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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 2014.
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 2014 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.
Περισσότερες λεπτομέρειες για το λειτουργικό περιβάλλον της Ομοσπονδίας καθώς και για τους άλλους κινδύνους και
αβεβαιότητες που αντιμετωπίζει και τις ενέργειες που λαμβάνει για αντιμετώπιση τους, αναφέρονται στις σημειώσεις
3 και 10 των οικονομικών καταστάσεων.
Διοικητικό Συμβούλιο
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στις 31 Δεκεμβρίου 2014 και κατά την ημερομηνία της παρούσας έκθεσης
παρουσιάζονται στη σελίδα 1.
Γεγονότα μετά την περίοδο αναφοράς
Οποιαδήποτε σημαντικά γεγονότα συνέβηκαν μετά την περίοδο αναφοράς, περιγράφονται στη σημείωση 14 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, 30 Απριλίου 2015
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Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή
Προς τα Μέλη της Κυπριακής Ομοσπονδίας Σκουώς
Έκθεση επί των οικονομικών καταστάσεων
Έχουμε ελέγξει τις οικονομικές καταστάσεις της Κυπριακής Ομοσπονδίας Σκουώς (η 'Ομοσπονδία')
στις σελίδες 5 μέχρι 15 οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης στις 31 Δεκεμβρίου
2014, και τις καταστάσεις λογαριασμού αποτελεσμάτων, αλλαγών καθαρής θέσης και ταμειακών ροών για το έτος που
έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηματικές
πληροφορίες.

Ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις οικονομικές καταστάσεις
Το 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.
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.
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 με επιφύλαξη.

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 €41,461 που φάινεται στην
κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης. Τα μετρητά στην τράπεζα έχουν επιβεβαιωθεί μόνο με τραπεζική κατάσταση.

Γνώμη με επιφύλαξη
Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις συνέπειες τυχόν αναπροσαρμογών που θα μπορούσαν να καταστούν αναγκαίες αν
μπορούσαμε να ικανοποιηθούμε από το θέμα που αναφέρεται στη παράγραφο της βάσης για γνώμη με επιφύλαξη, οι
οικονομικές καταστάσεις δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα της χρηματοοικονομικής θέσης της Κυπριακής Ομοσπονδίας
Σκουώς στις 31 Δεκεμβρίου 2014, και της χρηματοοικονομικής της επίδοσης 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.
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Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή (συνέχεια)
Προς τα Μέλη της Κυπριακής Ομοσπονδίας Σκουώς
Έκθεση επί άλλων νομικών απαιτήσεων
Σύμφωνα με τις επιπρόσθετες απαιτήσεις των περί Ελεγκτών και Υποχρεωτικών Ελέγχων των Ετήσιων και
Ενοποιημένων Λογαριασμών Νόμων του 2009 και 2013, αναφέρουμε τα πιο κάτω:

Έχουμε πάρει όλες τις πληροφορίες και εξηγήσεις που θεωρήσαμε αναγκαίες για σκοπούς του ελέγχου μας,
εκτός από το θέμα που αναφέρεται στη παράγραφο της βάσης για γνώμη με επιφύλαξη.

Κατά τη γνώμη μας, έχουν τηρηθεί από την Ομοσπονδία κατάλληλα λογιστικά βιβλία.

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 το θέμα που αναφέρεται στη παράγραφο 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
Αυτή η έκθεση, περιλαμβανομένης και της γνώμης, ετοιμάστηκε για τα μέλη της Ομοσπονδίας ως σώμα και μόνο
σύμφωνα με το Άρθρο 34 των περί Ελεγκτών και Υποχρεωτικών Ελέγχων των Ετήσιων και Ενοποιημένων
Λογαριασμών Νόμων του 2009 και 2013 και για κανένα άλλο σκοπό. Δίνοντας αυτή τη γνώμη δεν αποδεχόμαστε ή
αναλαμβάνουμε ευθύνη για οποιοδήποτε άλλο σκοπό ή προς οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο στη γνώση του οποίου
αυτή η έκθεση δυνατόν να περιέλθει.

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

30 Απριλίου 2015
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ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΚΟΥΩΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014

Σημ.
Άλλα έσοδα
Συνδρομές
Επιχορηγήσεις από ΚΟΑ για το τρέχον έτος
Κόστος κυρίων δραστηριότητων
Πλεόνασμα από κύριες δραστηριότητες
Έξοδα διοίκησης
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Καθαρό πλεόνασμα για το έτος
Λοιπά συνολικά έσοδα
Συνολικό πλεόνασμα για το έτος

2014
€

2013
€

500
200
23,200
(22,156)

200
200
23,822
(21,991)

1,744

2,231

(1,160)

(1,203)

584

1,028

-

-

584

1,028

Οι σημειώσεις στις σελίδες 9 μέχρι 15 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.
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ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΚΟΥΩΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
31 Δεκεμβρίου 2014

2014
€

2013
€

136

272

136

272

2,249
41,461

2,812
33,527

43,710

36,339

43,846

36,611

Κεφάλαια μελών
Συσσωρευμένα κέρδη

6,974

6,390

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

6,974

6,390

36,872

30,221

36,872

30,221

43,846

36,611

Σημ.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού
Άυλα στοιχεία ενεργητικού
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Κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού
Εισπρακτέα ποσά
Μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο

7
8

Σύνολο στοιχείων ενεργητικού
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις

9

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων

Στις 30 Απριλίου 2015 το Διοικητικό Συμβούλιο της Κυπριακής Ομοσπονδίας Σκουώς ενέκρινε αυτές τις οικονομικές
καταστάσεις για έκδοση.

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

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

Οι σημειώσεις στις σελίδες 9 μέχρι 15 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.
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ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΚΟΥΩΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ
Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2013
Συνολικά έσοδα
Καθαρό πλεόνασμα για το έτος

Συσσωρευμένο
πλεόνασμα /
(έλλειμμα)
€

Σύνολο
€

5,362

5,362

1,028

1,028

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2013

6,390

6,390

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2013/ 1 Ιανουαρίου 2014

6,390

6,390

584

584

6,974

6,974

Συνολικά έσοδα
Καθαρό πλεόνασμα για το έτος
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2014

Οι σημειώσεις στις σελίδες 9 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 2014

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

6

Ροή μετρητών από εργασίες πριν από αλλαγές στο κεφάλαιο
κινήσεως
Μείωση στα εισπρακτέα ποσά
Αύξηση στις υποχρεώσεις
Ροή μετρητών από εργασίες

2014
€

2013
€

584

1,028

136

137

720
563
6,651
7,934

1,165
21,366
5,350
27,881

ΡΟΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

-

-

ΡΟΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

-

-

Καθαρή αύξηση σε μετρητά και αντίστοιχα μετρητών
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών:
Στην αρχή του έτους
Στο τέλος του έτους

8

7,934

27,881

33,527

5,646

41,461

33,527

Οι σημειώσεις στις σελίδες 9 μέχρι 15 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.
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ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΚΟΥΩΣ
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014
1. Σύσταση και κύριες δραστηριότητες
Χώρα συστάσεως
Η Κυπριακή Ομοσπονδία Σκουώς (η 'Ομοσπονδία') συστάθηκε στην Κύπρο στις 27 Οκτωβρίου 1983 ως σωματείο
δυνάμει του Περί Σωματείων και ιδρυμάτων Νόμου του 1972.
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.
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 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 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 2014. 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 2014
2. Λογιστικές πολιτικές (συνέχεια)
Αναγνώριση εισοδημάτων
Τα έσοδα της Ομοσπονδίας αναγνωρίζονται με βάση την αρχή των δεδουλευμένων εσόδων.
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.
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.
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 εμπορικές 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.
Υποχρεώσεις από κύριες δραστηριότητες
Οι υποχρεώσεις από εμπορικές δραστηριότητες αρχικά επιμετρώνται στη δίκαιη αξία τους και μεταγενέστερα
επιμετρώνται στο αναπόσβεστο κόστος με την χρησιμοποίηση της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου.
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ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΚΟΥΩΣ
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014
2. Λογιστικές πολιτικές (συνέχεια)
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
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 (ΑΕΠ) είναι άμεσα συνυφασμένες με την οικονομική πορεία της κάθε χώρας και οποιαδήποτε
αλλαγή αυτών καθώς και του εν γένει οικονομικού περιβάλλοντος δύναται να προκαλέσει αλυσιδωτές αντιδράσεις σε
όλους τους τομείς επηρεάζοντας ανάλογα την Ομοσπονδία.
Εκτίμηση δίκαιων αξιών
Οι δίκαιες αξίες των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων της Ομοσπονδίας είναι περίπου οι
ίδιες, όπως και τα ποσά που παρουσιάζονται στην κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης.
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ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΚΟΥΩΣ
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014
4. Έξοδα διοίκησης

Τηλεφωνικά και ταχυδρομικά
Διατήρηση ιστοσελίδας
Τόκοι εισπρακτέοι από τράπεζες
Άμυνα που παρακρατήθηκε από τόκους
Αμοιβή ελεγκτών για τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετήσιων λογαριασμών
Συνδρομή στον ΚΟΕ
Απόσβεση ιστοσελίδας

2014
€
199
177
(76)
23
666
35
136

2013
€
230
176
(59)
18
666
35
137

1,160

1,203

2014
€

2013
€

136
666

137
666

5. Πλεόνασμα από εργασίες

Το κέρδος από εργασίες αναφέρεται μετά τη χρέωση των πιο κάτω κονδυλίων:
Απόσβεση ιστοσελίδας (Σημ.6)
Αμοιβή ελεγκτών για τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετήσιων λογαριασμών
6. Άυλα στοιχεία ενεργητικού

Ανάπτυξη
ιστοσελίδας
€
Κόστος
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2013

683

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2013/ 1 Ιανουαρίου 2014

683

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2014

683

Αποσβέσεις
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2013
Αποσβέσεις για το έτος (Σημ.5)

274
137

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2013/ 1 Ιανουαρίου 2014
Αποσβέσεις για το έτος (Σημ.5)

411
136

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2014

547

Καθαρή λογιστική αξία
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2014

136

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2013

272

7. Εισπρακτέα ποσά

Εισπρακτέα από κύριες δραστηριότητες της Ομοσπονδίας
Άλλοι χρεώστες

Η Ομοσπονδία δεν κατέχει οποιεσδήποτε εξασφαλίσεις σε σχέση με τα εισπρακτέα.
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2014
€
2,249
-

2013
€
2,517
295

2,249

2,812

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΚΟΥΩΣ
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014
7. Εισπρακτέα ποσά (συνέχεια)
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.
8. Μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο
Τα τραπεζικά υπόλοιπα αναλύονται ως ακολούθως:

Μετρητά στην τράπεζα

2014
€
41,461

2013
€
33,527

41,461

33,527

2014
€
35,527
1,345

2013
€
28,976
1,245

36,872

30,221

9. Υποχρεώσεις

Πιστωτές από κύριες δραστηριότητες της Ομοσπονδίας
Οφειλόμενα έξοδα

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.
10. Λειτουργικό περιβάλλον της Ομοσπονδίας
H Κυπριακή οικονομία έχει επηρεαστεί αρνητικά από την κρίση στον Κυπριακό τραπεζικό τομέα σε συνδυασμό με τη
μη δυνατότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας να αντλήσει δανεισμό από τις διεθνείς χρηματαγορές. Ως αποτέλεσμα, η
Κυπριακή Δημοκρατία εισήλθε σε διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (η «Τρόικα»), για οικονομική στήριξη, οι οποίες κατέληξαν σε επίτευξη συμφωνίας
και λήψη απόφασης από το Eurogroup στις 25 Μαρτίου 2013. Η απόφαση συμπεριλάμβανε την αναδιάρθρωση των
δυο μεγαλυτέρων τραπεζών στην Κύπρο μέσω «Διάσωσης με Ίδια Μέσα». Κατά το 2013 η Κυπριακή οικονομία
σημείωσε περαιτέρω συρρίκνωση με μείωση στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν.
Μετά τα θετικά αποτελέσματα της πρώτης και της δεύτερης τριμηνιαίας αξιολόγησης του οικονομικού προγράμματος
της Κύπρου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο,
κατά τη διάρκεια του 2013, το Eurogroup ενέκρινε την εκταμίευση των προγραμματισμένων δόσεων της οικονομικής
βοήθειας προς την Κύπρο.
Η αβέβαιη οικονομική κατάσταση στην Κύπρο, η περιορισμένη διαθεσιμότητα ρευστότητας για δανειοδότηση, η
αναδιάρθρωση του τραπεζικού τομέα με τη χρήση ίδιων μέσων στις περιπτώσεις της Λαϊκής Τράπεζας και της
Τράπεζας Κύπρου, και η επιβολή περιοριστικών μέτρων στις τραπεζικές συναλλαγές σε συνδυασμό με την τρέχουσα
κατάσταση στο τραπεζικό σύστημα και τη συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση, έχουν επηρεάσει:

Την ικανότητα της Ομοσπονδίας να λάβει περισσότερες χορηγίες

Την ικανότητα της Ομοσπονδίας να διοργανώνει περισσότερους διαγωνισμούς 'Σκουώς' και άλλους τρόπους
προώθησης του αθλήματος.
Η Διεύθυνση της Ομοσπονδίας δεν είναι σε θέση να προβλέψει όλες τις εξελίξεις που θα μπορούσαν να έχουν
αντίκτυπο στην οικονομία της Κύπρου και κατά συνέπεια, ποια επίδραση, αν υπάρχει, θα μπορούσαν να έχουν στη
μελλοντική χρηματοοικονομική επίδοση, τις ταμειακές ροές και τη χρηματοοικονομική θέση της Ομοσπονδίας.
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ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΚΟΥΩΣ
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014
10. Λειτουργικό περιβάλλον της Ομοσπονδίας (συνέχεια)
Με βάση την αξιολόγηση που έγινε, η Διεύθυνση της Ομοσπονδίας έχει συμπεράνει ότι δεν χρειάζονται προβλέψεις ή
χρεώσεις απομείωσης.
Η Διεύθυνση της Ομοσπονδίας εκτιμά ότι λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για τη διατήρηση της βιωσιμότητας της
Ομοσπονδίας και την επέκταση των εργασιών της στο παρόν επιχειρηματικό και οικονομικό περιβάλλον.
11. Γενικά γεγονότα
Οι διαπραγματεύσεις της Κυπριακής Κυβέρνησης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και
το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (η «Τρόικα»), για οικονομική στήριξη, κατέληξαν σε επίτευξη συμφωνίας και λήψη
απόφασης από το Eurogroup στις 25 Μαρτίου 2013 σχετικά με τα βασικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για ένα
μελλοντικό πρόγραμμα μακροοικονομικής προσαρμογής που περιλαμβάνει την παροχή οικονομικής βοήθειας προς την
Κυπριακή Δημοκρατία μέχρι €10 δισεκατομμύρια. Το πρόγραμμα στοχεύει να αντιμετωπίσει τις ασυνήθιστες
οικονομικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Κύπρος, και να αποκαταστήσει τη βιωσιμότητα του χρηματοπιστωτικού
τομέα, με σκοπό την αποκατάσταση της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης και την εξυγίανση των δημόσιων
οικονομικών τα επόμενα χρόνια.
Η απόφαση του Eurogroup για την Κύπρο περιλαμβάνει σχέδια για την αναδιάρθρωση του χρηματοπιστωτικού τομέα
και διασφαλίζει τις καταθέσεις κάτω από €100.000, σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον, οι
Κυπριακές αρχές επιβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους να εντείνουν τις προσπάθειές τους στους τομείς της
δημοσιονομικής εξυγίανσης, των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και των ιδιωτικοποιήσεων.
Στις 12 Απριλίου 2013 το Eurogroup χαιρέτισε τη συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ της Κύπρου και των θεσμικών
οργάνων της Τρόικας σχετικά με το πρόγραμμα μακροοικονομικής προσαρμογής για την Κύπρο. Στη συνέχεια
ολοκληρώθηκαν οι απαραίτητες διαδικασίες που απαιτούνταν για την επίσημη έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο
του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας καθώς και η επικύρωση από κράτη μέλη της ευρωζώνης. Ως αποτέλεσμα
της ολοκλήρωσης των πιο πάνω διαδικασιών ακολούθησε η αποδέσμευση της πρώτης δόσης της χρηματοδότησης
της Κυπριακής Δημοκρατίας με βάση της πρόνοιες του σχετικού Μνημονίου.
Στις 22 Μαρτίου 2013, η Βουλή των Αντιπροσώπων 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 περιορισμών αποφασίζονται από τον Υπουργό Οικονομικών και τον Διοικητή της Κεντρικής
Τράπεζας της Κύπρου και αυτά έχουν τεθεί σε ισχύ στις 28 Μαρτίου 2013. Τα προσωρινά περιοριστικά μέτρα στις
τραπεζικές συναλλαγές και τις συναλλαγές με μετρητά περιλαμβάνουν περιορισμούς στην ανάληψη μετρητών, στην
εξαργύρωση επιταγών σε μετρητά και περιορισμούς στη μεταφορά χρημάτων σε άλλα πιστωτικά ιδρύματα στην
Κύπρο και στο εξωτερικό. Επίσης τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν την υποχρεωτική ανανέωση ορισμένων καταθέσεων
στη λήξη τους.
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.
Με βάση τα σχετικά διατάγματα, η Λαϊκή Τράπεζα υποβλήθηκε σε καθεστώς εξυγίανσης, βάσει απόφασης της Αρχή
Εξυγίανσης. Στη Λαϊκή Τράπεζα παρέμειναν κυρίως ανασφάλιστες καταθέσεις και περιουσιακά στοιχεία εκτός Κύπρου.
Τα περιουσιακά στοιχεία της Λαϊκής Τράπεζας στην Κύπρο, οι ασφαλισμένες καταθέσεις και η χρηματοδότηση από το
Ευρωσύστημα έχουν μεταφερθεί στην Τράπεζα Κύπρου, με αποζημίωση για την αξία των καθαρών περιουσιακών
στοιχείων που μεταφέρθηκαν την έκδοση μετοχών από την Τράπεζα Κύπρου προς τη Λαϊκή Τράπεζα.
Η διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης της Τράπεζας Κύπρου ολοκληρώθηκε σύμφωνα με τα σχετικά διατάγματα της
Αρχής Εξυγίανσης μέσω «Διάσωσης με Ίδια Μέσα», δηλαδή της μερικής μετατροπής ανασφάλιστων καταθέσεων σε
μετοχές. Επίσης, οι κάτοχοι μετοχών και πιστωτικών τίτλων στην Τράπεζα Κύπρου στις 29 Μαρτίου 2013 έχουν
συνεισφέρει στην ανακεφαλαιοποίηση της Τράπεζας Κύπρου μέσω της απορρόφησης ζημιών.
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ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΚΟΥΩΣ
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014
11. Γενικά γεγονότα (συνέχεια)
Μετά τα θετικά αποτελέσματα της πρώτης και της δεύτερης τριμηνιαίας αξιολόγησης του οικονομικού προγράμματος
της Κύπρου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο,
κατά τη διάρκεια του 2013, το Eurogroup ενέκρινε την εκταμίευση των προγραμματισμένων δόσεων της οικονομικής
βοήθειας προς την Κύπρο.
12. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις
Η Ομοσπονδία δεν είχε ενδεχόμενες υποχρεώσεις στις 31 Δεκεμβρίου 2014.
13. Δεσμεύσεις
Η Ομοσπονδία δεν είχε κεφαλαιουχικές ή άλλες δεσμεύσεις στις 31 Δεκεμβρίου 2014.
14. 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 και 4
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ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΚΟΥΩΣ
ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014

Σελίδα
Εισοδήματα
Άλλα έσοδα
Συνδρομές
Επιχορηγήσεις από ΚΟΑ για το τρέχον έτος
Κόστος κυρίων δραστηριότητων

17

Πλεόνασμα από κύριες δραστηριότητες
Λειτουργικά έξοδα
Έξοδα διοίκησης

18

Καθαρό πλεόνασμα για το έτος πριν τη φορολογία

16

2014
€

2013
€

500
200
23,200
(22,156)

200
200
23,822
(21,991)

1,744

2,231

(1,160)

(1,203)

584

1,028

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΚΟΥΩΣ
ΚΟΣΤΟΣ ΚΥΡΙΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014

2014
€

2013
€

3,500
916
4,000
1,500
2,000
10,240

5,000
885
5,000
2,100
2,000
7,006

22,156

21,991

Κύριες δραστηριότητες
Άμεσα έξοδα
Ανάπτυξη ταλέντων
Συνδρομές
Ανάπτυξη βάσης
Ομοσπονδιακοί προπονητές
Αγώνες εσωτερικού
Διεθνής συμμετοχές
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ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΚΟΥΩΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ
Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014

Έξοδα διοίκησης
Τηλεφωνικά και ταχυδρομικά
Διατήρηση ιστοσελίδας
Τόκοι εισπρακτέοι από τράπεζες
Άμυνα που παρακρατήθηκε από τόκους
Αμοιβή ελεγκτών για τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετήσιων λογαριασμών
Συνδρομή στον ΚΟΕ
Απόσβεση ιστοσελίδας

18

2014
€

2013
€

199
177
(76)
23
666
35
136

230
176
(59)
18
666
35
137

1,160

1,203

