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Έκθεση Ανεξάρτητου Ελεγκτή

Προς τα Μέλη της Παρατηρητήριο Τρίτης Ηλικίας Κύπρου

Έκθεση επί του Ελέγχου των Οικονομικών Καταστάσεων

Γνώμη 

Έχουμε ελέγξει τις οικονομικές καταστάσεις του Παρατηρητήριο Τρίτης Ηλικίας Κύπρου (το 'Ίδρυμα'), όπως
παρουσιάζονται στις σελίδες 5 μέχρι 10 και αποτελούνται από την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης στις 31
Δεκεμβρίου 2016, τις καταστάσεις εσόδων και εξόδων και ταμειακών ροών της περιόδου από 27 Οκτωβρίου 2015
μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2016, 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 Ιδρύματος στις 31 Δεκεμβρίου 2016, και της χρηματοοικονομικής της επίδοσης και των ταμειακών ροών
της για την περίοδο από 27 Οκτωβρίου 2015 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2016 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις απαιτήσεις του
Καταστατικού του Ιδρύματος, του περί Σωματείων και Ιδρυμάτων Νόμου του 1972 και των περί Σωματείων και
Ιδρυμάτων Κανονισμών του 1973.

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 Ευθύνη του Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Οικονομικών
Καταστάσεων της έκθεσής μας. Είμαστε ανεξάρτητοι από το Ίδρυμα, 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.

Ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις οικονομικές καταστάσεις 

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων που δίνουν αληθινή και
δίκαιη εικόνα σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την
Ευρωπαϊκή Ένωση και τις απαιτήσεις του Καταστατικού του Ιδρύματος, του περί Σωματείων και Ιδρυμάτων Νόμου
του 1972 και των περί Σωματείων και Ιδρυμάτων Κανονισμών του 1973, και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού
ελέγχου που το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση
οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, οφειλόμενου είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για την επίβλεψη της διαδικασίας χρηματοοικονομικής αναφοράς του
Ιδρύματος.
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Έκθεση Ανεξάρτητου Ελεγκτή (συνέχεια)

Προς τα Μέλη της Παρατηρητήριο Τρίτης Ηλικίας Κύπρου

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 Ιδρύματος.

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

 Συμπεραίνουμε για την καταλληλότητα της χρήσης από το Διοικητικό Συμβούλιο της αρχής της
συνεχιζόμενης δραστηριότητας και, με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν, κατά πόσον υπάρχει
ουσιώδης αβεβαιότητα που να σχετίζεται με γεγονότα ή συνθήκες που να υποδηλώνουν την ύπαρξη
ουσιώδους αβεβαιότητας, που ενδέχεται να φανερώσει σημαντική αμφιβολία ως προς την ικανότητα του
Ιδρύματος 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 Ίδρυμα 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 στο Διοικητικό Συμβούλιο θέματα σχετικά με το προβλεπόμενο πεδίο και
χρονοδιάγραμμα του ελέγχου και σημαντικά ευρήματα από τον έλεγχο, συμπεριλαμβανομένων τυχόν σημαντικών
ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου, που εντοπίσαμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας.

Άλλο Θέμα 

Αυτή η έκθεση, περιλαμβανομένης και της γνώμης, ετοιμάστηκε για τα μέλη του Ιδρύματος 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.
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Έκθεση Ανεξάρτητου Ελεγκτή (συνέχεια)

Προς τα Μέλη της Παρατηρητήριο Τρίτης Ηλικίας Κύπρου

Μελίνα Μενελάου
Εγκεκριμένος Λογιστής και Εγγεγραμμένος Ελεγκτής
εκ μέρους και για λογαριασμό 

RTBS Limited
Εγκεκριμένοι Λογιστές και Εγγεγραμμένοι Ελεγκτές

Λεμεσός, 31 Ιουλίου 2017
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ
Περίοδος από 27 Οκτωβρίου 2015 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2016

2016
€

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ
Εισφορές ληφθήσες 10,000

Σύνολο εσόδων 10,000

ΕΞΟΔΑ
Εφόδια και έξοδα συντηρήσεως ηλεκτρονικού υπολογιστή 40
Άλλα έξοδα 48

Σύνολο εξόδων 88

Πλεόνασμα για την περίοδο 9,912

Οι σημειώσεις στις σελίδες 8 μέχρι 10 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
31 Δεκεμβρίου 2016

2016
Σημ. €

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού
Εισπρακτέα ποσά 6 7,150
Μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο 3,762

10,912

Σύνολο στοιχείων ενεργητικού 10,912

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ίδια κεφάλαια
Συσσωρευμένο πλεόνασμα 9,912

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 9,912

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές 7 1,000

1,000

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 10,912

Στις 31 Ιουλίου 2017 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε αυτές τις οικονομικές καταστάσεις για έκδοση.

.................................... .................................... ....................................
Δήμος Αντωνίου Στέλιος Στυλιανού Μαρία Θεμιστοκλέους
Πρόεδρος Σύμβουλος Ταμίας

Οι σημειώσεις στις σελίδες 8 μέχρι 10 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
Περίοδος από 27 Οκτωβρίου 2015 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2016

2016
€

ΡΟΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Πλεόνασμα για την περίοδο 9,912

9,912
Μεταβολές στο κεφάλαιο κινήσεως:
Αύξηση στα εισπρακτέα ποσά (7,150)
Αύξηση στους εμπορικούς και άλλους πιστωτές 1,000

Μετρητά που προήλθαν από εργασίες 3,762

ΡΟΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ -

ΡΟΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ -

Καθαρή αύξηση σε μετρητά και αντίστοιχα μετρητών 3,762

Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στο τέλος της περιόδου 3,762

Οι σημειώσεις στις σελίδες 8 μέχρι 10 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Περίοδος από 27 Οκτωβρίου 2015 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2016

1. Σύσταση και κύριες δραστηριότητες

Χώρα σύστασης

Το Ίδρυμα Παρατηρητήριο Τρίτης Ηλικίας Κύπρου (το 'Ίδρυμα') συστάθηκε στην Κύπρο στις 27 Οκτωβρίου 2015
δυνάμει του περί Σωματείων και Ιδρυμάτων Νόμου του 1972 και των περί Σωματείων και Ιδρυμάτων Κανονισμών του
1972, με σκοπό να την δημιουργία μιας φιλικής κοινωνίας για τα άτομα της τρίτης ηλικίας και πιο συγκεκριμένα για τα
άτομα με άνοια / Αλτσχάϊμερ και άλλες συναφείς νόσους. Το εγγεγραμμένο γραφείο της είναι στην Αχιλλέα
Λυμπουρίδη 4, 4105 Άγιος Αθανάσιος, Λεμεσός.

Κύριες δραστηριότητες και φύση εργασιών του Ιδρύματος

Οι κύριες δραστηριότητες του Ιδρύματος, είναι η προώθηση εισηγήσεων για την υιθέτηση πολιτικών και καλών
πρακτικών, ειδικά σε θέματα υγείας και φροντίδας και η δημιουργία υπηρεσιών οι οποίες να είναι φιλικές στην τρίτη
ηλικία και ειδικότερα στα άτομα με άννοια\αλτσχάϊμερ και άλλες συναφείς νόσους.

2. Σημαντικές λογιστικές πολιτικές

Οι κυριότερες λογιστικές πολιτικές που υιοθετήθηκαν στην ετοιμασία αυτών των οικονομικών καταστάσεων
αναφέρονται πιο κάτω. 

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 Ιδρύματος. 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
της υπό αναφορά περιόδου. Παρά το γεγονός ότι αυτοί οι υπολογισμοί βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της
Διεύθυνσης του Ιδρύματος 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 την τρέχουσα περίοδο, το Ίδρυμα 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 27 Οκτωβρίου 2015. 

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

Αναγνώριση εσόδων

Το έσοδο αποτελείται από διάφορες εισπράξεις από δωρεές πρός το ίδρυμα.Τα έσοδα του Ιδρύματος αναγνωρίζονται
ως εξής:

 Εισφορές ληφθήσες

Εισφορές ληφθήσες από Galaxia Estate Agencies Ltd
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Περίοδος από 27 Οκτωβρίου 2015 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2016

2. Σημαντικές λογιστικές πολιτικές (συνέχεια)

Έξοδα χρηματοδότησης

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

Χρηματοοικονομικά μέσα

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

Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών

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

Διαγραφή χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων

Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού

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

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

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

Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις

Μια χρηματοοικονομική υποχρέωση διαγράφεται όταν εξοφλείται, ακυρώνεται ή εκπνέει.

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

Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών μέσων

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

3. Έσοδα

2016
€

Εισφορές ληφθήσες 10,000

10,000

9



ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Περίοδος από 27 Οκτωβρίου 2015 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2016

4. Έξοδα κατά είδος

2016
€

Άλλα έξοδα 40

Σύνολο εξόδων 40

5. Έξοδα χρηματοδότησης

2016
€

Διάφορα έξοδα χρηματοδότησης 48

48

6. Εισπρακτέα ποσά

2016
€

Προκαταβολές και προπληρωμές 7,150

7,150

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.

7. Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές

2016
€

Άλλοι πιστωτές 1,000

1,000

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.

8. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις

Το Ίδρυμα δεν είχε ενδεχόμενες υποχρεώσεις στις 31 Δεκεμβρίου 2016.

9. Δεσμεύσεις

Το Ίδρυμα δεν είχε κεφαλαιουχικές ή άλλες δεσμεύσεις στις 31 Δεκεμβρίου 2016.

10. 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 2 και 4
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ
Αχιλλέα Λυμπουρίδη 4
4105 Άγιος Αθανάσιος
Λεμεσός

RTBS Limited
Εγκεκριμένοι Λογιστές και Εγγεγραμμένοι Ελεγκτές
Γλάδστωνος 131,
Κτίριο Κέρμια, 2ος Όροφος,
ΤΚ 3032 Λεμεσός,
Κύπρος

31 Ιουλίου 2017

Επιστολή διαβεβαιώσεων της διοίκησης για τον έλεγχο της περιόδου που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016

Αγαπητοί Κύριοι

Αυτή η επιστολή διαβεβαιώσεων παρέχεται σε σχέση με τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων Παρατηρητήριο
Τρίτης Ηλικίας Κύπρου (το 'Ίδρυμα') για την περίοδο από 27 Οκτωβρίου 2015 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2016 για να
εκφράσετε γνώμη κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα της οικονομικής
κατάστασης του Ιδρύματος στις 31 Δεκεμβρίου 2016, και  της χρηματοοικονομικής της επίδοσης  και των ταμειακών
ροών της για την περίοδο από 27 Οκτωβρίου 2015 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2016 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις απαιτήσεις του
Καταστατικού του Ιδρύματος, του περί Σωματείων και Ιδρυμάτων Νόμου του 1972 και των περί Σωματείων και
Ιδρυμάτων Κανονισμών του 1973.

Με βάση απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που εγκρίθηκε σήμερα, έχουμε οδηγίες να σας βεβαιώσουμε τα
ακόλουθα σε σχέση με τις οικονομικές καταστάσεις του Ιδρύματος για την περίοδο από 27 Οκτωβρίου 2015 μέχρι 31
Δεκεμβρίου 2016:

Βεβαιώνουμε, από όσο καλύτερα γνωρίζουμε και πιστεύουμε και έχοντας κάνει τις κατάλληλες ερωτήσεις στους
άλλους Διοικητικούς Συμβούλους και αξιωματούχους του Ιδρύματος και το προσωπικό όπως θεωρήσαμε αναγκαίο για
να ενημερωθούμε κατάλληλα, ότι μπορούμε να προβούμε στις ακόλουθες διαβεβαιώσεις προς εσάς.

Αναγνωρίζουμε τις νομικές μας ευθύνες ως προς τη γνωστοποίηση πληροφοριών προς εσάς ως ελεγκτές και
βεβαιώνουμε, στο βαθμό που γνωρίζουμε, ότι δεν υπάρχει καμία σχετική πληροφορία ελέγχου που απαιτείται από
εσάς σε σχέση με την προετοιμασία της έκθεσης του ελέγχου σας, την οποία δεν γνωρίζετε. Ο κάθε Διοικητικός
Σύμβουλος έχει λάβει όλα τα μέτρα που θα έπρεπε να λάβει ως Διοικητικός Σύμβουλος για να γνωρίζει την ύπαρξη
σχετικών πληροφοριών ελέγχου και να βεβαιώσει ότι έχετε επίγνωση αυτών των πληροφοριών.

I. Οικονομικές καταστάσεις

1) Έχουμε εκπληρώσει τις ευθύνες μας, όπως ορίζονται στους όρους της επιστολής ανάθεσης εργασίας
ημερομηνίας 12/06/2017, για την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ όπως αυτά
υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις απαιτήσεις του Καταστατικού του Ιδρύματος, του περί
Σωματείων και Ιδρυμάτων Νόμου του 1972 και των περί Σωματείων και Ιδρυμάτων Κανονισμών του 1973 που
δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα σύμφωνα με αυτά, και για να προβούμε σε κατάλληλες διαβεβαιώσεις προς
εσάς. Έχουμε εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις.

2) Βεβαιώνουμε ότι έχουμε αξιολογήσει τις λογιστικές πολιτικές και τις τεχνικές υπολογισμού του Ιδρύματος και,
λαμβάνοντας υπόψη τις πιθανές εναλλακτικές πολιτικές και τεχνικές, οι λογιστικές πολιτικές και οι τεχνικές
υπολογισμού που επιλέγηκαν προς χρήση στην ετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων είναι οι πλέον
κατάλληλες για να δώσουν αληθινή και δίκαιη εικόνα των ιδιαιτέρων συνθηκών του Ιδρύματος, όπως απαιτείται
από το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο ΔΛΠ1: Παρουσίαση Οικονομικών Καταστάσεων.

3) Οι σημαντικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν από εμάς στη διαμόρφωση λογιστικών εκτιμήσεων,
περιλαμβανομένων εκείνων που αποτιμώνται σε δίκαιη αξία, είναι λογικές.

4) Δεν έχουμε σχέδια ή προθέσεις που μπορεί να τροποποιήσουν ουσιωδώς τη λογιστική αξία και, όπου είναι
σχετικό την εύλογη αξία επιμέτρησης ή κατάταξης των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων που
αντικατοπτρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις.
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5) Οι σχέσεις και οι συναλλαγές των συνδεδεμένων μερών έχουν δεόντως εξηγηθεί και γνωστοποιηθεί σύμφωνα με
τις απαιτήσεις των ΔΠΧΑ όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την ΕΕ.

6) Δικαστικές διεκδικήσεις

i) Βεβαιώνουμε ότι όλες οι γνωστές, πραγματικές ή πιθανές δικαστικές διεκδικήσεις και απαιτήσεις, των οποίων οι
επιπτώσεις πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την ετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων έχουν γνωστοποιηθεί
σε εσάς και έχουν εξηγηθεί και γνωστοποιηθεί στις οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ όπως αυτά
υιοθετήθηκαν από την ΕΕ.

ii) Δεν γνωρίζουμε οποιεσδήποτε εκκρεμείς ή απειλούμενες δικαστικές διεκδικήσεις, αγωγές, ακροάσεις ή
διαπραγματεύσεις για απαιτήσεις που μπορεί να καταλήξουν σε σημαντική ζημιά στο Ίδρυμα.

7) Γεγονότα μεταγενέστερα της περιόδου αναφοράς 

Όλα τα γεγονότα μεταγενέστερα της ημερομηνίας των οικονομικών καταστάσεων και για τα οποία τα ΔΠΧΑ
όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την ΕΕ απαιτείται τροποποίηση ή γνωστοποίηση, έχουν τακτοποιηθεί ή
γνωστοποιηθεί στις οικονομικές καταστάσεις. Εκτός όπως περιγράφεται στις οικονομικές καταστάσεις, δεν
υπήρξαν περιπτώσεις ή γεγονότα μεταγενέστερα του τέλους της περιόδου που να απαιτούν τακτοποίηση ή
γνωστοποίηση στις οικονομικές καταστάσεις ή στις σημειώσεις επί αυτών.

8) Μη διορθωμένα σφάλματα

Βεβαιώνουμε ότι οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη σφάλματα, περιλαμβανομένων
παραλείψεων. Πιστεύουμε ότι οι επιπτώσεις των μη διορθωμένων σφαλμάτων που εντοπίστηκαν κατά τον
έλεγχο είναι επουσιώδεις, τόσο μεμονωμένα όσο και αθροιστικά, στις οικονομικές καταστάσεις ως σύνολο.

9) Συνεχιζόμενη δραστηριότητα

Βεβαιώνουμε ότι, έχοντας μελετήσει τις προσδοκίες μας και τις προθέσεις μας για τους επόμενους δώδεκα
μήνες, και τη διαθεσιμότητα κεφαλαίων κίνησης, το Ίδρυμα είναι συνεχιζόμενη δραστηριότητα. Βεβαιώνουμε
επίσης ότι οι γνωστοποιήσεις στις λογιστικές πολιτικές είναι ακριβής εικόνα του ισχυρισμού της μελέτης μας ότι
οι οικονομικές καταστάσεις πρέπει να καταρτιστούν στη βάση της συνεχιζόμενης δραστηριότητας.

II. Πληροφορίες που παρασχέθηκαν

10) Λογιστικά βιβλία

i) Έχουν τεθεί στη διάθεσή σας όλα τα λογιστικά βιβλία για τους σκοπούς του ελέγχου σας, και όλες οι
συναλλαγές που αναλήφθηκαν έχουν αντικατοπτριστεί και καταχωρηθεί κατάλληλα στα λογιστικά βιβλία. Όλα
τα άλλα αρχεία και σχετικές πληροφορίες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την πλήρη ενημέρωση και
ορθότητα περιλαμβανομένων και πρακτικών συνεδριάσεων των Συμβούλων, μελών και σχετικής διοίκησης
έχουν τεθεί στη διάθεσή σας και καμιά τέτοια πληροφορία δεν έχει κατακρατηθεί. Επιπλέον, έχουμε
παραχωρήσει απεριόριστη πρόσβαση σε πρόσωπα εντός της οντότητας από τα οποία θεωρήσατε αναγκαίο να
αποκτήσετε ελεγκτικά τεκμήρια.

ii) Όλες οι συναλλαγές που έχουν αναληφθεί από το Ίδρυμα αντικατοπτρίζονται κανονικά στα λογιστικά βιβλία και
στις οικονομικές καταστάσεις.

11) Συγγενικά μέρη

Βεβαιώνουμε ότι το τελικό πρόσωπο που ελέγχει το Ίδρυμα είναι  ... [Όνομα] ... , ότι έχουμε γνωστοποιήσει σε
σας την ταυτότητα των συνδεδεμένων μερών του Ιδρύματος και όλες τις συνδεδεμένες σχέσεις και συναλλαγές
που γνωρίζουμε. Επίσης, βεβαιώνουμε ότι έχουμε εξηγήσει και γνωστοποιήσει δεόντως στις οικονομικές
καταστάσεις όλες τις συναλλαγές των συνδεδεμένων μερών που σχετίζονται με το Ίδρυμα και ότι δεν
γνωρίζουμε οποιαδήποτε άλλα θέματα που απαιτείται όπως γνωστοποιηθούν στις οικονομικές καταστάσεις 
σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24: ''Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών με Συγγενικά Μέρη''.

12) Απάτη

i) Αναγνωρίζουμε ως Διοικητικοί Σύμβουλοι ότι είμαστε υπεύθυνοι για το σχεδιασμό, την εφαρμογή και τήρηση
συστημάτων εσωτερικού ελέγχου για να αποτρέπουν και να εντοπίζουν απάτη και λάθη.

2



ii) Σας έχουμε γνωστοποιήσει τα αποτελέσματα της εκτίμησής μας του κινδύνου ότι οι οικονομικές καταστάσεις
μπορεί να είναι σημαντικά λανθασμένες ως αποτέλεσμα απάτης.

iii) Σας έχουμε γνωστοποιήσει όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται με οποιεσδήποτε απάτες, ή υποψιαζόμενες
απάτες που γνωρίζουμε ότι μπορεί να έχουν αντίκτυπο στο Ίδρυμα (ανεξάρτητα από την πηγή ή τον τύπο της
απάτης και περιλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, ισχυρισμών ατόμων 'που βγάζουν στη φόρα') και που
αφορούν τη Διεύθυνση, υπαλλήλους που έχουν σημαντικούς ρόλους στο σύστημα εσωτερικού ελέγχου ή
άλλους όπου η απάτη θα μπορούσε να έχει ουσιώδη επίδραση επί των οικονομικών καταστάσεων. Έχουμε
επίσης γνωστοποιήσει οποιουσδήποτε ισχυρισμούς απάτης ή ενδεχόμενης απάτης που μεταβιβάστηκε από τους
υπαλλήλου, πρώην υπαλλήλου, αναλυτές, ρυθμιστές ή άλλους, που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις
οικονομικές καταστάσεις του Ιδρύματος.

13) Νόμοι και κανονισμοί

i) Βεβαιώνουμε ότι  δεν γνωρίζουμε οποιεσδήποτε περιπτώσεις πραγματικών ή πιθανών παραβάσεων ή μη
συμμόρφωσης με νόμους και κανονισμούς που είναι ουσιαστικοί στην ικανότητα του Ιδρύματος να διεξάγει τις
εργασίες του ή που θα μπορούσαν να επηρεάσουν σημαντικά τις οικονομικές καταστάσεις.

ii) Επιβεβαιώνουμε ότι  δεν γνωρίζουμε οποιεσδήποτε παρατυπίες ή ισχυρισμούς για παρατυπίες περιλαμβανομένης
απάτης, που να εμπλέκουν τη Διεύθυνση ή τους υπαλλήλους που έχουν σημαντικό ρόλο στα συστήματα
λογιστικής και εσωτερικού ελέγχου, ή που να έχουν ουσιαστική επίδραση επί των οικονομικών καταστάσεων.

14) Συμβατικές διευθετήσεις / συμφωνίες

i) Όλες οι συμβατικές διευθετήσεις που συνάπτονται από το Ίδρυμα με τρίτα μέρη έχουν αντικατοπτριστεί
καταλλήλως στα λογιστικά βιβλία ή, όπου είναι ουσιώδεις (ή με προοπτική ουσιώδεις) στις οικονομικές
καταστάσεις, έχουν γνωστοποιηθεί σε εσάς. 

ii) Το Ίδρυμα έχει συμμορφωθεί από κάθε άποψη με συμβατικές συμφωνίες που θα μπορούσαν να έχουν
ουσιαστική επίδραση επί των οικονομικών καταστάσεων σε περίπτωση μη συμμόρφωσης.

iii) Δεν υπάρχουν οποιεσδήποτε άλλες συμφωνίες που να μη σχετίζονται με τις συνήθεις εργασίες του Ιδρύματος.

15) Το Ίδρυμα έχει ικανοποιητικούς τίτλους για όλα τα περιουσιακά στοιχεία και δεν υπάρχουν δικαιώματα
κατάσχεσης ή επιβαρύνσεων επί των περιουσιακών στοιχείων του Ιδρύματος εκτός αυτών που γνωστοποιούνται
στις οικονομικές καταστάσεις.

III. Άλλες Διαβεβαιώσεις

Περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις

16) Δεν έχουμε σχέδια ή προθέσεις που μπορούν να διαφοροποιήσουν ουσιαστικά τις εμφανιζόμενες αξίες ή
κατηγορίες των στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων που παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις.

17) Κατά τη γνώμη μας, στη ρευστοποίηση κατά τη συνήθη πορεία της επιχειρηματικής δραστηριότητας, τα
κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης αναμένεται να αποφέρουν όχι
μικρότερα ποσά από αυτά που εμφανίζονται.

Προβλέψεις

18) Έχει γίνει πλήρης πρόνοια για όλες τις υποχρεώσεις κατά την ημερομηνία αναφοράς περιλαμβανομένων
εγγυήσεων, δεσμεύσεων και ενδεχόμενων υποχρεώσεων όπου τα στοιχεία αναμένεται να καταλήξουν σε
σημαντική ζημιά στο Ίδρυμα. Άλλα τέτοια στοιχεία όπου κατά τη γνώμη μας δεν χρειάζεται πρόβλεψη, έχουν
δεόντως γνωστοποιηθεί στις οικονομικές καταστάσεις.

Γνωστοποιήσεις

19) Έχουμε καταχωρήσει ή γνωστοποιήσει, δεόντως, όλες τις διευθετήσεις με χρηματοδοτικούς οργανισμούς σε
σχέση με εξισωτικά υπόλοιπα ή άλλες διευθετήσεις που συνεπάγονται περιορισμούς σε υπόλοιπα μετρητών και
πιστωτικά όρια ή παρόμοιες διευθετήσεις.
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20) Έχουμε καταχωρήσει ή γνωστοποιήσει, δεόντως, όλες τις υποχρεώσεις, τόσο πραγματικές όσο και ενδεχόμενες,
και έχουμε γνωστοποιήσει στις σημειώσεις των οικονομικών καταστάσεων, όλες τις εγγυήσεις που έχουμε δώσει
σε τρίτους, περιλαμβανομένων προφορικών εγγυήσεων που έγιναν από την εταιρεία για λογαριασμό
συνδεδεμένης εταιρείας, συμβούλου, αξιωματούχου ή οποιουδήποτε άλλου τρίτου.

21) Φορολογία

Σας έχουμε παράσχει όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται με όλες τις σημαντικές φορολογικές αβεβαιότητες
που έχουμε υπόψη μας. Επίσης, σας έχουμε παράσχει πρόσβαση σε όλες τις γνωμοδοτήσεις και αναλύσεις που
σχετίζονται με θέσεις που πήραμε σχετικά με σημαντικά φορολογικά θέματα.

22) Συναλλαγές με Συμβούλους/αξιωματούχους 

Εκτός όπως γνωστοποιείται στις οικονομικές καταστάσεις, δεν συνάφθηκαν άλλες συναλλαγές που να εμπλέκουν
Συμβούλους, αξιωματούχους και άλλους που να απαιτούν γνωστοποίηση στις οικονομικές καταστάσεις.

Με εκτίμηση,
Για και εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου

....................................
Δήμος Αντωνίου
Πρόεδρος

....................................
Στέλιος Στυλιανού
Σύμβουλος

....................................
Μαρία Θεμιστοκλέους
Ταμίας
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