετρώνται στη δίκαιη αξία και μεταγενέστερα επιμετρώνται στο
αναπόσβεστο κόστος με τη χρήση της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου. Κατάλληλες προβλέψεις για εκτιμώμενα
μη ανακτήσιμα ποσά αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα έτους όταν υπάρχει αντικειμενική απόδειξη ότι το στοιχείο
ενεργητικού έχει απομειωθεί. Η αναγνωριζόμενη πρόβλεψη επιμετράται ως η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας του
στοιχείου ενεργητικού και της παρούσας αξίας των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών προεξοφλημένων με το
πραγματικό επιτόκιο που ίσχυε κατά την αρχική αναγνώριση.
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών
Για σκοπούς της κατάστασης ταμειακών ροών, τα μετρητά και αντίστοιχα μετρητών αποτελούνται από μετρητά στο
ταμείο και στην τράπεζα.
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ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΚΟΥΩΣ
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012
2. Λογιστικές πολιτικές (συνέχεια)
Χρηματοοικονομικά μέσα (συνέχεια)
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14

Υποχρεώσεις από κύριες δραστηριότητες

Οι υποχρεώσεις από κύριες δραστηριότητες αρχικά επιμετρώνται στη δίκαιη αξία τους και μεταγενέστερα
επιμετρώνται στο αναπόσβεστο κόστος με την χρησιμοποίηση της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου.
Απομείωση στην αξία 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
αλλαγές 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 δίκαιης 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).
Προβλέψεις

Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Ομοσπονδία έχει μια παρούσα νομική ή τεκμαιρόμενη υποχρέωση που
προκύπτει από προηγούμενα γεγονότα, είναι πιθανό να υπάρξει ροή στοιχείων ενεργητικού για εξόφληση αυτής της
υποχρέωσης, και το ποσό της υποχρέωσης μπορεί να υπολογιστεί αξιόπιστα. Όταν η Ομοσπονδία αναμένει η
πρόβλεψη να αποπληρωθεί, για παράδειγμα με βάση ένα ασφαλιστικό συμβόλαιο, η αποπληρωμή αναγνωρίζεται ως
ξεχωριστό στοιχείο ενεργητικού μόνο όταν η αποπληρωμή είναι σχεδόν βεβαία.
Συγκριτικά ποσά
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Όπου χρειάζεται τα συγκριτικά ποσά αναπροσαρμόζονται για να συνάδουν με τις αλλαγές στην παρουσίαση του
τρέχοντος έτους.
3. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου
Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου
Η Ομοσπονδία εκτίθεται σε πιστωτικό κίνδυνο και άλλους κινδύνους που προκύπτουν από τα χρηματοοικονομικά μέσα
που κατέχει. Η πολιτική που εφαρμόζει η Ομοσπονδία στη διαχείριση των κινδύνων, ώστε να τους ελέγχει, εξηγείται
πιο κάτω:
3.1 Πιστωτικός κίνδυνος
Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει όταν η αδυναμία των συμβαλλόμενων μερών να εξοφλήσουν τις υποχρεώσεις τους
θα μπορούσε να μειώσει το ποσό των μελλοντικών ταμειακών εισροών από χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού
κατά την ημερομηνία αναφοράς. Η Ομοσπονδία παρακολουθεί σε συνεχή βάση τη χρονολογική κατάσταση των
εισπρακτέων.
3.2 Άλλοι κίνδυνοι
Το γενικότερο οικονομικό περιβάλλον που επικρατεί στην Κύπρο και διεθνώς ενδέχεται να επηρεάσει σε σημαντικό
βαθμό τις δραστηριότητες της Ομοσπονδίας. Έννοιες όπως ο πληθωρισμός, η ανεργία και εξέλιξη του ακαθάριστου
εγχώριου προϊόντος (GDP) είναι άμεσα συνυφασμένες με την οικονομική πορεία της κάθε χώρας και οποιαδήποτε
μεταβολή αυτών καθώς και του εν γένει οικονομικού περιβάλλοντος δύναται να προκαλέσει αλυσιδωτές αντιδράσεις
σε όλους τους τομείς επηρεάζοντας ανάλογα την Ομοσπονδία.
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ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΚΟΥΩΣ
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012
3. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου (συνέχεια)
Εκτίμηση δίκαιων αξιών

4. Έξοδα διοίκησης

as
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14
/2/
20
14

Οι δίκαιες αξίες των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων της Ομοσπονδίας είναι περίπου οι
ίδιες, όπως και τα ποσά που εμφανίζονται στην Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης.

Ασφάλιστρα
Επιδιορθώσεις
Τηλεφωνικά και ταχυδρομικά
Αμοιβή ελεγκτών για τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετήσιων λογαριασμών
Φιλοξενία
Δικαιώματα τράπεζας
Απόσβεση ιστοσελίδας

5. Πλεόνασμα από εργασίες

Το πλεόνασμα / (έλλειμμα) από εργασίες αναφέρεται μετά τη χρέωση των πιο
κάτω κονδυλίων:
Απόσβεση ιστοσελίδας (Σημ.7)
Παροχές προσωπικού (Σημ.6)
Αμοιβή ελεγκτών για τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετήσιων λογαριασμών
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6. Παροχές προσωπικού

Κοινωνικές ασφαλίσεις και άλλα ταμεία

2012
€

2011
€

200
227
560
90
71
137

460
224
560
135
146
137

1.285

1.662

2012
€

2011
€

137
320
560

137
560

2012
€
320

2011
€
-

320

13
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ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΚΟΥΩΣ
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012
7. Άυλα στοιχεία ενεργητικού
Ανάπτυξη
ιστοσελίδας
€
683
683

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2012

683

Διαγραφή
Διαγραφή για το έτος (Σημ.5)
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2011/ 1 Ιανουαρίου 2012
Διαγραφή για το έτος (Σημ.5)

137
137
137

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2012

274

Καθαρή λογιστική αξία
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2012
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2011

409
546

8. Εισπρακτέα ποσά

as
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Κόστος
Προσθήκες
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2011/ 1 Ιανουαρίου 2012

Εισπρακτέα από κύριες δραστηριότητες της Ομοσπονδίας
Άλλοι χρεώστες

2012
€
23.835
343

2011
€
14.308
460

24.178

14.768

Η Ομοσπονδία δεν κατέχει οποιεσδήποτε εξασφαλίσεις σε σχέση με τα εισπρακτέα.
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Η δίκαιη αξία των εισπρακτέων που έχουν λήξη εντός ενός έτους είναι περίπου η ίδια με τα ποσά που παρουσιάζονται
πιο πάνω.
Η έκθεση της Ομοσπονδίας σε πιστωτικό κίνδυνο και ζημιές απομείωσης αναφορικά με εμπορικές και λοιπές
απαιτήσεις γνωστοποιείται στη σημείωση 3 των οικονομικών καταστάσεων.
9. Μετρητά στην τράπεζα

Τα τραπεζικά υπόλοιπα αναλύονται ως ακολούθως:

Μετρητά στην τράπεζα

14

2012
€
5.646

2011
€
12.107

5.646

12.107

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΚΟΥΩΣ
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012
10. Υποχρεώσεις
2011
€
20.842
1.338

24.871

22.180
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Πιστωτές από κύριες δραστηριότητες της Ομοσπονδίας
Οφειλόμενα έξοδα

2012
€
24.189
682

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

Η Ομοσπονδία δεν είχε ενδεχόμενες υποχρεώσεις στις 31 Δεκεμβρίου 2012.
12. Δεσμεύσεις

Η Ομοσπονδία δεν είχε κεφαλαιουχικές ή άλλες δεσμεύσεις στις 31 Δεκεμβρίου 2012.
13. Γεγονότα μετά την περίοδο αναφοράς

Στις 22 Μαρτίου, 2013, η Βουλή των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας ψήφισε νομοθεσία που αφορά την
επιβολή περιοριστικών μέτρων αναφορικά με συναλλαγές που εκτελούνται μέσω των τραπεζικών ιδρυμάτων που
λειτουργούν στην Κύπρο. Η έκταση και η διάρκεια των περιοριστικών μέτρων αποφασίζονται από τον Υπουργό
Οικονομικών και τον Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και αυτά έχουν τεθεί σε ισχύ στις 28 Μαρτίου,
2013. Οι δραστηριότητες της Ομοσπονδίας θα επηρεαστούν από την έκταση και τη διάρκεια αυτών των
περιοριστικών μέτρων.
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Στις 18 Απριλίου, 2013 η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε την αύξηση του εταιρικού φόρου από 10% σε 12,5% με
ισχύ από την 1 Ιανουαρίου, 2013. Επίσης, ψηφίστηκε η αύξηση του συντελεστή έκτακτης αμυντικής εισφοράς από
15% σε 30% σε τόκους που δεν πηγάζουν από τη συνήθη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων ή δεν συνδέονται στενά
με αυτή.
Στις 29 Μαρτίου, 2013 η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου έκδωσε Διατάγματα αναφορικά με τη Λαϊκή Τράπεζα και την
Τράπεζα Κύπρου εφαρμόζοντας μέτρα για τις δύο αυτές τράπεζες δυνάμει του περί Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων
Ιδρυμάτων Νόμου του 2013.
Τα μετρητά της Ομοσπονδίας σε τράπεζες που επηρεάζονται από τα πιο πάνω μέτρα ήταν κάτω από €100.000 κατά
την ημερομηνία εφαρμογής των αποφάσεων, και ως εκ τούτου δεν επηρεάζονται.

Έκθεση Ανεξάρτητου Ελεγκτή στις σελίδες 3 και 4
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ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΚΟΥΩΣ
ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012

Σελίδα

17

Πλεόνασμα από κύριες δραστηριότητες
Λειτουργικά έξοδα
Έξοδα διοίκησης

18
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Καθαρό πλεόνασμα για το έτος

2011
€

170
36.000
2.975
(37.739)

7.408
9.920
170
42.200
1.467
2.500
(47.154)

1.406

16.511

(1.285)

(1.662)

121

14.849
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Εισοδήματα
Άλλα έσοδα
Διαγραφή χρέους από επαρχειακούς ομίλους
Συνδρομές
Επιχορηγήσεις από ΚΟΑ για το τρέχον έτος
Επιχορηγήσεις Ακαδημίας Αθλητισμού ΚΟΑ
Χορηγίες
Κόστος κυρίων δραστηριότητων

2012
€

16

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΚΟΥΩΣ
ΚΟΣΤΟΣ ΚΥΡΙΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012

2012
€

2011
€
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Κύριες δραστηριότητες
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Άμεσα έξοδα
Κοινωνικές ασφαλίσεις ομοσπονδιακού προπονητή
Ανάπτυξη ταλέντων
Συνδρομές
Ανάπτυξη ταλέντων
Προετοιμασία αθλητών
Σεμινάρια
Ανάπτυξη βάσης
Ομοσπονδιακοί προπονητές
Διεθνής αγώνες στην Κύπρο
Κογκρέσσα εξωτερικού
Αγώνες εσωτερικού
Διεθνής συμμετοχές

17

320
1.304
1.042
1.392
14.750
700
1.348
1.855
15.028

1.021
10.000
1.957
1.562
2.350
14.630
2.728
2.331
2.268
8.307

37.739

47.154

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΚΟΥΩΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ
Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012

2011
€

200
227
560
90
71
137

460
224
560
135
146
137

1.285

1.662
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Έξοδα διοίκησης
Ασφάλιστρα
Επιδιορθώσεις
Τηλεφωνικά και ταχυδρομικά
Αμοιβή ελεγκτών για τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετήσιων λογαριασμών
Φιλοξενία
Δικαιώματα τράπεζας
Απόσβεση ιστοσελίδας

2012
€
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ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΚΟΥΩΣ
Λευκωσία, 14 Φεβρουαρίου 2014
Κυρίους,
T.A.A. EuroRus Financial Ltd
Εγκεκριμένοι Λογιστές και Εγγεγραμμένοι Ελεγκτές
Μοδέστου Παντελή 14
2407 Έγκωμη
Λευκωσία
Κύριοι,
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Οικονομικές καταστάσεις - 31 Δεκεμβρίου 2012

Σύμφωνα με δική σας παράκληση, επιβεβαιώνουμε με την επιστολή αυτή ότι ο έλεγχος που διενεργήσατε πάνω στις
οικονομικές καταστάσεις της Κυπριακής Ομοσπονδίας Σκουώς για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012 έγινε
για να εκφέρετε γνώμη στο κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα της κατάστασης
των υποθέσεων της Ομοσπονδίας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά
υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Αναφορικά με τον έλεγχό σας, επιβεβαιώνουμε από όσα γνωρίζουμε και πιστεύουμε, τις ακόλουθες παραστάσεις που
έγιναν σε σας κατά τη διάρκεια του ελέγχου σας:
1)

Αναγνωρίζουμε την ευθύνη μας για τη δίκαιη απεικόνιση των οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με Διεθνή
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

2)

Δεν έχουν υπάρξει:

Παρατυπίες από μέρους της διοίκησης ή
εσωτερικού ελέγχου της Ομοσπονδίας.

Παρατυπίες από μέρους άλλων υπαλλήλων
οικονομικές καταστάσεις της Ομοσπονδίας.

Επικοινωνία με εποπτικές αρχές που να
ουσιώδεις ελλείψεις ή δεν συνάδουν
χρηματοοικονομικής αναφοράς.

υπαλλήλων που κατέχουν σημαντική θέση στη δομή

που θα μπορούσαν να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στις
υποδεικνύουν ότι οι οικονομικές καταστάσεις έχουν
σε ουσιώδη βαθμό με γενικά αποδεκτές αρχές

Οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδεις ανακρίβειες και παραλείψεις.

4)

Σας έχουμε διαθέσει όλα τα λογιστικά βιβλία και όλα τα δικαιολογητικά στοιχεία, και όλα τα πρακτικά των
συνεδριάσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

5)

Η Ομοσπονδία δεν έχει σχέδια ή προθέσεις που μπορεί να επηρεάσουν σημαντικά τη φέρουσα αξία ή την
ταξινόμηση του ενεργητικού και παθητικού.

6)

Η Ομοσπονδία έχει πλήρεις τίτλους όλων των στοιχείων ενεργητικού που είναι καταχωρημένα στις οικονομικές
καταστάσεις και δεν υπάρχει πάνω σε αυτά καμιά επιβάρυνση ή υποθήκη, εκτός από αυτές που αναφέρονται
στις οικονομικές καταστάσεις.

7)

Έχουμε κατάλληλα καταχωρήσει ή γνωστοποιήσει όλες τις υποχρεώσεις, είτε πραγματικές είτε ενδεχόμενες, και
έχουμε γνωστοποιήσει στις οικονομικές καταστάσεις όλες τις εγγυήσεις που έχουμε δώσει σε τρίτα πρόσωπα.

8)

Επιβεβαιώνουμε ότι τα ποσά που οφείλονται στην Ομοσπονδία είναι όλα εισπράξιμα.

9)

Δεν έχουν προκύψει γεγονότα μετά την ημερομηνία αναφοράς και κατά την ημερομηνία της επιστολής αυτής,
τα οποία απαιτούν οποιαδήποτε αναπροσαρμογή στις οικονομικές καταστάσεις.
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3)

10) Σας έχουμε ενημερώσει για όλες τις εκκρεμείς και πιθανές διεκδικήσεις και απαιτήσεις, ανεξαρτήτως εάν αυτές
έχουν συζητηθεί ή όχι με τον νομικό σύμβουλο.
11) Εξ’ όσων καλύτερα γνωρίζουμε και πιστεύουμε, τα πρόσωπα που ελέγχουν την Ομοσπονδία είναι αυτά που
παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις.

1

12) Εξ’ όσων καλύτερα γνωρίζουμε και πιστεύουμε, δεν υπήρχαν οποιεσδήποτε ουσιαστικές συναλλαγές με
συγγενικά μέρη κατά τη διάρκεια της υπό αναφορά περιόδου, πέραν από αυτές που αναφέρονται στις
οικονομικές καταστάσεις.
13) Εκτός όπως παρουσιάζεται στις οικονομικές καταστάσεις, τα αποτελέσματα του έτους δεν επηρεάζονται
ουσιαστικά από οποιεσδήποτε μη συνήθεις, μεμονωμένες ή μεγάλου μεγέθους συναλλαγές ή αλλαγές στις
λογιστικές πολιτικές.
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14) Επιβεβαιώνουμε ότι τα μετρητά στην τράπεζα στις 31 Δεκεμβρίου 2012 ήταν €5,646.
15) Επιβεβαιώνουμε ότι τα εισπρακτέα ποσά της Ομοσπονδίας στις 31 Δεκεμβρίου 2012 ήταν €24,178.

16) Επιβεβαιώνουμε ότι οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της Ομοσπονδίας στις 31 Δεκεμβρίου 2012 ήταν €24,871.
17) Λαμβάνοντας υπόψη όλους τους σχετικούς παράγοντες, επιβεβαιώνουμε ότι η Ομοσπονδία θα συνεχίσει να
λειτουργεί ως δρώσα οικονομική μονάδα και οι οικονομικές καταστάσεις θα πρέπει να ετοιμαστούν με αυτή τη
βάση.
18) Έχουμε επίσης εξετάσει και είμαστε ικανοποιημένοι με την παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων, σε
σχέση με την προϋπόθεση ότι η Ομοσπονδία θα συνεχίσει να λειτουργεί ως δρώσα οικονομική μονάδα.
19) Η Ομοσπονδία συμμορφώθηκε πλήρως με όλες της πτυχές των συμβατικών συμφωνιών που θα μπορούσαν να
έχουν σημαντική επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης.
20) Επιβεβαιώνουμε ότι έχουμε λάβει χορηγία από την PUMA για το ποσό των €975,46 που συμπεριλαμβάνεται στα
έσοδα της Ομοσπονδίας.
21) Επιβεβαιώνουμε ότι οι εισπρακτέες συνδρομές για το έτος 2012 ήταν €85 για το κάθε μέλος.

22) Επιβεβαιώνουμε ότι οι πιο πάνω διαβεβαιώσεις βασίζονται σε πληροφορίες από τα μέλη της διεύθυνσης και του
προσωπικού που έχουν τις κατάλληλες γνώσεις και πείρα (και όπου χρειάζεται με εξέταση αποδεικτικών
στοιχείων) και ορθά έχουν δοθεί σ’ εσάς.
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Με εκτίμηση,
Δια Κυπριακή Ομοσπονδία Σκουώς

....................................
Γιώργος Γιαπανάς
Πρόεδρος

....................................
Ανθούλλης Κωνσταντινίδης
Ταμίας
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