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 (1)  

Διοικητικό Συμβούλιο  
 
Υπό την υψηλή προστασία κ. Νίκου Αναστασιάδη 
 Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας 
 
Συμβούλιο 
 
Πρόεδρος Δρ Αδάμος Αδάμου 
Αντιπρόεδρος κα Μύρια Σταυράκη 
Γραμματέας κ. Αντώνης Τζιακούρης  
Ταμίας κ. Νικηφόρος Ορφανός 
 
Μέλη 
 
κ. Ευδόκιμος Ξενοφώντος 
κ. Αρτέμιος Ζαχαρίου 
κα Μαρία Παπαθανασίου 
κ. Γεώργιος Σταματίου (αποχώρησε στις 26 Σεπτεμβρίου 2018) 
Δρ Παύλος Νεοφύτου  
κα Μάρλεν Δημητρίου 
κ. Χρίστος Πετρίδης 
κ. Κώστας Γαβριηλίδης 
Δρ Ρένα Ιωάννου 
κ. Αδάμος Λοΐζου  
κ. Ανδρέας Σωτηριάδης (αποχώρησε στις 24 Ιουνίου 2019) 
κ. Χριστόδουλος Πατσαλίδης 
κα Έλενα Τσέντα 
κ. Ανδρέας Δημητρίου (διορίστηκε στις 16 Ιανουαρίου 2018) 
κα Άντρη Αντωνιάδου (διορίστηκε στις 16 Ιανουαρίου 2018) 
Δρ Άριστος Γεωργίου (διορίστηκε στις 24 Ιουλίου 2019) 
 
Επίτιμα μέλη 
 
κ. Στέλιος Συκαλλίδης 
κ. Αντωνάκης Ανδρονίκου 
κ. Ανδρέας Αθανασιάδης  
κ. Κυριάκος Λούπης (από 22 Μαρτίου 2018) 
 
Επιτροπή Ελέγχου 
κ. Ανδρέας Δημητρίου 
κα Άντρη Αντωνιάδου 
κα Σωτηρούλλα Καραολή 
κ. Κώστας Γαβριηλίδης 
 
Εγγεγραμμένο γραφείο 
Παρασκευά Ιωάννου αρ.2 
2024 Στρόβολος 
ΤΘ 25296 
1308 Λευκωσία, Κύπρος 
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 (2)  

Έκθεση Διαχείρισης 
 
1 Το Διοικητικό Συμβούλιο παρουσιάζει την έκθεση διαχείρισης μαζί με τις ελεγμένες 
οικονομικές καταστάσεις του Συνδέσμου για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018. 
 
Κύριες δραστηριότητες 
 
2 Οι κύριες δραστηριότητες του Συνδέσμου, ο οποίος είναι εγγεγραμμένο 
φιλανθρωπικό ίδρυμα, είναι η καταπολέμηση της ασθένειας του καρκίνου ως επίσης και η 
ανακούφιση και δωρεάν περίθαλψη των προσώπων που προσβλήθηκαν από την 
ασθένεια αυτή, μέσω των πιο κάτω υπηρεσιών: 
 

(α) Νοσηλευτική και ιατρική περίθαλψη και ανακούφιση των ασθενών, μέσω του 
Κέντρου Ανακουφιστικής Φροντίδας «Αροδαφνούσα», του «Ευαγόρειου» 
Κέντρου Ημερήσιας Νοσηλείας, των υπηρεσιών Κατ’ Οίκον Φροντίδας, και της 
Ημερήσιας Φροντίδας. 

(β) Υπηρεσίες κοινωνικής και ψυχολογικής στήριξης των ασθενών και των 
οικογενειών τους.  

(γ) Υπηρεσία φυσιοθεραπείας και κλινικών λεμφοιδημάτων. 
(δ) Μεταφορά ασθενών σε ογκολογικά κέντρα. 
(ε) Παραχώρηση οικονομικής βοήθειας σε ασθενείς με καρκίνο. 
(στ) Κίνηση Μη Καπνιστών. 
(ζ) Επιμόρφωση του ιατρικού και παραϊατρικού προσωπικού στον τομέα του 

καρκίνου. 
(η) Διαφώτιση/Ενημέρωση του κοινού για έγκαιρη διάγνωση και πρόληψη του 

καρκίνου. 
 
Προβλεπόμενη εξέλιξη του Συνδέσμου 
 
3 Οι πόροι του Συνδέσμου είναι κυρίως οι εισφορές και δωρεές και η κυβερνητική 
χορηγία, συνεπώς δεν υπάρχουν “εγγυημένες” πηγές εσόδων. 
 
4 Εντός του έτους 2018 έχει προχωρήσει σημαντικά το έργο επέκτασης του Κέντρου 
ανακουφιστικής Φροντίδας “Αροδαφνούσα”. Τόσο το κέντρο “Αροδαφνούσα” όσο και τα 
Γραφεία Διοίκησης στη Λευκωσία έχουν μεταστεγαστεί σε άλλους χώρους προσωρινά, 
μέχρι την αποπεράτωση των εργασιών που αναμένεται να είναι την τελευταία τριμηνία του 
έτους 2019. Σαν αποτέλεσμα της επέκτασης, το Διοικητικό Συμβούλιο αναμένει αύξηση 
των εξόδων μετά την ολοκλήρωση των εργασιών. 
 
5 Ο Σύνδεσμος έχει αιτηθεί να συμμετέχει στο Γενικό Σχέδιο Υγείας ως παροχέας 
υπηρεσιών από 1η Ιουνίου 2020. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου δεν αναμένει 
άλλες οποιεσδήποτε σημαντικές αλλαγές ή εξελίξεις στις δραστηριότητες, στην οικονομική 
κατάσταση και στην επίδοση του Συνδέσμου για το προσεχές μέλλον. 
 
Αποτελέσματα 
 
6 Τα αποτελέσματα του Συνδέσμου για το έτος παρουσιάζονται στη σελίδα 8. Το 
σύνολο εσόδων του έτους 2018 ανήλθε σε €3.792.338 (2017: €2.873.517) και των εξόδων 
σε €3.233.000 (2017: €2.980.734). Κατά το έτος 2018 προέκυψε πλεόνασμα €559.338 
(2017: έλλειμμα €107.217). Τα έσοδα περιλαμβάνουν δωρεές ύψους €665.255 και 
€104.000 για την επέκταση του Κέντρου Ανακουφιστικής Φροντίδας Αροδαφνούσα και για 
κάλυψη εξόδων της προσωρινής μεταστέγασης, αντίστοιχα.  
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Έκθεση Διαχείρισης (συνέχεια) 
 
Αποτελέσματα (συνέχεια) 
 
Το Συσσωρευμένο (ελεύθερο) Ταμείο θα χρησιμοποιηθεί σε δράσεις και ενέργειες που 
αποσκοπούν στην καλύτερη ποιότητα ζωής των ασθενών με καρκίνο. Το Ταμείο 
Επέκτασης Αροδαφνούσας θα μεταφερθεί στο συσσωρευμένο (ελεύθερο) Ταμείο με την 
ολοκλήρωση του έργου επέκτασης ενώ τα άλλα ταμεία ειδικών σκοπών θα 
χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με τις επιθυμίες των δωρητών (Σημ. 19). 
 
Υπηρεσίες που προσφέρθηκαν σε ασθενείς 
 
7 Κατά τη διάρκεια του έτους 2018, προσφέρθηκαν διάφορες υπηρεσίες σε ασθενείς 
με καρκίνο  και μέλη των οικογενειών τους ως ακολούθως: 
 
 2018 2017 
Κέντρο Αροδαφνούσα 
 Αριθμός ασθενών 
 Σύνολο διανυκτερεύσεων 

 
196 

2.945 

 
250 

4.654 
Κέντρο Ευαγόρειο 
 Αριθμός ημερήσιων περιστατικών 
 Αριθμός επισκέψεων γιατρού 

 
429 
412 

 
426 
481 

Κατ’ οίκον φροντίδα 
 Αριθμός ασθενών 
 Σύνολο επισκέψεων/εξυπηρετήσεων 

 
2.709 

34.124 

 
2.536 

33.251 
Ψυχολογική στήριξη 
 Αριθμός ασθενών 
 Σύνολο επισκέψεων/εξυπηρετήσεων 

 
788 

4.641 

 
668 

4.913 
Κοινωνική στήριξη 
 Αριθμός ασθενών 
 Σύνολο επισκέψεων/εξυπηρετήσεων 

 
1.304 
6.492 

 
886 

4.917 
Φυσιοθεραπεία 
 Αριθμός ασθενών 
 Σύνολο επισκέψεων 

 
816 

4.282 

 
1.217 
4.893 

Αρωματοθεραπεία 
 Αριθμός ασθενών 
 Σύνολο επισκέψεων 

 
172 

1.455 

 
191 

1.863 
Μεταφορά ασθενών 
 Αριθμός ασθενών 
 Σύνολο μεταφορών 

 
1.551 
5.984 

 
1.529 
6.537 

 
Το Κέντρο Ανακουφιστικής Φροντίδας «Αροδαφνούσα», λόγω των εργασιών επέκτασης, 
λειτούργησε με 9 κλίνες από 11 Ιουνίου 2018 αντί 15 κλίνες που ήταν προηγουμένως. 
 
Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες 
 
8 Οι κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που αντιμετωπίζει ο Σύνδεσμος 
αναφέρονται στις σημειώσεις 6 και 7 των οικονομικών καταστάσεων.  Ο Σύνδεσμος 
εκτίθεται σε κίνδυνο τιμής αγοράς μετοχικών τίτλων και ομολόγων λόγω επενδύσεων που 
κατέχονται από το Σύνδεσμο. Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει κυρίως από καταθέσεις 
σε τράπεζες και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. 
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Έκθεση Διαχείρισης (συνέχεια) 
 
Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός 
 
9 Κατά την διάρκεια του έτους έγιναν προσθήκες στα ακίνητα, εγκαταστάσεις και 
εξοπλισμό αξίας €731.250 (2017: €50.731), εκ των οποίων οι €665.255 αφορούν δωρεά  
για επέκταση του Κέντρου Ανακουφιστικής Φροντίδας «Αροδαφνούσα», ενώ €33.746 
αφορούν δωρεές σε είδος. Από τις προσθήκες στα ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμό 
ποσό της τάξης των €108.276 έχει αφαιρεθεί επειδή είναι εισπρακτέο από το Υπουργείο 
Οικονομικών ως οικονομική βοήθεια έναντι της καταβολής του Φόρου Προστιθέμενης 
Αξίας. 
 
Μέλη 
 
10 Τα μέλη του Συνδέσμου στις 31 Δεκεμβρίου 2018 ήταν 2005 από τα οποία 594 
είναι ισόβια μέλη. 
 
Διοικητικό Συμβούλιο 
 
11      Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια του έτους 2018 
παρουσιάζονται στη σελίδα 1.  Όλοι τους ήταν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για 
ολόκληρο το έτος 2018, εκτός από τον κ. Ανδρέα Δημητρίου και την κα Άντρη Αντωνιάδου 
που διορίστηκαν στις 16 Ιανουαρίου 2018 και τον κ. Γεώργιο Σταματίου που αποχώρησε 
στις 26 Σεπτεμβρίου 2018. Ο κ. Ανδρέας Σωτηριάδης αποχώρησε στις 24 Ιουνίου 2019. Ο 
Δρ Άριστος Γεωργίου διορίστηκε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου στις 24 Ιουλίου 2019 
και ο διορισμός του υπόκειται σε επικύρωση από τη Γενική Συνέλευση των Μελών. 
 
12 Σύμφωνα με το καταστατικό, οι διορισμοί Μελών από το Διοικητικό Συμβούλιο 
υπόκεινται σε επικύρωση από τη Γενική Συνέλευση των Μελών. 
 
13 Σύμφωνα με το καταστατικό του Συνδέσμου, οι κύριοι Δρ Αδάμος Αδάμου, 
Ευδόκιμος Ξενοφώντος, Μαρία Παπαθανασίου, Δρ Παύλος Νεοφύτου, Κώστας 
Γαβριηλίδης και η Δρ Ρένα Ιωάννου εξέρχονται εκ περιτροπής, είναι όμως επανεκλέξιμοι 
και προσφέρονται για επανεκλογή. 
 
Γεγονότα μεταγενέστερα του ισολογισμού 
 
14 Δεν υπήρξαν σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα του ισολογισμού που έχουν 
σχέση με την κατανόηση των οικονομικών καταστάσεων. 
 
Ανεξάρτητοι Ελεγκτές 
 
15 Οι Ανεξάρτητοι Ελεγκτές PricewaterhouseCoopers Limited έχουν εκδηλώσει 
επιθυμία να συνεχίσουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους. Ψήφισμα που να εξουσιοδοτεί 
το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει την αμοιβή τους θα κατατεθεί στην Ετήσια Γενική 
Συνέλευση. 
 
Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου 
 
 
Δρ Αδάμος Αδάμου 
Πρόεδρος 
 
Λευκωσία, 18 Σεπτεμβρίου 2019
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by the Secretary of the company at its registered office. PwC refers to the Cyprus member firm, PricewaterhouseCoopers Ltd and may sometimes refer to the PwC network. 
Each member firm is a separate legal entity.  Please see www.pwc.com/structure for further details.    
 

Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 
Προς τα Μέλη του Αντικαρκινικού Συνδέσμου Κύπρου 
 
Έκθεση επί του Ελέγχου των Οικονομικών Καταστάσεων 
 
Γνώμη 
 
Έχουμε ελέγξει τις οικονομικές καταστάσεις του Αντικαρκινικού Συνδέσμου Κύπρου (ο “Σύνδεσμος”), 
όπως παρουσιάζονται στις σελίδες 8 μέχρι 40 και οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό στις 31 
Δεκεμβρίου 2018, και τις καταστάσεις λογαριασμού εσόδων και εξόδων και κατάσταση μεταβολών στα 
ταμεία και ταμειακών ροών του έτους που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών 
λογιστικών πολιτικών και σημειώσεις στις οικονομικές καταστάσεις. 
 
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα της 
χρηματοοικονομικής θέσης του Συνδέσμου στις 31 Δεκεμβρίου 2018, και της χρηματοοικονομικής του 
επίδοσης και των ταμειακών ροών του για το έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή 
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113. 
 
Βάση γνώμης 
 
Ο έλεγχός μας έχει διενεργηθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ). Οι ευθύνες μας, με βάση 
αυτά τα πρότυπα περιγράφονται περαιτέρω στην παράγραφο Ευθύνες του Ελεγκτή για τον Έλεγχο των 
Οικονομικών Καταστάσεων της έκθεσής μας. Είμαστε ανεξάρτητοι από τον Σύνδεσμο, 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. 
 
Άλλες πληροφορίες 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για τις άλλες πληροφορίες. Οι άλλες πληροφορίες αποτελούνται 
από τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην Έκθεση Διαχείρισης και στις Πρόσθετες Πληροφορίες, 
αλλά δεν περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση ελεγκτή επί αυτών. 
 
Η γνώμη μας επί των οικονομικών καταστάσεων δεν καλύπτει τις άλλες πληροφορίες και δεν εκφέρουμε 
οποιοδήποτε συμπέρασμα διασφάλισης επί αυτών. 
 
Σχετικά με τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων, η ευθύνη μας είναι να διαβάσουμε τις άλλες 
πληροφορίες, έτσι ώστε να αξιολογήσουμε, κατά πόσο αυτές δεν συνάδουν ουσιωδώς με τις οικονομικές 
καταστάσεις ή με τη γνώση που έχουμε αποκτήσει κατά τη διάρκεια του ελέγχου, ή διαφαίνεται να είναι 
ουσιωδώς εσφαλμένες. Εάν, με βάση τις διαδικασίες που έχουμε πραγματοποιήσει, συμπεράνουμε ότι 
υπάρχει ουσιώδες σφάλμα σε αυτές τις άλλες πληροφορίες, είμαστε υποχρεωμένοι να αναφέρουμε το 
γεγονός αυτό. Δεν έχουμε να αναφέρουμε τίποτα επί αυτού. 
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Ευθύνες 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 περί Εταιρειών Νόμου 
της Κύπρου, Κεφ. 113, 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 του Συνδέσμου να συνεχίσει ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα, 
γνωστοποιώντας όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο, θέματα που σχετίζονται με τη συνέχιση της 
δραστηριότητας του Συνδέσμου και την υιοθέτηση της αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, 
εκτός εάν το Διοικητικό Συμβούλιο προτίθεται, είτε να θέσει τον Σύνδεσμο 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 Συνδέσμου. 
 
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 μπορούσαν 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 Συνδέσμου. 

 
• Αξιολογούμε την καταλληλόλητα των λογιστικών πολιτικών που χρησιμοποιήθηκαν και του 

λελογισμένου των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από 
το Διοικητικό Συμβούλιο. 
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• 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 Συνδέσμου 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 ο Σύνδεσμος 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. 
 
Έκθεση επί Άλλων Νομικών Απαιτήσεων 
 
Σύμφωνα με τις επιπρόσθετες απαιτήσεις του περί Ελεγκτών Νόμου του 2017, αναφέρουμε τα πιο 
κάτω: 
 
• Κατά τη γνώμη μας, η Έκθεση Διαχείρισης έχει καταρτιστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 

περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113 και οι πληροφορίες που δίνονται στην έκθεση 
αυτή συνάδουν με τις οικονομικές καταστάσεις. 

• Κατά τη γνώμη μας, και σύμφωνα με την κατανόηση της επιχείρησης και του περιβάλλοντος 
του Συνδέσμου που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων, δεν 
εντοπίσαμε οποιεσδήποτε ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης. 

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

 
 
Ιωάννης Θ. Ευθυμίου 
Εγκεκριμένος Λογιστής και Εγγεγραμμένος Ελεγκτής 
εκ μέρους και για λογαριασμό της 
 
PricewaterhouseCoopers Limited 
Εγκεκριμένοι Λογιστές και Εγγεγραμμένοι Ελεγκτές 
 
Λευκωσία, 18 Σεπτεμβρίου 2019 
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Κατάσταση λογαριασμού εσόδων, εξόδων και κατάσταση μεταβολών στα ταμεία για το έτος που 
έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018 
 
Κατάσταση λογαριασμού εσόδων και εξόδων 
 
  2018  2017 

 

 
 

Σημ. 

Συσσωρευμένο 
(ελεύθερο) 

Ταμείο 

Ταμείο 
Επέκτασης 
Αροδαφ/σας 

Άλλα Ταμεία 
Ειδικών 
Σκοπών Σύνολο  

Συσσωρευμένο 
(ελεύθερο) 

Ταμείο 

Ταμείο 
Επέκτασης 

Αροδαφ/σας 

Άλλα Ταμεία 
Ειδικών 
Σκοπών Σύνολο 

  € € € €  € € € € 
Έσοδα           
Εισφορές και δωρεές 8 1.536.620 - - 1.536.620  1.459.159 - - 1.459.159 
Ειδική εισφορά για επέκταση και           
ανακαίνιση του Κέντρου Ανακουφιστικής 
Φροντίδας Αροδαφνούσας 

 
- 

 
665.255 - 

 
665.255  

 
- 

 
18.857 

 
- 

 
18.857 

Καθαρές εισπράξεις «Πορείας Χριστοδούλας»  475.199 - - 475.199  472.362 - - 472.362 
Κυβερνητική χορηγία  900.000 - - 900.000  700.000 - - 700.000 
Συνδρομές μελών  26.496 - - 26.496  23.415 - - 23.415 
Έσοδα από επενδύσεις 9 19.681 - 5.339 25.020  25.217 - 12.666 37.883 
Άλλα έσοδα 10 163.748 - - 163.748  161.841 - - 161.841 

               

Σύνολο εσόδων  3.121.744 665.255 5.339 3.792.338  2.841.994 18.857 12.666 2.873.517 

           

Έξοδα       
    

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας           
και γενικά έξοδα  (606.846) - - (606.846)  (595.216) - - (595.216) 
Κέντρο Ανακουφιστικής Φροντίδας 
Αροδαφνούσα 

 (1.093.089) - - (1.093.089) 
 

(1.180.936) - - (1.180.936) 

Ευαγόρειο Κέντρο Ημερήσιας Νοσηλείας  (165.939) - - (165.939)  (174.066) - - (174.066) 
Υπηρεσία Κατ΄οικον Φροντίδας  (564.949) - - (564.949)  (537.726) - - (537.726) 
Υπηρεσία Μεταφοράς Ασθενών  (306.442) - - (306.442)  (264.943) - - (264.943) 
Υπηρεσία Ψυχοκοινωνικής στήριξης ασθενών  (94.354) - - (94.354)  (96.400) - - (96.400) 
Βοήθεια στους καρκινοπαθείς  (4.913) - - (4.913)  (4.790) - - (4.790) 
Υπηρεσία Ημερήσιας Φροντίδας  (6.848) - - (6.848)  (17.324) - - (17.324) 
Κίνηση Μη Καπνιστών  (666) - - (666)  - - - - 
Εκπαίδευση Γιατρών και Νοσηλευτών  - - (20.674) (20.674)  - - (13.201) (13.201) 
Διαγραφή μέρους υφιστάμενου           
κτιρίου Κέντρου Ανακουφιστικής Φροντίδας 
Αροδαφνούσα 

 
- 

 
(368.280) 

 
- 

 
(368.280)  

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Σύνολο εξόδων 11 (2.844.046) (368.280) (20.674) (3.233.000)  (2.871.401) - (13.201) (2.884.602) 
Καθαρά έσοδα /(έξοδα) έτους  277.698 296.975 (15.335) 559.338  (29.407) 18.857 (535) (11.085) 
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Κατάσταση λογαριασμού εσόδων, εξόδων και κατάσταση μεταβολών στα ταμεία για το έτος που 
έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια) 
 
Κατάσταση λογαριασμού εσόδων και εξόδων (συνέχεια) 
 
  2018  2017 

 

 
 

Σημ. 

Συσσωρευμένο 
(ελεύθερο) 

Ταμείο 

Ταμείο 
Επέκτασης 
Αροδαφ/σας 

Άλλα Ταμεία 
Ειδικών 
Σκοπών Σύνολο  

Συσσωρευμένο 
(ελεύθερο) 

Ταμείο 

Ταμείο 
Επέκτασης 

Αροδαφ/σας 

Άλλα Ταμεία 
Ειδικών 
Σκοπών Σύνολο 

  € € € €  € € € € 
Άλλα κέρδη /(ζημιές)       

    

Κέρδος/(Ζημιά) από επανεκτίμηση χρηματο-           
οικονομικών στοιχείων διαθεσίμων προς 
πώληση  

16 
110 - - 110 

 
(128) - - (128) 

Ζημιά από επανεκτίμηση χρηματο-           
οικονομικών στοιχείων σε δίκαιη αξία μέσω           
των άλλων αποτελεσμάτων 16 (89) - - (89)  - - - - 
           
  21  - - 21  (128) - - (128) 
           
           

Συνολικά έσοδα/(έξοδα) για το έτος  277.719 296.975 (15.335) 559.359  (29.535) 18.857 (535) (11.213) 
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Κατάσταση λογαριασμού εσόδων, εξόδων και κατάσταση μεταβολών στα ταμεία για το έτος που 
έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια) 
 
Κατάσταση μεταβολών στα ταμεία 
 
 2018  2017 

 

Συσσωρευμένο 
(ελεύθερο) 

Ταμείο 

Ταμείο 
Επέκτασης 
Αροδαφ/σας 

Άλλα Ταμεία 
Ειδικών 
Σκοπών Σύνολο  

Συσσωρευμένο 
(ελεύθερο) 

Ταμείο 

Ταμείο 
Επέκτασης 

Αροδαφ/σας 

Άλλα Ταμεία 
Ειδικών 
Σκοπών Σύνολο 

 € € € €  € € € € 
          
Υπόλοιπα Ταμείων εκ μεταφοράς 1 Ιανουαρίου      

    
          
Συσσωρευμένο (ελεύθερο) Ταμείο 5.520.756 - - 5.520.756  5.550.291 - - 5.550.291 
Ταμείο επέκτασης και ανακαίνισης του Κέντρου 
Ανακουφιστικής Φροντίδας Αροδαφνούσα - 18.857 - 18.857  - - - - 
Κληροδότημα Barbara Wilks - - 377.232 377.232  - - 379.648 379.648 
Κληροδότημα Dr. Helen Soteriou - - 224.531 224.531  - - 222.650 222.650 

              

Σύνολο Ταμείων εκ μεταφοράς 1 Ιανουαρίου 5.520.756 18.857 601.763 6.141.376  5.646.423 - 602.298 6.152.589 
          

Συνολικά έσοδα/(έξοδα) για το έτος 277.719 296.975 (15.335) 559.359  (29.535) 18.857 (535) (11.213) 
          

Υπόλοιπα Ταμείων προς μεταφορά στις 
31 Δεκεμβρίου       

    

          
Συσσωρευμένο (ελεύθερο) Ταμείο 5.798.475 - - 5.798.475  5.520.756 - - 5.520.756 
Ταμείο επέκτασης και ανακαίνισης του Κέντρου 
Ανακουφιστικής Φροντίδας Αροδαφνούσα - 315.832 - 315.832 

 
- 18.857 - 18.857 

Κληροδότημα Barbara Wilks - - 360.325 360.325  - - 377.232 377.232 
Κληροδότημα Dr. Helen Soteriou - - 226.103 226.103  - - 224.531 224.531 

          
Υπόλοιπα ταμείων προς μεταφορά στις 31 
Δεκεμβρίου  5.798.475 315.832 586.428 6.700.735  5.520.756 18.857 601.763 6.141.376 
 
 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 14 μέχρι 40 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 
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Ισολογισμός 
στις 31 Δεκεμβρίου 2018 
 
  2018  2017 

 

 
 

Σημ. 

Συσσωρευμένο 
(ελεύθερο) 

Ταμείο 

Ταμείο 
Επέκτασης 
Αροδαφ/σας 

Άλλα Ταμεία 
Ειδικών 
Σκοπών Σύνολο  

Συσσωρευμένο 
(ελεύθερο) 

Ταμείο 

Ταμείο 
Επέκτασης 

Αροδαφ/σας 

Άλλα Ταμεία 
Ειδικών 
Σκοπών Σύνολο 

  € € € €  € € € € 
Περιουσιακά στοιχεία           
           
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία           
Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός 13 2.381.517 207.556 - 2.589.073  2.444.756 18.857 - 2.463.613 
Επενδύσεις σε Ακίνητα 14 1.196.919 - - 1.196.919  1.199.600 - - 1.199.600 
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία σε 
δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων 

 
16 619 - - 619  509 - - 509 

  3.579.055 207.556 - 3.786.611  3.644.865 18.857 - 3.663.722 
           
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία           
Προπληρωμές  33.258 - - 33.258  11.584 - - 11.584 
Άλλα εισπρακτέα 17 - - - -  67.746 - - 67.746 
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία σε 
αποσβεσμένο κόστος 

 
16 50.451 108.276 - 158.727  - - - - 

Επενδύσεις ταμείων ειδικών σκοπών 19 - - 586.428 586.428  - - 601.763 601.763 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 18 2.213.103 - - 2.213.103  2.007.292 - - 2.007.292 
  2.296.812 108.276 586.428 2.991.516  2.086.622 - 601.763 2.688.385 
           
           

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων  5.875.867 315.832 586.428 6.778.127  5.731.487 18.857 601.763 6.352.107 
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Ισολογισμός 
στις 31 Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια) 
 
  2018  2017 

 

 
 

Σημ. 

Συσσωρευμένο 
(ελεύθερο) 

Ταμείο 

Ταμείο 
Επέκτασης 
Αροδαφ/σας 

Άλλα Ταμεία 
Ειδικών 
Σκοπών Σύνολο  

Συσσωρευμένο 
(ελεύθερο) 

Ταμείο 

Ταμείο 
Επέκτασης 

Αροδαφ/σας 

Άλλα Ταμεία 
Ειδικών 
Σκοπών Σύνολο 

           
Ταμεία και υποχρεώσεις           
Ταμεία του Ιδρύματος           
Συσσωρευμένο (ελεύθερο) ταμείο  5.798.475 - - 5.798.475  5.520.756 - - 5.520.756 
Ταμείο επέκτασης και ανακαίνισης Κέντρου 
Ανακουφιστικής Φροντίδας Αροδαφνούσα 

 
- 315.832 - 315.832  - 18.857 - 18.857 

Κληροδότημα Barbara Wilks 19 - - 360.325 360.325  - - 377.232 377.232 
Κληροδότημα Dr. Helen Soteriou 19 - - 226.103 226.103  - - 224.531 224.531 
  5.798.475 315.832 586.428 6.700.735  5.520.756 18.857 601.763 6.141.376 
           
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις           
Οφειλόμενα έξοδα, άλλοι πιστωτές και 
αναβαλλόμενο εισόδημα 

 
20 77.392 - - 77.392  210.731 - - 210.731 

           
Σύνολο υποχρεώσεων  77.392 - - 77.392  210.731 - - 210.731 
           
           

Σύνολο ταμείων και υποχρεώσεων  5.875.867 315.832 586.428 6.778.127  5.731.487 18.857 601.763 6.352.107 

 
Στις 18 Σεπτεμβρίου 2019 το Διοικητικό Συμβούλιο του Αντικαρκινικού Συνδέσμου Κύπρου ενέκρινε αυτές τις οικονομικές καταστάσεις για έκδοση. 
 
 
Δρ Αδάμος Αδάμου, Πρόεδρος 
 
 
Νικηφόρος Ορφανός, Ταμίας 
 
 
Αντώνης Τζιακούρης, Γραμματέας 
 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 14 μέχρι 40 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 
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Κατάσταση ταμειακών ροών 
για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018 
 
  

Σημ. 
2018 

€ 
2017 

€ 
Ροή μετρητών από εργασίες    
Καθαρά έσοδα/(έξοδα)  559.338 (107.217) 
Αναπροσαρμογές για:    
  Αποσβέσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 13 114.501 193.812 
  Αποσβέσεις επενδύσεων σε ακίνητα  14 2.681 2.681 
  Διαγραφές ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 13 368.280 - 
  Πιστωτικούς τόκους 9 (19.681) (25.217) 
(Κέρδος)/Ζημιά από επανεκτίμηση χρηματοοικονομικών 

περιουσιακών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση 
 

15,16 
 

(21) 
 

128 
Δωρεές ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού  (33.746) (30.293) 
  _________ _________ 
  991.352 33.894 
Αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης:    
  Άλλα εισπρακτέα   67.746 (33.672) 
  Προπληρωμές  (21.676) - 
  Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία σε αποσβεσμένο 

κόστος 
  

(158.727) 
 

- 
  Οφειλόμενα έξοδα και άλλοι πιστωτές   (103.337) 35.168 
  _________ _________ 
Καθαρά μετρητά από εργασίες  775.358 35.390 
  _________ _________ 

Ροή μετρητών από επενδυτικές 
δραστηριότητες 

 
 

  

Αγορά ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού  (589.228) (20.438) 
Τόκοι που εισπράχτηκαν  19.681 25.217 
Τραπεζικά υπόλοιπα με αρχική ημερομηνία λήξης πέραν των 
τριών μηνών 

 
18 

 
(775.604) 

 
(826.917) 

Αποδέσμευση τραπεζικών υπολοίπων με αρχική ημερομηνία 
λήξης πέραν των τριών μηνών 

 
 

 
826.917 

 
855.945 

  _________ _________ 
Καθαρά μετρητά (για)/από επενδυτικές δραστηριότητες  (518.234) 33.807 
  _________ _________ 

Ροή μετρητών από χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες 

 
 

  

Καθαρή μείωση μετρητών κληροδοτήματος Barbara Wilks 
Καθαρή αύξηση μετρητών κληροδοτήματος Helen Soteriou 

 (12.614) 
1.572 

(2.004) 
1.881 

  _________ _________ 
Καθαρά μετρητά για χρηματοδοτικές δραστηριότητες  (11.042) (123) 
  _________ _________ 
Καθαρή αύξηση στα μετρητά και αντίστοιχα μετρητών  246.082 69.074 
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στην αρχή του έτους  1.545.046 1.475.972 
  _________ _________ 
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στο τέλος του έτους  18 1.791.128 1.545.046 
  ========= ========= 
 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 14 μέχρι 40 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των 
οικονομικών καταστάσεων. 
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Σημειώσεις στις οικονομικές καταστάσεις 
 
1 Γενικές πληροφορίες 
 
Χώρα συστάσεως 
 
Ο Σύνδεσμος ιδρύθηκε στην Κύπρο ως Σύνδεσμος περιορισμένης ευθύνης με εγγύηση 
σύμφωνα με τον περί Εταιρειών Νόμο Κεφ. 113.  Το εγγεγραμμένο γραφείο του είναι στην 
οδό Παρασκευά Ιωάννου 2, Δασούπολη, Λευκωσία, Κύπρος. 
 
Κύριες δραστηριότητες 
 
Ο Σύνδεσμος είναι εγγεγραμμένο φιλανθρωπικό ίδρυμα. Οι κύριες δραστηριότητες του 
Συνδέσμου που δεν έχουν αλλάξει από τον προηγούμενο χρόνο, είναι η καταπολέμηση της 
ασθένειας του καρκίνου ως επίσης και η ανακούφιση και περίθαλψη των προσώπων που 
προσβλήθηκαν από την ασθένεια αυτή. 
 
2 Βάση ετοιμασίας 
 
Οι οικονομικές καταστάσεις του Συνδέσμου έχουν ετοιμαστεί σύμφωνα με τα Διεθνή 
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ.113. 
 
Κατά την ημερομηνία της έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων, όλα τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών 
Προτύπων (ΣΔΛΠ) και είναι εφαρμόσιμα από την 1 Ιανουαρίου 2018 και σχετίζονται με τις 
δραστηριότητες του Συνδέσμου έχουν υιοθετηθεί από την ΕΕ μέσω της διαδικασίας 
υιοθέτησης που καθορίστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 
 
Οι κυριότερες λογιστικές πολιτικές που εφαρμόστηκαν στην κατάρτιση αυτών των 
οικονομικών καταστάσεων εκτίθενται πιο κάτω στη Σημείωση 4. 
 
Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, 
όπως έχει τροποποιηθεί από την αρχική αναγνώριση των χρηματοπιστωτικών μέσων με 
βάση την δίκαιη αξία και με την επανεκτίμηση σε δίκαιη αξία των χρηματοοικονομικών 
περιουσιακών στοιχείων που επιμετρώνται σε δίκαιη αξία μέσω των άλλων συνολικών 
εισοδημάτων (2017:χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιμων προς 
πώληση). 
 
Η κατάρτιση 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 Συνδέσμου. Οι τομείς που απαιτούν 
μεγαλύτερου βαθμού κρίση ή είναι πιο πολύπλοκοι ή τομείς όπου οι παραδοχές και οι 
υπολογισμοί έχουν σημαντική επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται στη 
Σημείωση 7. 
 
Ο Σύνδεσμος δεν υπόκειται σε εταιρική φορολογία αλλά επιβαρύνεται με αμυντική εισφορά 
στους τόκους και στα ενοίκια εισπρακτέα. 
  



Αντικαρκινικός Σύνδεσμος Κύπρου 

(15) 

3 Υιοθέτηση καινούργιων ή αναθεωρημένων πρότυπων και διερμηνειών 
 
Κατά το τρέχον έτος ο Σύνδεσμος υιοθέτησε όλα τα νέα και αναθεωρημένα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) τα οποία σχετίζονται με τις δραστηριότητές της και 
είναι εφαρμόσιμα για λογιστικές περιόδους που αρχίζουν από την 1 Ιανουαρίου 2018. Η 
υιοθέτηση αυτή δεν είχε επιφέρει σημαντικές αλλαγές στις λογιστικές πολιτικές του 
Συνδέσμου. 
 
4 Περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών 
 
Οι κυριότερες λογιστικές πολιτικές που εφαρμόστηκαν στην κατάρτιση αυτών των 
οικονομικών καταστάσεων εκτίθενται πιο κάτω. Εκτός από τις αλλαγές στις λογιστικές 
πολιτικές που απορρέουν από την υιοθέτηση του ΔΠΧΠ 9 και του ΔΠΧΠ 15, οι οποίες 
ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2018, οι πολιτικές αυτές εφαρμόστηκαν με συνέπεια για όλα 
τα έτη που παρουσιάζονται, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. Οι βασικές λογιστικές 
πολιτικές σχετικά με τα χρηματοπιστωτικά μέσα και την αναγνώριση εσόδων που 
εφαρμόστηκαν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2017 παρουσιάζονται στη σημείωση 23. 
 
΄Εσοδα  
 
Αναγνώριση εισοδημάτων 
 
Το εισόδημα αποτελείται κυρίως από εισπράξεις δωρεών και εισφορών και κυβερνητικές 
χορηγίες και αναγνωρίζονται στην περίοδο που εισπράττονται. 
 
Οι πιστωτικοί τόκοι αναγνωρίζονται κατά αναλογία χρόνου, λαμβάνοντας υπόψη το 
υπόλοιπο, την πραγματική απόδοση και το χρόνο μέχρι την αποπληρωμή, όταν αποδειχθεί 
πως το εισόδημα αυτό θα προκύψει στο Σύνδεσμο. 
 
Περιουσιακά στοιχεία που δωρήθηκαν στο Σύνδεσμο 
 
Εμπράγματα στοιχεία πάγιου ενεργητικού που δωρήθηκαν στον Σύνδεσμο, εκτιμούνται σε 
δίκαιη αξία κατά την ημερομηνία αναγνώρισης τους και η αξία τους πιστώνεται στα έσοδα του 
έτους. Τα στοιχεία αυτά αναγνωρίζονται στη σχετική κατηγορία πάγιου ενεργητικού του 
ισολογισμού. 
 
Ωφελήματα υπαλλήλων 
 
Ο Σύνδεσμος και οι υπάλληλοι συνεισφέρουν στο Κυβερνητικό Ταμείο Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων με βάση τους μισθούς των υπαλλήλων. Επιπρόσθετα, ο Σύνδεσμος συμμετέχει 
σε σχέδια καθορισμένων συνεισφορών μέσω των συντεχνιακών ταμείων τα περιουσιακά 
στοιχεία των οποίων τηρούνται σε ξεχωριστά ταμεία υπό τη διαχείριση επιτροπών.  Η 
χρηματοδότηση δίνεται με πληρωμές από τους υπαλλήλους και τον Σύνδεσμο.  Οι 
συνεισφορές του Συνδέσμου αναγνωρίζονται στην περίοδο που σχετίζονται και 
περιλαμβάνονται στο κόστος προσωπικού.  Ο Σύνδεσμος δεν έχει  επιπρόσθετες 
υποχρεώσεις αφού πληρωθούν οι συνεισφορές.  Προπληρωμένες συνεισφορές 
αναγνωρίζονται ως περιουσιακό στοιχείο στο βαθμό που είναι εφικτή η επιστροφή μετρητών 
ή μείωση των μελλοντικών πληρωμών.  
 
Νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης 
 
Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις του Συνδέσμου αποτιμούνται 
χρησιμοποιώντας το νόμισμα του κύριου οικονομικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο 
λειτουργεί ο Σύνδεσμος (“το νόμισμα λειτουργίας”).  Οι οικονομικές καταστάσεις 
παρουσιάζονται σε Ευρώ (€), το οποίο είναι το νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης του 
Συνδέσμου. 
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4 Περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών (συνέχεια) 
 
Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός 
 
Τα στοιχεία ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού παρουσιάζονται σε ιστορικό κόστος 
μείον μεταγενέστερες αποσβέσεις.  Το ιστορικό κόστος περιλαμβάνει δαπάνες που 
σχετίζονται άμεσα με την απόκτηση στοιχείων ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού. 
 
Η γη δεν αποσβένεται. Οι αποσβέσεις για άλλα στοιχεία ακινήτων, εγκαταστάσεων και 
εξοπλισμού υπολογίζονται χρησιμοποιώντας τη σταθερή μέθοδο ώστε να κατανεμηθεί το 
κόστος ή η επανεκτιμημένη αξία στο διάστημα της εκτιμημένης ωφέλιμης ζωής τους. Τα 
ετήσια ποσοστά απόσβεσης είναι ως εξής: 
 
 % 
  
Κτίρια 3 
Οχήματα  20 
Έπιπλα και σκεύη  10 
Εξοπλισμός γραφείου  10 
Ιατρικά μηχανήματα και άλλα 33 
 
Η υπολειμματική αξία και οι ωφέλιμες ζωές αναθεωρούνται και προσαρμόζονται σε κάθε 
ημερομηνία ισολογισμού εάν αυτό θεωρηθεί αναγκαίο. Η λογιστική αξία ενός στοιχείου 
ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού μειώνεται αμέσως στο ανακτήσιμο ποσό εάν η 
λογιστική αξία υπερβαίνει το υπολογιζόμενο ανακτήσιμο ποσό. 
 
Δαπάνες για επιδιορθώσεις και συντήρηση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 
χρεώνονται στην κατάσταση λογαριασμού εσόδων και εξόδων στο έτος που προκύπτουν. Το 
κόστος σημαντικών ανακαινίσεων και άλλες μεταγενέστερες δαπάνες περιλαμβάνονται στην 
λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου ή ανάλογα αναγνωρίζονται ως ξεχωριστό 
περιουσιακό στοιχείο, μόνο όταν είναι πιθανό πως θα προκύψουν μελλοντικά οικονομικά 
οφέλη στο Σύνδεσμο σε σχέση με το περιουσιακό στοιχείο, και το κόστος του μπορεί να 
υπολογιστεί αξιόπιστα. 
 
Κέρδη και ζημιές από διάθεση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού προσδιορίζονται με 
τη σύγκριση των εισπράξεων με τη λογιστική αξία και περιλαμβάνονται στην κατάσταση 
λογαριασμού εσόδων και εξόδων.  
 
Μισθώσεις 
 
Μισθώσεις όπου σημαντικό μέρος των κινδύνων και ανταμοιβών της ιδιοκτησίας 
παραμένουν με τον εκμισθωτή ταξινομούνται ως λειτουργικές μισθώσεις. Πληρωμές που 
αφορούν λειτουργικές μισθώσεις (μετά την αφαίρεση κινήτρων που εισπράχθηκαν από τον 
εκμισθωτή) χρεώνονται στις κερδοζημιές σύμφωνα με τη σταθερή μέθοδο στο διάστημα της 
περιόδου μίσθωσης.  
 
Εισόδημα από ενοίκια 
 
Το εισόδημα από ενοίκια που προκύπτει από λειτουργικές μισθώσεις αναγνωρίζεται 
σύμφωνα με τη σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια της περιόδου μίσθωσης. 
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4 Περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών (συνέχεια) 
 
Επενδύσεις σε ακίνητα 
 
Οι επενδύσεις σε ακίνητα, που περιλαμβάνουν κυρίως γη και κτίρια, κατέχονται από το 
Σύνδεσμο για μακροπρόθεσμες αποδόσεις και δεν χρησιμοποιούνται από αυτόν.  Οι 
επενδύσεις σε ακίνητα  παρουσιάζονται σε τιμή κόστους μείον τις συσσωρευμένες 
αποσβέσεις. Το κόστος αντιπροσωπεύει τη δίκαια αξία κατά το χρόνο της δωρεάς. Η γη δεν 
αποσβένεται. Το ποσοστό απόσβεσης για τα κτίρια είναι 3% ετησίως. 
 
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία- Ταξινόμηση  
Από την 1 Ιανουαρίου 2018, ο Σύνδεσμος ταξινομεί τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά 
στοιχεία στις πιο κάτω κατηγορίες επιμέτρησης: 
 

• Αυτά που επιμετρούνται μετέπειτα σε δίκαιη αξία (είτε μέσω των άλλων συνολικών 
εισοδημάτων ή μέσω των αποτελεσμάτων),και  

 
• Αυτά που επιμετρούνται σε αποσβεσμένο κόστος. 

 
Η ταξινόμηση και η μετέπειτα επιμέτρηση των χρεωστικών χρηματοοικονομικών 
περιουσιακών στοιχείων εξαρτάται από (i) το επιχειρηματικό μοντέλο του Συνδέσμου για τη 
διαχείριση του σχετικού χαρτοφυλακίου χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και (ii) 
τα χαρακτηριστικά των συμβατικών ταμειακών ροών του χρηματοοικονομικού περιουσιακού 
στοιχείου. Κατά την αρχική αναγνώριση ο Σύνδεσμος μπορεί να προσδιορίσει αμετάκλητα 
ένα χρεωστικό χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο που κατά τα άλλα πληροί τις 
απαιτήσεις για αποτίμηση στο αποσβεσμένο κόστος ή στη δίκαιη αξία μέσω των άλλων 
συνολικών εισοδημάτων ή στη δίκαιη αξία μέσω αποτελεσμάτων εάν αυτό απαλέιφει ή 
μειώνει σημαντικά μια λογιστική αντιστοιχεία που διαφορετικά θα προέκυπτε. 
 
Για επενδύσεις σε μετοχικούς τίτλους που δεν κατέχονται για εμπορία, η ταξινόμηση θα 
εξαρτηθεί από το κατά πόσο η Σύνδεσμος προσδιόρισε αμετάκλειτα κατά την αρχική 
αναγνώριση για να λογιστεί η μετοχική επένδυση σε δίκαιη αξία μέσω των άλλων συνολικών 
εισοδημάτων. Ο προσδιορισμός αυτός γίνεται ανά επένδυση. 
 
Όλα τα υπόλοιπα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ταξινομούνται σε δίκαιη αξία 
μέσω αποτελεσμάτων. 
 
Για τα περιουσιακά στοιχεία που επιμετρούνται σε δίκαιη αξία, τα κέρδη και ζημιές θα 
αναγνωριστούν είτε στα αποτελέσματα ή στα άλλα συνολικά εισοδήματα. Για επενδύσεις σε 
μετοχικούς τίτλους που δεν διακρατούνται για εμπορία, αυτό θα εξαρτηθεί στο κατά πόσο ο 
Σύνδεσμος έκανε μια αμετάκλειτη επιλογή κατά την αρχική αναγνώριση για να λογιστεί η 
μετοχική επένδυση σε δίκαιη αξία μέσω των άλλων συνολικών εισοδημάτων. 
 
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία- Αναγνώριση και Παύση Αναγνώρισης 

 
Όλες οι αγορές και πωλήσεις χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που απαιτούν  
παράδοση εντός του χρονικού πλαισίου που ορίζεται από τον κανονισμό ή από τη σύμβαση 
αγοράς («αγορές και πωλήσεις με βάση συμβόλαιο κανονικής παράδοσης») αναγνωρίζονται 
κατά την ημερομηνία της συναλλαγής που είναι η ημερομηνία κατά την οποία o Σύνδεσμος 
δεσμεύεται να παραδώσει ένα χρηματοοικονομικό μέσο. Όλες οι αγορές και πωλήσεις 
αναγνωρίζονται όταν o Σύνδεσμος καταστεί μέρος στις συμβατικές διατάξεις του μέσου.  
 
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία παύουν να αναγνωρίζοντα όταν τα δικαιώματα 
είσπραξης ταμειακών ροών από τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία έχουν λήξει ή 
έχουν μεταφερθεί και o Σύνδεσμος έχει μεταφέρει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα 
οφέλη της ιδιοκτησίας. 
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4 Περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών (συνέχεια) 
 
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία – Επιμέτρηση 

 
Κατά την αρχική αναγνώριση, o Σύνδεσμος επιμετρά ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό 
στοιχείο σε δίκαιη αξία και επιπλέον, στην περίπτωση ενός χρηματοοικονομικού στοιχείου 
που δεν είναι σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, το κόστος συναλλαγής που 
σχετίζεται άμεσα με την απόκτηση του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου. Το 
κόστος συναλλαγής των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που αναγνωρίστηκαν 
σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων αναγνωρίζεται ως έξοδο στις κερδοζημιές. Η δίκαιη 
αξία κατά την αρχική αναγνώριση αναγνωρίζεται μόνο εάν υπάρχει διαφορά μεταξύ της 
δίκαιης αξίας και της τιμής συναλλαγής  η οποία μπορεί να αποδειχθεί από άλλες 
παρατηρήσιμες τρέχουσες συναλλαγές στην αγορά με το ίδιο μέσο ή από μια τεχνική 
αποτίμησης των οποίων τα στοιχεία εισαγωγής περιλαμβάνουν μόνο στοιχεία από 
παρατηρήσιμες αγορές. 
 
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με ενσωματωμένα παράγωγα λαμβάνονται 
υπόψη στην ολότητα τους όταν καθορίζεται κατά πόσο οι ταμειακές τους ροές αποτελούν 
αποκλειστικά αποπληρωμές κεφαλαίου και τόκων. 
 
Χρεόγραφα 
 
Η μεταγενέστερη επιμέτρηση των χρεογράφων εξαρτάται από το επιχειρηματικό μοντέλο του 
Συνδέσμου για τη διαχείρηση του περιουσιακού στοιχείου και των χαρακτηριστικών των 
ταμειακών ροών του περιουσιακού στοιχείου. Υπάρχουν τρεις κατηγορίες αποτίμησης στις 
οποίες o Σύνδεσμος ταξινομεί τα χρεόγραφα:  
 

• Αποσβεσμένο κόστος: Περιουσιακά στοιχεία που διακρατούνται για είσπραξη των 
συμβατικών ταμειακών ροών όπου οι ταμειακές αυτές ροές αντιπροσωπεύουν 
αποκλειστικά αποπληρωμές κεφαλαίου και τόκων και επιμετρώνται σε αποσβεσμένο 
κόστος. Οι πιστωτικοί τόκοι από αυτά τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 
περιλαμβάνονται στα «άλλα έσοδα». Οποιοδήποτε κέρδος ή ζημιά που προκύπτει 
κατά τη παύση αναγνώρισης αναγνωρίζεται απευθείας στις κερδοζημιές και 
παρουσιάζεται στα άλλα κέρδη/(ζημιές) μαζί με τα συναλλαγματικά κέρδη και ζημιές. 
Οι ζημιές απομείωσης παρουσιάζονται ως ξεχωριστό στοιχείο στην κατάσταση 
λογαριασμού αποτελεσμάτων. Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που 
επιμετρώνται σε αποσβεσμένο κόστος αποτελούνται από: ταμειακά διαθέσιμα και 
ισοδύναμα, τραπεζικά υπόλοιπα με αρχική ημερομηνία λήξης πέρα των τριών μηνών, 
εμπορικά εισπρακτέα και χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία σε αποσβεσμένο 
κόστος. 

 
• Δίκαιη αξία μέσω των άλλων συνολικών εισοδημάτων: Τα περιουσιακά στοιχεία που 

διακρατούνται για είσπραξη συμβατικών ταμειακών ροών και για πώληση των 
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, όπου οι ταμειακές ροές του 
περιουσιακού στοιχείου αντιπροσωπεύουν αποκλειστικά αποπληρωμές κεφαλαίου 
και τόκων, επιμετρώνται σε δίκαιη αξία μέσω των άλλων συνολικών εισοδημάτων. Οι 
μεταβολές στη λογιστική αξία αναγνωρίζονται μέσω των άλλων συνολικών 
εισοδημάτων, εκτός από την αναγνώριση των ζημιών ή κερδών απομείωσης, 
πιστωτικών τόκων και συναλλαγματικών κερδών ή ζημιών που αναγνωρίζονται στις 
κερδοζημιές. Όταν ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο παύει να αναγνωρίζεται, το 
συνολικό κέρδος ή ζημιά που αναγνωρίστηκε προηγουμένως στα άλλα συνολικά 
εισοδήματα αναταξινομείται από τα ίδια κεφάλαια στις κερδοζημιές και αναγνωρίζεται 
στα άλλα κέρδη/(ζημιές). Οι πιστωτικοί τόκοι από αυτά τα χρηματοοικονομικά 
περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνονται στα άλλα έσοδα. Συναλλαγματικά κέρδη και 
ζημιές παρουσιάζονται στα άλλα κέρδη/(ζημιές) και τα έξοδα απομείωσης 
παρουσιάζονται ως ξεχωριστό στοιχείο στην κατάσταση λογαριασμού 
αποτελεσμάτων.  
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Χρεόγραφα (συνέχεια) 
 

• Δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων: Τα περιουσιακά στοιχεία που δεν πληρούν τα 
κριτήρια για αποσβεσμένο κόστος ή δίκαιη αξία μέσω των άλλων συνολικών 
εισοδημάτων επιμετρώνται σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων. Τα κέρδη ή 
ζημιές σε χρεόγραφα που μετέπειτα επιμετρώνται σε δίκαιη αξία μέσω των 
αποτελεσμάτων αναγνωρίζονται στις κερδοζημιές και παρουσιάζονται καθαρά μέσα 
στα άλλα κέρδη/ (ζημιές) στην περίοδο κατά την οποία προκύπτουν.  

 
Μετοχικοί Τίτλοι 

 
Ο Σύνδεσμος μετέπειτα επιμετρά όλους τους μετοχικούς τίτλους σε δίκαιη αξία. Όπου η 
Διεύθυνση του Συνδέσμου επέλεξε να παρουσιάζει τα κέρδη και ζημιές δίκαιης αξίας σε 
μετοχικούς τίτλους σε δίκαιη αξία μέσω των άλλων συνολικών εισοδημάτων, δεν υπάρχει 
μετέπειτα αναταξινόμηση των κερδών ή ζημιών δίκαιης αξίας στις κερδοζημιές ακολούθως 
της παύσης αναγνώρισης της επένδυσης και όποιαδήποτε σχετικά υπόλοιπα μέσα στο 
αποθεματικό δίκαιης αξίας μέσω των άλλων συνολικών εισοδημάτων αναταξινομούνται στα 
συσσωρευμένα κέρδη. Η πολιτική του Συνδέσμου είναι να προσδιορίζει τους μετοχικούς 
τίτλους σε δίκαιη αξία μέσω των άλλων συνολικών εισοδημάτων όταν αυτές οι επενδύσεις 
διακρατούνται για στρατηγικούς σκοπούς παρά για την αποκλειστική δημιουργία 
επενδυτικών αποδόσεων. Μερίσματα από τέτοιες επενδύσεις συνεχίζουν να αναγνωρίζονται 
στις κερδοζημιές ως άλλα έσοδα όταν καθοριστεί το δικαίωμα του Συνδέσμου να τα 
εισπράξει.  
 
Οι αλλαγές στη δίκαιη αξία των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων σε δίκαιη αξία 
μέσω των αποτελεσμάτων αναγνωρίζονται στα άλλα κέρδη/(ζημιές) στην κατάσταση 
λογαριασμού αποτελεσμάτων, όπως αρμόζει. Οι ζημιές απομείωσης (και η αντιστροφή των 
ζημιών απομείωσης) σε μετοχικούς τίτλους επιμετρώνται σε δίκαιη αξία μέσω των άλλων 
συνολικών εισοδημάτων και δεν παρουσιάζονται ξεχωριστά από άλλες αλλαγες στη δίκαιη 
αξία.  
 
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία- απομείωση- πρόβλεψη αναμενόμενης 
πιστωτικής ζημιάς ΑΠΖ  

 
Από την 1 Ιανουαρίου 2018, o Σύνδεσμος αξιολογεί σε μελλοντική βάση τις αναμενόμενες 
πιστωτικές ζημιές για χρεόγραφα (περιλαμβανομένων δανείων) που επιμετρώνται σε 
αποσβεσμένο κόστος και σε δίκαιη αξία μέσω των άλλων συνολικών εισοδημάτων και με την 
έκθεση που προκύπτει από δανειακές δεσμεύσεις και συμβάσεις χρηματοοικονομικής 
εγγύησης. O Σύνδεσμος επιμετρά την ΑΠΖ και  αναγνωρίζει πρόβλεψη για πιστωτική ζημιά 
σε κάθε ημερομηνία αναφοράς. Η αποτίμηση των ΑΠΖ αντικατοπτρίζει: (i) ένα αμερόληπτα 
καθορισμένο και σταθμισμένο βάσει πιθανοτήτων ποσό που καθορίζεται από την αξιολόγηση 
μιας σειράς πιθανών εκβάσεων, (ii) τη διαχρονική αξία του χρήματος και (iii) λογικές και 
βάσιμες πληροφορίες οι οποίες είναι διαθέσιμες κατά την ημερομηνία αναφοράς χωρίς 
αδικαιολόγητο κόστος ή προσπάθεια και αφορούν παρελθόντα γεγονότα, τρέχουσες 
συνθήκες και προβλέψεις των μελλοντικών οικονομικών συνθηκών. 
 
Η λογιστική αξία των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων μειώνεται μέσω της 
χρήσης ενός λογαριασμού πρόβλεψης, και το πόσο της ζημιάς αναγνωρίζεται στην 
κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων στις «καθαρές ζημιές απομείωσης σε 
χρηματοοικονομικά και συμβατικά περιουσιακά στοιχεία». 
 
Οι αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές αναγνωρίζονται και επιμετρώνται σύμφωνα με μία από 
τις δύο προσεγγίσεις: τη γενική προσέγγιση ή την απλοποιημένη προσέγγιση. 
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Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία- απομείωση- πρόβλεψη αναμενόμενης 
πιστωτικής ζημιάς ΑΠΖ (συνέχεια) 
 
Για όλα τα άλλα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που υπόκεινται σε απομείωση με 
βάση το ΔΠΧΑ 9, ο Σύνδεσμος εφαρμόζει την γενική προσέγγιση- το μοντέλο απομείωσης 
τριών σταδίων. Ο Σύνδεσμος εφαρμόζει το μοντέλο απομείωσης τριών σταδίων, με βάση τις 
αλλαγές στον πιστωτικό κίνδυνοπό την αρχική αναγνώριση. Ένα χρηματοοικονομικό μέσο 
που δεν είναι πιστωτικά απομειωμένο κατά την αρχική αναγνώριση ταξινομείται στο Στάδιο 
1. 
 
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στο Στάδιο 1 αναγνωρίζουν τις ΑΠΖ τους σε ένα 
ποσό ίσο με το ποσοστό των ΑΠΖ κατά τη διάρκεια ζωής που προκύπτει από τυχόν 
γεγονότα αθέτησης πληρωμής μέσα στους επόμενους 12 μήνες ή μέχρι τη λήξη της 
σύμβασης, εάν είναι πιο νωρίς («ΑΠΖ 12 μηνών»). Εάν o Σύνδεσμος παρατηρήσει μία 
σημαντική αύξηση στον πιστωτικό κίνδυνο («ΣΑΠΚ») από την αρχική αναγνώριση, το 
περιουσιακό στοιχείο μεταφέρεται στο Στάδιο 2 και οι ΑΠΖ επιμετρώνται με βάση τις ΑΠΖ 
καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου, δηλαδή μέχρι τη 
λήξη της σύμβασης αλλά λαμβάνοντας υπόψη τις αναμενόμενες προπληρωμές, εάν 
υπάρχουν («ΑΠΖ κατά τη διάρκεια ζωής). Ανατρέξτε στη Σημείωση 6, στην παράγραφο 
Πιστωτικού κινδύνου, για την περιγραφή του πώς o Σύνδεσμος καθορίζει το πότε έχει συμβεί 
μια ΣΑΠΚ. Εάν o Σύνδεσμος καθορίσει ότι ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο είναι 
πιστωτικά απομειωμένο, το περιουσιακό στοιχείο μεταφέρεται στο Στάδιο 3 και οι ΑΠΖ 
επιμετρώνται ως ΑΠΖ καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής. Ο ορισμός του Συνδέσμου για τα πιστωτικά 
απομειωμένα περιουσιακά στοιχεία και ο ορισμός αθέτησης υποχρεώσεων επεξηγείται στη 
Σημείωση 6, παράγραφος Πιστωτικού κινδύνου. 
 
Επιπρόσθετα, ο Σύνδεσμος αποφάσισε να χρησιμοποιήσει την απαλλαγή αξιολόγησης 
χαμηλού πιστωτικού κινδύνου για χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία επενδυτικής 
κλάσης. Ανατρέξτε στη Σημείωση 6, παράγραφος Πιστωτικού κινδύνου για την περιγραφή 
του πώς η Σύνδεσμος καθορίζει τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία χαμηλού 
πιστωτικού κινδύνου. 
 
Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία - Επαναταξινόμηση 
 
Τα χρηματοοικονομικά μέσα επαναταξινομούνται μόνο όταν o Σύνδεσμος τροποποιεί το 
επιχειρηματικό μοντέλο για τη διαχείρηση αυτών των περιουσιακών στοιχείων . Η 
επαναταξινόμηση έχει μελλοντική επίδραση και ξεκινά από την πρώτη περίοδο αναφοράς 
ακολούθως της αλλαγής.  
 
Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία – Διαγραφή  
 
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαγράφονται, πλήρως ή εν μέρει, όταν ο 
Σύνδεσμος έχει εξαντλήσει όλα τις πρακτικές μεθόδους ανάκτησης και έχει αποφασίσει ότι 
δεν υπάρχει εύλογη προσδοκία ανάκτησης. Η διαγραφή αντιπροσωπεύει ένα γεγονός 
παύσης αναγνώρισης. Ο Σύνδεσμος μπορεί να διαγράψει χρηματοοικονομικά περιουσιακά 
στοιχεία που εξακολουθούν να υπόκεινται σε δραστηριότητες επιβολής όταν ο Σύνδεσμος 
επιδιώκει την ανάκτηση συμβατικών οφειλών, ωστόσο δεν υπάρχει εύλογη προσδοκία 
ανάκτησης. 
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Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 
 
Στην κατάσταση ταμειακών ροών, τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιλαμβάνουν 
μετρητά στο ταμείο,  καταθέσεις σε τράπεζες με αρχική ημερομηνία λήξης τριών μηνών ή 
λιγότερο οι οποίες είναι άμεσα μετατρέψιμες σε γνωστά ποσά μετρητών και οι οποίες 
υπόκεινται σε ασήμαντο κίνδυνο αλλαγών στην αξία τους και τραπεζικά παρατραβήγματα. 
Στον ισολογισμό, τα τραπεζικά παρατραβήγματα περιλαμβάνονται στο δανεισμό στις 
βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. Τα ταμειακά διαθέσιμα και  ισοδύναμα αναγνωρίζονται σε 
αποσβεσμένο κόστος επειδή: (i) κατέχονται για είσπραξη συμβατικών ταμιακών ροών και οι 
ταμειακές αυτές ροές αντιπροσωπεύουν ΑΠΚΤ, και (ii) δεν ταξινομούνται σε δίκαιη αξία μέσω 
των αποτελεσμάτων. 
 
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία σε αποσβεσμένο κόστος 
 
Αυτά τα ποσά γενικά προκύπτουν από συναλλαγές εκτός των συνήθων λειτουργικών 
εργασιών του Συνδέσμου. Αυτά διακρατούνται με σκοπό να συλλεχθούν οι συμβατικές 
ταμειακές ροές τους και οι ταμειακές ροές τους αντιπροσωπεύουν αποκλειστικά πληρωμές 
κεφαλαίου και τόκων. Κατά συνέπεια, αυτά επιμετρώνται στο αποσβεσμένο κόστος 
χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου, μείον την πρόβλεψη για 
απομείωση. Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία σε αποσβεσμένο κόστος 
ταξινομούνται ως κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία, εάν αυτά οφείλονται μέσα σε ένα 
έτος ή λιγότερο (ή κατά τη συνήθη πορεία του κύκλου εργασιών της επιχείρησης, εάν είναι 
μεγαλύτερος). Αν όχι, παρουσιάζονται ως μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία. 
 
Πιστωτικοί τόκοι 
 
Οι πιστωτικοί τόκοι από χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία σε δίκαιη αξία μέσω των 
αποτελεσμάτων περιλαμβάνονται στα άλλα κέρδη/(ζημιές)- καθαρά . Οι πιστωτικοί τόκοι σε 
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία σε αποσβεσμένο κόστος και χρηματοοικονομικά 
περιουσιακά στοιχεία σε δίκαιη αξία μέσων άλλων συνολικών εισοδημάτων που 
υπολογίζονται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου αναγνωρίζονται στην 
κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων ως «Άλλα έσοδα». Οι πιστωτικοί τόκοι 
υπολογίζονται εφαρμόζοντας το πραγματικό επιτόκιο  στη μεικτή λογιστική αξία ενός 
χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου  με εξαίρεση τα χρηματοοικονομικά 
περιουσιακά στοιχεία που μετέπειτα καθιστώνται πιστωτικά απομειωμένα. Για τα πιστωτικά 
απομειωμένα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία – Στάδιο 3, το πραγματικό επιτόκιο 
εφαρμόζεται στη καθαρή λογιστική αξία του χρηματοοικονομικού περιουσιακού 
στοιχείου(μετά από αφαίρεση της πρόβλεψης ζημιάς), για Στάδιο 1 και Στάδιο 2 – στο μεικτό 
ποσό των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων. 
 
Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις- κατηγορίες αποτίμησης 
 
Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά σε δίκαιη αξία και ταξινομούνται 
μετέπειτα στην κατηγορία αποσβεσμένου κόστους, εκτός από (i)  χρηματοοικονομικές 
υποχρεώσεις σε δίκαιη αξία μέσω αποτελεσμάτων: αυτή η ταξινόμηση ισχύει για παράγωγα, 
χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που διακρατούνται για εμπορεία (π.χ βραχυπρόθεσμες 
θέσεις σε τίτλους) , ενδεχόμενες αντιπαροχές που αναγνωρίζονται από ένα αγοραστή σε μια 
συνένωση επιχειρήσεων και άλλες χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που καθορίζονται ως 
τέτοιες κατά την αρχική αναγνώριση και (ii) χρηματοοικονομικές συμβάσεις εγγύησης και 
δανειακές δεσμεύσεις. 
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5 Νέες λογιστικές ανακοινώσεις 
 
Κατά την ημερομηνία έγκρισης αυτών των οικονομικών καταστάσεων μια σειρά από νέα 
πρότυπα και τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες ισχύουν για λογιστικές περιόδους 
που αρχίζουν μετά την 1 Ιανουαρίου 2018, και δεν έχουν εφαρμοστεί στην κατάρτιση αυτών 
των οικονομικών καταστάσεων.  Κανένα από αυτά δεν αναμένεται να έχει σημαντική 
επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις του Συνδέσμου, με εξαίρεση το πιο κάτω: 
 

• ΔΠΧΑ 16, Μισθώσεις (εκδόθηκε στις 13 Ιανουαρίου 2016 και ισχύει για περιόδους που 
αρχίζουν από ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2019). Το νέο πρότυπο καθορίζει τις αρχές για 
την αναγνώριση, τη μέτρηση, την παρουσίαση και γνωστοποίηση των μισθώσεων. 
Όλες οι μισθώσεις έχουν ως αποτέλεσμα o μισθωτής να αποκτά το δικαίωμα χρήσης 
ενός περιουσιακού στοιχείου κατά την έναρξη της μίσθωσης και, αν οι πληρωμές 
μισθωμάτων γίνονται με το πέρασμα του χρόνου, να αποκτά και τη χρηματοδότηση. 
Κατά συνέπεια, το ΔΠΧΑ 16 απαλείφει την κατάταξη των μισθώσεων ως λειτουργικές 
μισθώσεις ή χρηματοδοτικές μισθώσεις όπως απαιτείται από το ΔΛΠ 17 και, αντ 
'αυτού, εισάγει ένα ενιαίο λογιστικό μισθωτικό μοντέλο. Οι μισθωτές θα πρέπει να 
αναγνωρίσουν: (α) περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις για όλες τις μισθώσεις με 
διάρκεια άνω των 12 μηνών, εκτός εάν το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο είναι 
χαμηλής αξίας; και (β) τις αποσβέσεις περιουσιακών στοιχείων μίσθωσης ξεχωριστά 
από τόκους από τις υποχρεώσεις της μίσθωσης στην κατάσταση λογαριασμού 
αποτελεσμάτων. Το ΔΠΧΑ 16 συνεχίζει ουσιαστικά τις λογιστικές απαιτήσεις του ΔΛΠ 
17 για εκμισθωτές. Κατά συνέπεια, ένας εκμισθωτής συνεχίζει να ταξινομεί μισθώσεις 
ως λειτουργικές μισθώσεις ή χρηματοδοτικές μισθώσεις, και να χειρίζεται οριστικά  τα 
δύο αυτά είδη μισθώσεων με διαφορετικό τρόπο. Ο Σύνδεσμος στο παρόν στάδιο 
αξιολογεί την επίδραση των τροποποιήσεων στις οικονομικές της καταστάσεις και 
κατά την ημερομηνία έγκρισης αυτώ των οικονομικών καταστάσεών η  επίδραση των 
τροποποιήσεων δεν είναι γνωστή ή δεν είναι εύλογα εκτιμητέα. 
 
Δηλώνει πρότυπα, διερμηνείες και τροποποιήσεις που δεν έχουν ακόμη υιοθετηθεί 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 

6 Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου 
 
(i) Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου 
 
Οι εργασίες του Συνδέσμου την εκθέτουν σε ποικίλους χρηματοοικονομικούς κινδύνους: 
κίνδυνο αγοράς, πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας. 
 
• Κίνδυνος αγοράς 

 
Ο Σύνδεσμος εκτίθεται σε κίνδυνο τιμής αγοράς μετοχικών τίτλων λόγω επενδύσεων 
που κατέχονται από το Σύνδεσμο και ταξινομούνται στον ισολογισμό ως 
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που επιμετρούνται σε δίκαιη αξία μέσω των 
αποτελεσμάτων (2017: διαθέσιμα προς πώληση). Ο Σύνδεσμος δεν εκτίθεται σε 
κίνδυνο τιμών αγαθών. Οι επενδύσεις του Συνδέσμου σε μετοχικούς τίτλους οι οποίοι 
εμπορεύονται δημόσια περιλαμβάνονται στο Γενικό Δείκτη του Χρηματιστήριου Αξιών 
Κύπρου. 
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6 Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου (συνέχεια) 
 
(i) Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου (συνέχεια) 
•  
• Κίνδυνος αγοράς (συνέχεια) 

 
Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει περιληπτικά την επίδραση αυξήσεων/μειώσεων του 
γενικού δείκτη του ΧΑΚ στην κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων . Η ανάλυση 
βασίζεται στην υπόθεση ότι ο δείκτης μετοχικών τίτλων αυξήθηκε/μειώθηκε κατά 10% 
την ημερομηνία του ισολογισμού (2017: 10%) με όλες τις άλλες παραμέτρους να 
παραμένουν σταθερές και οι μετοχικοί τίτλοι του Συνδέσμου κινήθηκαν σύμφωνα με 
την ιστορική συσχέτιση τους με το δείκτη: 

 
 Επίδραση σε άλλα στοιχεία των 

ιδίων κεφαλαίων σε € 
 2018 2017 
Δείκτης   
Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου – Γενικός Δείκτης 771 1.177 

 
Άλλα στοιχεία των αποθεματικών θα αυξάνονταν/μειώνονταν ως αποτέλεσμα των 
κερδών/ζημιών σε μετοχικούς τίτλους που ταξινομούνται ως διαθέσιμα προς πώληση. 

 
Με σκοπό τη διαχείριση του κινδύνου τιμής αγοράς, ο Σύνδεσμος διευρύνει το χαρτοφυλάκιο 
του. Η διεύρυνση του χαρτοφυλακίου γίνεται σύμφωνα με τα όρια που καθορίζονται από το 
Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου. 
 
• Πιστωτικός κίνδυνος 

 
Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει από ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα, συμβατικές 
ταμειακές ροές από χρεόγραφα που μεταφέρονται σε αποσβεσμένο κόστος και από 
καταθέσεις σε τράπεζες και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και από άλλα εισπρακτέα. 
 

(i) Διαχείριση κινδύνων 
 

Για τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, μόνο οργανισμοί που 
αξιολογούνται από ανεξάρτητα μέρη με ελάχιστο βαθμό φερεγγυότητας το ‘C’ 
γίνονται αποδεκτοί. 

 
(ii) Aπομείωση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 

 
Ο Σύνδεσμος διαθέτει δύο είδη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 
που υπόκεινται στο μοντέλο της αναμενόμενης πιστωτικής ζημίας:  

 
• Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία σε αποσβεσμένο κόστος 
• Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα. 
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6 Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου (συνέχεια) 
 
(i) Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου (συνέχεια) 
 
• Πιστωτικός κίνδυνος (συνέχεια) 

 
Άλλα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία σε αποσβεσμένο κόστος 

 
Τα άλλα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στο αποσβεσμένο κόστος περιλαμβάνουν 
άλλα εισπρακτέα. 
 
Ο Σύνδεσμος εξετάζει την πιθανότητα αθέτησης της υποχρέωσης κατά την αρχική 
αναγνώριση του περιουσιακού στοιχείου και κατά πόσο υπήρξε σημαντική αύξηση του 
πιστωτικού κινδύνου σε συνεχή βάση καθ 'όλη την περίοδο αναφοράς. Για να εκτιμηθεί κατά 
πόσον υπάρχει σημαντική αύξηση του πιστωτικού κινδύνου, ο Σύνδεσμος συγκρίνει τον 
κίνδυνο αθέτησης που συνέβη στο περιουσιακό στοιχείο κατά την ημερομηνία αναφοράς με 
τον κίνδυνο αθέτησης κατά την ημερομηνία της αρχικής αναγνώρισης. Η εκτίμηση λαμβάνει 
υπόψην τις διαθέσιμες λογικές και υποστηρικτικές πληροφορίες που αφορούν το μέλλον. 
Συγκεκριμένα ενσωματώνονται οι ακόλουθοι δείκτες: 
 
- Εσωτερική πιστοληπτική ικανότητα 
- Εξωτερική πιστοληπτική ικανότητα (εφοσόν είναι διαθέσιμη) 
- πραγματικές ή αναμενόμενες σημαντικές δυσμενείς αλλαγές στις επιχειρηματικές, 

χρηματοοικονομικές ή οικονομικές συνθήκες, οι οποίες αναμένεται να προκαλέσουν 
σημαντικές αλλαγές στην ικανότητα του δανειολήπτη να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις 
του 

- πραγματικές ή αναμενόμενες σημαντικές μεταβολές στα λειτουργικά αποτελέσματα του 
δανειολήπτη / αντισυμβαλλόμενου 

- σημαντικές αυξήσεις του πιστωτικού κινδύνου σε άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα του ιδίου 
δανειολήπτη / αντισυμβαλλομένου 

- σημαντικές μεταβολές στην αξία των εξασφαλίσεων που υποστηρίζουν την υποχρέωση 
ή στην ποιότητα των εγγυήσεων τρίτων ή των πιστωτικών βελτιώσεων 

- σημαντικές αλλαγές στην αναμενόμενη απόδοση και συμπεριφορά του δανειολήπτη / 
αντισυμβαλλομένου, συμπεριλαμβανομένων των αλλαγών στην κατάσταση πληρωμής 
του αντισυμβαλλομένου στο Συγκρότημα και των μεταβολών στα αποτελέσματα 
εκμετάλλευσης του δανειολήπτη. 

 
Ο Σύνδεσμος δεν έχει χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία υπόκεινται στις 
απαιτήσεις απομείωσης του ΔΠΧΑ. 9 και τα οποία έχουν τροποποιήσει τις συμβατικές 
ταμειακές τους ροές. 
 
Ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα υπόκεινται επίσης στις απαιτήσεις απομείωσης 
του ΔΠΧΑ 9, η εκτιμώμενη ζημιά απομείωσης ήταν ασήμαντη. 
 
Πιστωτική ποιότητα των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων στις 31 Δεκεμβρίου 
2017 
 
Η πιστωτική ποιότητα των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων τα οποία δεν είναι 
ούτε ληξιπρόθεσμα ούτε απομειωμένα, μπορεί να καθοριστεί με αναφορά σε εξωτερικές 
πιστωτικές αξιολογήσεις(αν υπάρχουν) ή σε ιστορικές πληροφορίες σχετικά με τα ποσοστά 
αθέτησης εκπλήρωσης υποχρεώσεων από τα συμβαλλόμενη μέρη: 
  



Αντικαρκινικός Σύνδεσμος Κύπρου 

(25) 

6 Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου (συνέχεια) 
 
(i) Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου (συνέχεια) 
 
• Πιστωτικός κίνδυνος (συνέχεια) 

 
 
Μετρητά και τραπεζικά υπόλοιπα 

2017 
€ 

Με εξωτερική πιστωτική αξιολόγηση  
Caa1 1.565.446 
Caa2 108.222 
Caa3 690.871 
 _________ 
 2.364.539 
 _________ 
Χωρίς εξωτερική πιστωτική αξιολόγηση 7.424 
 _________ 
 2.371.963 
 ========= 
 
• Κίνδυνος ρευστότητας 
 
Ο πιο κάτω πίνακας αναλύει τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις του Συνδέσμου σε 
σχετικές κατηγορίες λήξεων, με βάση την εναπομένουσα περίοδο κατά την ημερομηνία του 
ισολογισμού μέχρι την ημερομηνία λήξης του συμβολαίου. Τα ποσά που παρουσιάζονται 
στον πίνακα είναι οι συμβατικές μη προεξοφλημένες ταμειακές ροές. Υπόλοιπα με λήξη εντός 
12 μηνών ισούνται με τις λογιστικές τους αξίες, αφού η επίδραση της προεξόφλησης δεν είναι 
σημαντική. 
 
 Λιγότερο από 1 χρόνο 

Στις 31 Δεκεμβρίου 2017 € 
Οφειλόμενα έξοδα και άλλοι πιστωτές 210.731 
 ========== 
  
 Λιγότερο από 1 χρόνο 

Στις 31 Δεκεμβρίου 2018 € 
Οφειλόμενα έξοδα και άλλοι πιστωτές 77.392 
 ========== 
 
• Χρηματοοικονομικά στοιχεία ανά κατηγορία την 31 Δεκεμβρίου 2017 
 
 Δάνεια και 

εισπρακτέα 
€ 

Διαθέσιμα προς 
πώληση 

€ 

 
Σύνολο 

€ 
31 Δεκεμβρίου 2017    
Περιουσιακά στοχεία στον ισολογισμό    
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα 
προς πώληση 

- 237.601 237.601 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 2.371.963 - 2.371.963 
Εισπρακτέα (εκτός από προπληρωμές) 67.746 - 67.746 
 __________ _________ __________ 
Σύνολο 2.439.709 237.601 2.677.310 
 ========== ========= ========== 
 

 

Άλλες χρηματοοικονομικές 
υποχρεώσεις 

€ 
Υποχρεώσεις όπως παρουσιάζονται στον ισολογισμό  
Οφειλόμενα έξοδα και άλλοι πιστωτές 210.731 
 ======== 
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6 Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου (συνέχεια) 
 
(i) Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου (συνέχεια) 
 
(ii) Εκτίμηση δίκαιων αξιών 

 
Ο πιο κάτω πίνακας αναλύει τα χρηματοοικονομικά μέσα που επιμετρώνται στον 
ισολογισμό σε δίκαιη αξία, με βάση τις μεθόδους εκτίμησης. Τα διάφορα επίπεδα 
έχουν προσδιοριστεί ως εξής: 
 
• Χρηματιστηριακές τιμές (μη προσαρμοσμένες) σε ενεργείς αγορές για 

πανομοιότυπα περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις (Επίπεδο 1). 
 

• Στοιχεία εισαγωγής εκτός από χρηματιστηριακές τιμές τίτλων που 
περιλαμβάνονται στο Επίπεδο 1, οι οποίες είναι παρατηρήσιμες για το 
περιουσιακό στοιχείο ή την υποχρέωση, είτε άμεσα (δηλαδή ως τιμές) ή έμμεσα 
(δηλαδή που προέρχονται από τιμές) (Επίπεδο 2). 
 

• Στοιχεία εισαγωγής για το περιουσιακό στοιχείο ή την υποχρέωση που δεν 
βασίζονται σε παρατηρήσιμα δεδομένα της αγοράς (δηλαδή μη παρατηρήσιμα 
στοιχεία εισαγωγής) (Επίπεδο 3). 

 
Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και 
υποχρεώσεις του Συνδέσμου τα οποία είναι υπολογισμένα σε δίκαιη αξία στις 31 
Δεκεμβρίου 2018. 
 

  
Επίπεδο 1 

 € 
31 Δεκεμβρίου 2018  
Περιουσιακά στοιχεία  
Περιουσιακά στοιχεία που επιμετρώνται σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων:  
-  Μετοχικοί τίτλοι, εταιρικά και κυβερνητικά ομόλογα 233.418  

 
 _______ 
Σύνολο χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων υπολογισμένα σε δίκαιη αξία 233.418 
 ======== 

 
  

Επίπεδο 1 
 € 
31 Δεκεμβρίου 2017  
Περιουσιακά στοιχεία  
Περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση:  
-  Μετοχικοί τίτλοι, εταιρικά και κυβερνητικά ομόλογα 237.601  

 
 _______ 
Σύνολο χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων υπολογισμένα σε δίκαιη αξία 237.601 
 ======== 

 
(α) Χρηματοοικονομικά μέσα Επιπέδου 1 
 
 Η δίκαιη αξία των χρηματοοικονομικών μέσων που εμπορεύονται σε ενεργείς 

αγορές βασίζεται στις χρηματιστηριακές τιμές την ημερομηνία του 
ισολογισμού. Μια αγορά θεωρείται ως ενεργή, εάν οι χρηματιστηριακές τιμές 
είναι άμεσα και τακτικά διαθέσιμες από ένα χρηματιστήριο, χρηματιστή, 
υπηρεσία εκτίμησης, ή εποπτική υπηρεσία, και εκείνες οι τιμές 
αντιπροσωπεύουν πραγματικές και συχνές συναλλαγές αγοράς σε καθαρά 
εμπορική βάση. Η χρηματιστηριακή τιμή που χρησιμοποιείται για τα 
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που κατέχει ο Σύνδεσμος είναι η 
τρέχουσα τιμή προσφοράς. Αυτά τα μέσα περιλαμβάνονται στο Επίπεδο 1. Τα 
μέσα που περιλαμβάνονται στο Επίπεδο 1 περιλαμβάνουν κυρίως επενδύσεις 
σε μετοχές και εταιρικά ομόλογα εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. 
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6 Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου (συνέχεια) 
 
(ii) Εκτίμηση δίκαιων αξιών (συνέχεια) 

 
(β) Χρηματοοικονομικά μέσα Επιπέδου 2 
 
 Η δίκαιη αξία των χρηματοοικονομικών μέσων που δεν εμπορεύονται σε 

ενεργή αγορά (για παράδειγμα, μετοχικοί τίτλοι που δεν είναι εισηγμένοι σε 
χρηματιστήριο) καθορίζεται χρησιμοποιώντας μεθόδους αποτίμησης. Αυτές οι 
μέθοδοι αποτίμησης μεγιστοποιούν τη χρήση παρατηρήσιμων δεδομένων της 
αγοράς, που είναι διαθέσιμα, και βασίζονται όσο το δυνατό λιγότερο σε 
εκτιμήσεις που σχετίζονται άμεσα με την οντότητα. Εάν όλα τα βασικά 
δεδομένα που χρειάζονται στον καθορισμό της δίκαιης αξίας ενός μέσου είναι 
παρατηρήσιμα, το μέσο αυτό περιλαμβάνεται στο Επίπεδο 2. 

 
 Εάν ένα ή περισσότερα από τα βασικά δεδομένα δεν βασίζεται σε 

παρατηρήσιμα γεγονότα της αγοράς, το μέσο περιλαμβάνεται στο Επίπεδο 3. 
 
 Συγκεκριμένες μέθοδοι αποτίμησης που χρησιμοποιούνται στην εκτίμηση της 

δίκαιης αξίας των χρηματοοικονομικών μέσων περιλαμβάνουν: 
 

• Χρηματιστηριακές τιμές αγοράς ή προσφερόμενες τιμές από έμπορο για 
παρόμοια μέσα. 

 
• Προσαρμοσμένα συγκρίσιμα πολλαπλάσια τιμών προς λογιστική αξία. 
 
• Άλλες τεχνικές όπως ανάλυση προεξοφλημένων ταμειακών ροών.  

 
 Να σημειωθεί ότι όλα τα τελικά υπολογισμένα ποσά δίκαιης αξίας 

περιλαμβάνονται στο Επίπεδο 1. 
 
(γ) Χρηματοοικονομικά μέσα Επιπέδου 3 
 
 Κατά την διάρκεια του έτους 2017 δεν υπήρχαν οποιεσδήποτε μεταφορές 

μεταξύ των Επιπέδων 1, 2 και 3. 
 
7 Σημαντικοί λογιστικοί υπολογισμοί και εκτιμήσεις  
 
Η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων απαιτεί τη χρήση λογιστικών υπολογισμών τα 
οποία σπανίως ισούνται με τα πραγματικά αποτελέσματα. Η διοίκηση πρέπει επίσης να κάνει 
εκτιμήσεις στην εφαρμογή των λογιστικών πολιτικών του Συνδέσμου. Οι λογιστικοί 
υπολογισμοί και εκτιμήσεις αξιολογούνται σε συνεχή βάση και βασίζονται στην ιστορική 
εμπειρία και σε άλλους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων προσδοκιών σχετικά με 
μελλοντικά γεγονότα που πιστεύεται ότι είναι λογικά υπό τις περιστάσεις. 
 
Οι λογιστικοί υπολογισμοί και εκτιμήσεις αξιολογούνται σε συνεχή βάση και βασίζονται στην 
ιστορική εμπειρία και σε άλλους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων προσδοκιών σχετικά με 
μελλοντικά γεγονότα που πιστεύεται ότι είναι λογικά σύμφωνα με τις περιστάσεις. 
 
Σημαντικοί λογιστικοί υπολογισμοί και παραδοχές   
 
Ο Σύνδεσμος κάνει υπολογισμούς και παραδοχές σε σχέση με το μέλλον. Ως αποτέλεσμα οι 
λογιστικοί υπολογισμοί σπανίως ισούνται με τα πραγματικά αποτελέσματα. Δεν υπήρχαν 
σημαντικοί υπολογισμοί και παραδοχές που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ουσιώδεις 
αναπροσαρμογές στη λογιστική αξία περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων κατά το 
επόμενο οικονομικό έτος. 
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7 Σημαντικοί λογιστικοί υπολογισμοί και εκτιμήσεις (συνέχεια) 
 
Σημαντικοί λογιστικοί υπολογισμοί και παραδοχές (συνέχεια) 
 

• Απομείωση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 
 
H πρόβλεψη ζημιάς για τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 
βασίζονται σε παραδοχές σχετικά με τους κινδύνους αθέτησης και των 
αναμενόμενων ζημιών. Η Εταιρεία χρησιμοποιεί την κρίση για να κάνει αυτές 
τις υποθέσεις και να επιλέξει τις εισροές για τον υπολογισμό της απομείωσης, 
με βάση το ιστορικό της Εταιρείας στο παρελθόν, τις υπάρχουσες συνθήκες 
της αγοράς καθώς και εκτιμήσεις των μελλοντικών εκτιμήσεων στο τέλος κάθε 
περιόδου αναφοράς. Λεπτομέρειες σχετικά με τις βασικές παραδοχές και τις 
εισροές που χρησιμοποιήθηκαν παρατίθενται στη Σημείωση 6 Πιστωτικού 
Κινδύνου. 

 
8 Εισφορές και δωρεές 

 
 2018 

€ 
2017 

€ 
   
Εισφορές εις μνήμην 679.492 750.475 
Εισφορές προς τον Σύνδεσμο 378.069 338.512 
Ειδικές εισφορές για κάλυψη εξόδων προσωρινής χρήσης χώρου σε 
νοσηλευτήριο 

 
104.000 

 
- 

Πρόγραμμα “υιοθεσία” ενός δωματίου στο κέντρο Ανακουφιστικής 
Φροντίδας Αροδαφνούσα 

 
180.000 

 
106.481 

Κιβώτια εισφορών 30.264 42.298 
Διάφορες εκδηλώσεις 72.235 119.555 
Καθαρά έσοδα από 3ο Παγκύπριο Ογκολογικό Συνέδριο - 4.067 
Εκδηλώσεις Δώσε Φως σε μια ζωή 49.424 33.624 
Καθαρές εισφορές από καταστήματα φιλανθρωπίας Friends for Life  
Εισφορές από διαθήκες 

41.972 
1.164 

26.885 
37.262 

 _________ _________ 
 1.536.620 1.459.159 
 ========= ========= 
 
9 Έσοδα από επενδύσεις  
 
 2018 

€ 
2017 

€ 
   
Πιστωτικοί τόκοι στα:   
  Τραπεζικά υπόλοιπα 19.681 25.217 
Έσοδα από άλλα ταμεία ειδικών σκοπών 5.339 12.666 
 _______ _______ 
Σύνολο άλλων χρηματοοικονομικών κερδών - καθαρά 25.020 37.883 
 ======= ======= 
 
10 Άλλα έσοδα 
 
 2018 

€ 
2017 

€ 
   
Έσοδα από πωλήσεις ειδών χειροτεχνίας 25.892 9.749 
(Ζημιά)/κέρδος από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού (9.646) 2.350 
Ενοίκια 32.719 25.900 
Άλλα έσοδα 114.783 123.842 

 _______ _______ 

Σύνολο άλλων εσόδων 163.748 161.841 
 ======= ======= 
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11 Ανάλυση εξόδων κατά είδος 
 
 2018 

€ 
2017 

€ 
   
Κόστος προσωπικού (Σημ. 12) 2.208.545 2.214.293 
Αποσβέσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού (Σημ. 13) 114.501 193.812 
Αποσβέσεις επενδύσεων σε ακίνητα (Σημ. 14) 2.681 2.681 
Αμοιβή ελεγκτών  7.973 7.914 
Βοήθεια σε καρκινοπαθείς 4.913 4.790 
Κίνηση Μη Καπνιστών 666 - 
Έξοδα προσωρινής χρήσης χώρου σε νοσηλευτήριο 91.000 - 
Άλλα έξοδα 413.767 447.911 
 _________ _________ 
Σύνολο εξόδων 2.844.046 2.871.401 
 ========= ========= 
 
12 Κόστος προσωπικού 
 
 2018 

€ 
2017 

€ 
   
Μισθοί 1.847.530 1.870.111 
Ημερομίσθια 84.256 70.646 
Κοινωνικές ασφαλίσεις και άλλες εισφορές 231.188 227.130 
Εισφορές στο Ταμείο Προνοίας 27.804 25.453 
Ασφάλεια ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης 17.768 20.953 
 _________ _________ 
 2.208.545 2.214.293 
 ========= ========= 
   
Μέσος όρος απασχοληθέντος προσωπικού κατά τη διάρκεια του έτους 82 83 
 ========= ========= 
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13 Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός 

 
 Γη και 

κτίρια 
€ 

Έπιπλα 
και σκεύη 

€ 

Εξοπλισμός 
και ιατρικά 

μηχανήματα 
€ 

 
Οχήματα 

€ 

 
Σύνολο 

€ 

      
Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017    
Καθαρή λογιστική αξία στην αρχή του έτους 2.310.547 155.657 26.996 113.494 2.606.694 
Προσθήκες 18.857 22.579 9.295 - 50.731 
Χρέωση απόσβεσης  (91.314) (47.488) (19.198) (35.812) (193.812) 
 ________ ________ ________ ________ _________ 
Καθαρή λογιστική αξία στο τέλος του έτους 2.238.090 130.748 17.093 77.682 2.463.613 
 ________ ________ ________ ________ _________ 
Στις 31 Δεκεμβρίου 2017      
Κόστος 3.435.314 860.819 476.672 471.779 5.344.584 
Συσσωρευμένες αποσβέσεις (1.197.224) (730.071) (459.579) (394.097) (2.780.971) 
 ________ ________ ________ ________ ________ 
Καθαρή λογιστική αξία 2.238.090 130.748 17.093 77.682 2.463.613 
 ======== ======== ======== ======== ========= 
Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018    
Καθαρή λογιστική αξία στην αρχή του έτους 2.238.090 130.748 17.093 77.682 2.463.613 
Προσθήκες (1) 556.500 32.712 11.052 22.710 622.974 
Πωλήσεις - (14.733) - - (14.733) 
Διαγραφές – κόστος (1.247.378) (324.757) (47.266) (67.020) (1.686.421) 
Διαγραφές – αποσβέσεις 876.193 327.662 47.266 67.020 1.318.141 
Χρέωση απόσβεσης  (33.240) (27.164) (13.743) (40.354) (114.501) 
 ________ ________ ________ ________ _________ 
Καθαρή λογιστική αξία στο τέλος του έτους 2.390.165 124.468 14.402 60.038 2.589.073 
 ________ ________ ________ ________ _________ 
Στις 31 Δεκεμβρίου 2018      
Κόστος 2.744.436 549.709 440.458 427.469 4.162.072 
Συσσωρευμένες αποσβέσεις (354.271) (425.241) (426.056) (367.431) (1.572.999) 
 ________ ________ ________ ________ ________ 
Καθαρή λογιστική αξία 2.390.165 124.468 14.402 60.038 2.589.073 
 ======== ======== ======== ======== ========= 
 
(1) Οι προσθήκες στη γη και κτίρια αφορούν την επέκταση του κέντρου Ανακουφιστικής Φροντίδας Αροδαφνούσα και 
παρουσιάζονται μετά την αφαίρεση της κυβερνητικής χορηγίας €108.276 για τον αναλογούντα ΦΠΑ (Σημ 16). 
 
Κατά τη διάρκεια του έτους 2018, έγιναν διάφορες εργασίες κατεδαφίσεων/αφαιρέσεων στο 
υφιστάμενο κτίριο του Κέντρου Ανακουφιστικής Φροντίδας για σκοπούς επέκτασης και μέρος 
του κόστους της παλιάς οικοδομής διαγράφηκε. 
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14 Επενδύσεις σε ακίνητα 
 
 € 
Την 1 Ιανουαρίου 2017  
Κόστος 1.237.133 
Συσσωρευμένες αποσβέσεις (34.852) 
 _________ 
Καθαρή λογιστική αξία 1.202.281 
 ========= 
Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017  
Καθαρή λογιστική αξία στην αρχή του έτους 1.202.281 
Χρέωση απόσβεσης  (2.681) 
 _________ 
Καθαρή λογιστική αξία στο τέλος του έτους 1.199.600 
 _________ 
Στις 31 Δεκεμβρίου 2017  
Κόστος 1.237.133 
Συσσωρευμένες αποσβέσεις (37.533) 
 _________ 
Καθαρή λογιστική αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2017/1 Ιανουαρίου 2018 1.199.600 
 ========= 
Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018  
Καθαρή λογιστική αξία στην αρχή του έτους 1.199.600 
Χρέωση απόσβεσης  (2.681) 
 _________ 
Καθαρή λογιστική αξία στο τέλος του έτους 1.196.919 
 _________ 
Στις 31 Δεκεμβρίου 2018  
Κόστος 1.237.133 
Συσσωρευμένες αποσβέσεις (40.214) 
 _________ 
Καθαρή λογιστική αξία 1.196.919 
 ========= 
 

 
Η δίκαιη αξία στις επενδύσεις σε ακίνητα με βάση εκτίμησης από ανεξάρτητο επαγγελματία 
εγκεκριμένο εκτιμητή, ανερχόταν στα €3,3 εκατομμύρια. 
 
15 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση 
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις της μετάβασης του ΔΠΧΑ 9, ο Σύνδεσμος έχει εφαρμόσει την 
απλοποιημένη προσέγγιση για την υιοθέτηση του προτύπου. Ανάλογα, το ΔΠΧΑ 9 
εφαρμόστηκε χωρίς να έχουν αναπροσαρμοστεί τα συγκριτικά στοιχεία. Ωστόσο, τα 
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση για το 2017 
παρουσιάζονται ως χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που επιμετρούνται σε δίκαιη 
αξία μέσω των αποτελεσμάτων για να είναι συγκρίσιμα με αυτά του 2018. 
 
Η πιο πάνω ανακατάταξη δεν επηρεάζει την εικόνα του Συνδέσμου, δεδομένου ότι τα 
υπόλοιπα αυτών των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων δεν είναι σημαντικά. 
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16 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία  
 
α) Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία σε αποσβεσμένο κόστος 
 
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία σε αποσβεσμένο κόστος περιλαμβάνουν τα πιο 
κάτω: 
 
 
 

2018 
€ 

2017 
€ 

Κυβερνητική χορηγία εισπρακτέα  125.566  
Άλλα εισπρακτέα 33.161 - 
 ________ ________ 
Σύνολο κυκλοφορούντων 158.727 - 
 ======== ======== 
 
(i) Κυκλοφορούντα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία  στο αποσβεσμένο κόστος 
 
Η δίκαιη αξία των κυκλοφορούντων χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων είναι ως 
εξής: 

 
 2018 

€ 
2017 

€ 
Κυβερνητική χορηγία εισπρακτέα 125.566 - 
Άλλα εισπρακτέα 33.161 - 
 ________ ________ 
 158.727 - 
 ======== ======== 
 
Οι λογιστικές αξίες των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων του Συνδέσμου 
αναλύονται ανα νόμισμα ως εξής: 
 
 2018 

€ 
2017 

€ 
   
Ευρώ- νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης 158.727 - 
 _______ _______ 
 158.727  
 ======== ======== 

 
Έπειτα από αίτημα του Συνδέσμου στο Υπουργείο Οικονομικών για απαλλαγή από την 
καταβολή του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) που αναλογεί στις δαπάνες για την 
επέκταση του Κέντρου Ανακουφιστικής Φροντίδας Αροδαφνούσα, το Υπουργικό Συμβούλιο 
ενέκρινε την παραχώρηση οικονομικής βοήθειας και απαλλαγή του Συνδέσμου από την 
καταβολή του ΦΠΑ που αναλογεί σε αυτές τις δαπάνες ύψους €108.276 για το νέο κτίριο και 
€17.290 στο ενοίκιο για τη προσωρινή μεταστέγαση. 
 
(β) Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που επιμετρούνται σε δίκαιη 

αξία μέσω των αποτελεσμάτων 
 
 Οι επενδύσεις που επιμετρούνται σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων 

περιλαμβάνουν τα πιο κάτω: 
 
 2018 

€ 
2017 

€ 
Εισηγμένοι μετοχικοί τίτλοι:   

Χρηματηστήριο Αξιών Κύπρου : 619 509 
 _______ _______ 

 619 509 
 ======= ======= 
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16 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (συνέχεια) 
 
(β) Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που επιμετρούνται σε δίκαιη 

αξία μέσω των αποτελεσμάτων (συνέχεια) 
 

(i) Πώληση επενδύσεων σε μετοχικούς τίτλους 
 
Η σημείωση 3 και η σημείωση 4 εξηγούν τη μεταβολή της λογιστικής πολιτικής και την 
ανακατάταξη ορισμένων επενδύσεων σε μετοχικούς τίτλους από διαθέσιμα προς πώληση 
στη δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων. 
 
Το 2018, ο Σύνδεσμος έχει πωλήσει τα χρεόγραφα που κληροδοτήθηκαν από την Barbara 
Wilks και έχει αγοράσει νέα κυβερνητικά χρεόγραφα. Τα χρεόγραφα που πωλήθηκαν είχαν 
δίκαιη αξία €225.826 και ο Σύνδεσμος πραγματοποίησε κέρδος €89.611 που είχε ήδη 
συμπεριληφθεί στα άλλα συνολικά εισοδήματα.  
 
Αναγνωρισμένα πόσα στις κερδοζημιές 
 
Κατά τη διάρκεια του έτους, τα ακόλουθα κέρδη /(ζημιές) αναγνωρίστηκαν στις κερδοζημιές. 
 
 2018 

€ 
2017 

€ 
   
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 237.601 238.141 
Πωλήσεις κυβερνητικών ομολόγων (225.826) - 
Αγορές κυβερνητικών ομολόγων 228.589 - 
Κέρδος/(ζημιά) από επανεκτίμηση της δίκαιης αξίας μετοχών 110 (128) 
Ζημιά από πώληση επενδύσεων κληροδοτήματος Barbara Wilks 

(89) - 
Ζημιά από επανεκτίμηση επενδύσεων κληροδοτήματος Barbara Wilks (6.967) (412) 

 ________ ________ 
 233.418 237.601 
 _________ _________ 
Mείον:  Επενδύσεις σε μετοχικούς τίτλους, εταιρικά και κυβερνητικά 
ομόλογα που συμπεριλαμβάνονται στο  κληροδότημα  Barbara Wilks 
(Σημ. 19): 

  

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 237.092 237.504 
Πωλήσεις κυβερνητικών ομολόγων (225.826) - 
Αγορές κυβερνητικών ομολόγων 228.589 - 
Ζημιά από επανεκτίμηση της δίκαιης αξίας μετοχών και αξιογράφων  

(4.165) 
 

(1.556) 
(Ζημιά)/κέρδος από επανεκτίμηση της δίκαιης αξίας κυβερνητικών 
ομολόγων 

 
(2.802) 

 
1.144 

Ζημιά από πώληση επενδύσεων κληροδοτήματος Barbara Wilks (89) - 
 _________ _________ 
 232.799 237.092 
 _________ _________ 
 619 509 
 ========= ========= 
 
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων 
αναλύονται ανά νόμισμα ως εξής: 
 
 
 

2018 
€ 

2017 
€ 

   
Ευρώ - νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης 619 509 
 ======= ======= 
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16 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (συνέχεια) 
 
β) Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που επιμετρώνται σε δίκαιη αξία 

μέσω των άλλων συνολικών εισοδημάτων (συνέχεια) 
 

(ii) Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που είχαν προηγουμένως ταξινομηθεί ως 
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση (2017) 

 
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση περιλαμβάνουν τις 
ακόλουθες κατηγορίες χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων: 
 
 2017 

€ 
Εισηγμένοι μετοχικοί τίτλοι:  

Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου 509 
 _______ 
 509 
 ======= 

 
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση αναλύονται ανά νόμισμα 
ως εξής: 
 
 2017 

€ 
  
Ευρώ - νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης 509 
 _______ 
 509 
 ======= 
 
Η μέγιστη έκθεση στον πιστωτικό κίνδυνο κατά την ημερομηνία του ισολογισμού είναι η 
λογιστική αξία των χρεογράφων που ταξινομούνται ως διαθέσιμα προς πώληση. Κανένας 
από τους μετοχικούς τίτλους που κατέχονται στην κατηγορία χρηματοοικονομικών 
περιουσιακών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση δεν είναι ενέχυρος ή απομειωμένος. 
 
17 Άλλα Εισπρακτέα 
 
 2018 

€ 
2017 

€ 
   
   
Άλλα εισπρακτέα - 67.746 
 _______ _______ 
 - 67.746 
 ======= ======= 
 

 
18 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 
 
 2018 

€ 
2017 

€ 
   
Μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο 2.213.103 2.007.292 
 ========= ========= 
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18 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (συνέχεια) 
 
Για σκοπούς της κατάστασης ταμειακών ροών τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 
περιλαμβάνουν: 
 
 2018 

€ 
2017 

€ 
   
Μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο 2.213.103 2.007.292 
   
Μετρητά στην τράπεζα που αφορούν το κληροδότημα Barbara 
Wilks (Σημ.19) 

 
127.526 

 
140.140 

Μετρητά στην τράπεζα που αφορούν το κληροδότημα    
Dr. Helen Soteriou (Σημ.19) 226.103 224.531 
 _________ _________ 
 2.566.732 2.371.963 
Μείον:   
Τραπεζικά υπόλοιπα με αρχική ημερομηνία λήξης πέραν των 
τριών μηνών  

 
(775.604) 

 
(826.917) 

 _________ _________ 
 1.791.128 1.545.046 
 ========= ========= 
 
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα είναι όλα σε ευρώ. 
 
19 Ταμεία Ειδικού Σκοπού 
 
(α) Κληροδότημα Barbara Wilks 
 
 2018 

€ 
2017 

€ 
   
Μετρητά στην τράπεζα   
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου  140.140 142.144 
Τραπεζικός τόκος για το έτος  10.912 11.197 
Πώληση επενδύσεων κληροδοτήματος Barbara Wilks 225.737 - 
Αγορά επενδύσεων κληροδοτήματος Barbara Wilks (228.589) - 
 _______ _______ 
 148.200 153.341 
Μείον:   
Έξοδα εκπαίδευσης γιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού  (20.674) (13.201) 
 _______ _______ 
Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 127.526 140.140 
 _______ _______ 
   
Μετοχικοί τίτλοι (1) 7.101 11.266 
Κυβερνητικά ομόλογα (2) 225.698 225.826 
 _______ _______ 
Σύνολο επενδύσεων (Σημ. 15) 232.799 237.092 
 _______ _______ 
Συσσωρευμένο Ταμείο στις 31 Δεκεμβρίου 360.325 377.232 
 _______ _______ 
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19 Ταμεία Ειδικού Σκοπού (συνέχεια) 
 
(β) Κληροδότημα Dr. Helen Soteriou 
 
 2018 

€ 
2017 

€ 
   
Μετρητά στην τράπεζα   
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 224.531 222.650 
Τραπεζικός τόκος για το έτος - καθαρός 1.572 1.881 
 ________ ________ 
Συσσωρευμένο ταμείο στις 31 Δεκεμβρίου 226.103 224.531 
 ________ ________ 
Σύνολο ταμείων ειδικού σκοπού 586.428 601.763 
 ======== ======== 
 
(1) Οι μετοχικοί τίτλοι αποτελούνται από 4.576 μετοχές στην Bank of Cyprus Holdings Plc 
 
(2)  Τα κυβερνητικά ομόλογα αποτελούνται από Κυπριακά ομόλογα με λήξη τον Σεπτέμβριο του 2028 και 

επιτόκιο 2.375% 
 
(α) Το Κληροδότημα Barbara Wilks δημιουργήθηκε από δωρεά που έγινε από την 

Barbara Wilks προς τον Σύνδεσμο.  Δυνάμει απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, 
τόσο το κεφάλαιο όσο και τα έσοδα του Κληροδοτήματος θα χρησιμοποιούνται για 
παροχή υποτροφιών στο ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό καθώς και για την 
οργάνωση σεμιναρίων, συνεδρίων κτλ που να αποβλέπουν στη βελτίωση των 
ιατρικών γνώσεων επί θεμάτων καρκίνου. 

 
(β) Το Κληροδότημα Dr. Helen Soteriou δημιουργήθηκε από δωρεά της Dr. Soteriou και 

ως η επιθυμία της, τα χρήματα θα χρησιμοποιηθούν για την προώθηση και 
οικονομική ενίσχυση της εκπαίδευσης και κατάρτισης γιατρών που εργάζονται στον 
τομέα του καρκίνου. 

 
20 Οφειλόμενα έξοδα, άλλοι πιστωτές και αναβαλλόμενο εισόδημα 
 
 2018 

€ 
2017 

€ 
   
Οφειλόμενα έξοδα 8.462 60.880 
Άλλοι πιστωτές 68.930 131.767 
Αναβαλλόμενο εισόδημα  - 18.084 
 _______ _______ 
 77.392 210.731 
 ======= ======= 
 
21 Δεσμεύσεις 
 
(i) Δεσμεύσεις για λειτουργικές μισθώσεις – όπου ο Σύνδεσμος είναι ο μισθωτής 
 

Το σύνολο των ελάχιστων μελλοντικών καταβολών μισθωμάτων σύμφωνα με τις μη 
ακυρώσιμες λειτουργικές μισθώσεις είναι ως εξής: 

 
 2018 

€ 
2017 

€ 
Μέχρι 1 έτος 125.272 11.744 
Από 1 μέχρι 5 έτη 2.200 3.472 
 ________ ________ 
 127.472 15.216 
 ======== ======== 

 
Επιπρόσθετα, ο Σύνδεσμος έχει ετήσια ενοίκια πληρωτέα ύψους €56.760 (2017: 
€9.960) για τα οποία δεν υπάρχουν συμφωνημένες μη ακυρώσιμες λειτουργικές 
μισθώσεις.  
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21 Δεσμεύσεις (συνέχεια) 
 
(ii) Δεσμεύσεις για λειτουργικές μισθώσεις – όπου ο Σύνδεσμος είναι ο εκμισθωτής 
 

Το σύνολο των ελάχιστων μελλοντικών ενοικίων που είναι εισπρακτέα σύμφωνα με 
τις μη ακυρώσιμες λειτουργικές μισθώσεις είναι ως εξής: 
 
 2018 

€ 
2017 

€ 
   
Μέχρι 1 έτος 4.200 4.200 
Από 1 μέχρι 5 έτη 700 4.900 
 ________ ________ 
 4.900 9.100 
 ======== ======== 

 
Επιπρόσθετα, ο Σύνδεσμος έχει ετήσια ενοίκια εισπρακτέα ύψους €31.200 (2017: 
€30.000) για τα οποία δεν υπάρχουν συμφωνημένες μη ακυρώσιμες λειτουργικές 
μισθώσεις. 
 

(iii) Επέκταση Κέντρου Ανακουφιστικής Φροντίδας Αροδαφνούσα 
 

 2018 
€ 

2017 
€ 

   
Συμβατικές δεσμεύσεις 3.184.913 30.000 
 ======== ======== 

 
Κατά το 2018, ο Σύνδεσμος υπέγραψε συμφωνία δέσμευσης με τους υπεύθυνους 
εργολάβους, Π.ΑΝ.Γ.Ε.Κ.Ο Οικοδομικαί Κατασκευαί Λίμιτεδ για την επέκταση του 
Κέντρου Ανακουφιστικής Φροντίδας «Αροδαφνούσα» και την καταβολή του ποσού 
των €3.717.342 ανά τακτά χρονικά διαστήματα αναλόγως του σταδίου εκπλήρωσης 
του έργου. 

 
22 Γεγονότα μεταγενέστερα του ισολογισμού 
 
Δεν υπήρξαν σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα του ισολογισμού που να έχουν σχέση με 
την κατανόηση των οικονομικών καταστάσεων. 
 
23 Λογιστικές πολιτικές μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2017  
 
Οι λογιστικές πολιτικές που εφαρμόστηκαν κατά τη συγκριτική περίοδο που έληξε στις 31 
Δεκεμβρίου 2017 και τροποποιήθηκαν από το ΔΠΧΠ 9 έχουν ως εξής. 
 
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία  
 
Ο Σύνδεσμος ταξινομεί τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία του στις ακόλουθες 
κατηγορίες: σε χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση και δάνεια 
και εισπρακτέα. Η ταξινόμηση εξαρτάται από το σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκαν τα 
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία. Η Διεύθυνση αποφασίζει την κατάλληλη 
ταξινόμηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων κατά την αρχική αναγνώριση. 
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23 Λογιστικές πολιτικές μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2017 (συνέχεια) 
 
 

• Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση 
 

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση είναι μη 
παράγωγα, τα οποία είτε ορίζονται στην κατηγορία αυτή, αν δεν έχουν καθορισμένη 
ημερομηνία λήξης και σταθερές ή προσδιορίσιμες πληρωμές και η Διεύθυνση 
προτίθεται να τα κρατήσει για μεσοπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη περίοδο, ή δεν 
έχουν ταξινομηθεί σε οποιαδήποτε άλλη κατηγορία.  Περιλαμβάνονται στα μη 
κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία, εκτός εάν η επένδυση λήξει ή η Διεύθυνση 
προτίθεται να πωλήσει τις επενδύσεις μέσα σε δώδεκα μήνες από την ημερομηνία 
του ισολογισμού. 
 

 (i) Αναγνώριση και αποτίμηση 
 

Αγορές και πωλήσεις χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων με βάση 
συμβόλαιο κανονικής παράδοσης αναγνωρίζονται κατά την ημερομηνία που 
διεξάγεται η συναλλαγή, που είναι η ημερομηνία κατά την οποία ο Σύνδεσμος 
δεσμεύεται να αγοράσει ή να πωλήσει το περιουσιακό στοιχείο.  Τα 
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά σε δίκαιη 
αξία, πλέον το κόστος συναλλαγής.  

 
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαγράφονται όταν το δικαίωμα 
να εισπραχθούν χρηματικές ροές από τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά 
στοιχεία έχει λήξει, ή έχει μεταφερθεί και ο Σύνδεσμος έχει ουσιαστικά 
μεταφέρει όλα τα σημαντικά ρίσκα και οφέλη ιδιοκτησίας.   
 
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση 
παρουσιάζονται μετέπειτα σε δίκαιη αξία.   

 
Αλλαγές στη δίκαιη αξία των χρηματικών και μη χρηματικών τίτλων που 
ταξινομούνται ως διαθέσιμοι προς πώληση, αναγνωρίζονται στα άλλα 
συνολικά εισοδήματα. 
 
Όταν τίτλοι που ταξινομούνται ως διαθέσιμοι προς πώληση πωληθούν ή 
υποστούν απομείωση στην αξία, οι συσσωρευμένες αναπροσαρμογές στη 
δίκαιη αξία που αναγνωρίστηκαν στα ίδια κεφάλαια, περιλαμβάνονται στην 
κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων ως κέρδη και ζημιές από 
“χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση”. 
 
Ο τόκος στους τίτλους που υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του 
πραγματικού επιτοκίου, αναγνωρίζεται στην κατάσταση λογαριασμού 
αποτελεσμάτων ως μέρος των άλλων εσόδων.   

 
Τα μερίσματα από μετοχικούς τίτλους διαθέσιμους προς πώληση 
αναγνωρίζονται στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων ως μέρος των 
άλλων εσόδων, όταν αποδειχθεί το δικαίωμα του Συνδέσμου να εισπράξει. 
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23 Λογιστικές πολιτικές μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2017 (συνέχεια) 
 
 (ii) Απομείωση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 
   

Ο Σύνδεσμος αξιολογεί σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού κατά πόσον 
υπάρχουν αντικειμενικά στοιχεία ότι ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό 
στοιχείο ή μια ομάδα χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, έχει 
υποστεί απομείωση στην αξία.  
 
Ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο ή μια ομάδα 
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων έχει απομειωθεί και οι ζημιές 
απομείωσης προκύπτουν μόνον όταν υπάρχει  αντικειμενική ένδειξη 
απομείωσης ως αποτέλεσμα ενός ή περισσοτέρων γεγονότων που συνέβησαν 
μετά την αρχική αναγνώριση του περιουσιακού στοιχείου («ζημιογόνο 
γεγονός») και αυτό το ζημιογόνο γεγονός (ή γεγονότα) έχει αντίκτυπο στις 
εκτιμημένες μελλοντικές ταμειακές ροές του χρηματοοικονομικού 
περιουσιακού στοιχείου ή της ομάδας χρηματοοικονομικών περιουσιακών 
στοιχείων και μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα. 
 
Στην περίπτωση μετοχικών τίτλων που ταξινομήθηκαν ως διαθέσιμοι προς 
πώληση, μια σημαντική ή παρατεταμένη μείωση στη δίκαιη αξία της μετοχής 
κάτω από το κόστος αποτελεί αντικειμενικό στοιχείο ότι έχει υποστεί 
απομείωση στην αξία. Αν υπάρχουν τέτοια αντικειμενικά στοιχεία για 
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση η 
συσσωρευμένη ζημιά η οποία προσδιορίζεται ως η διαφορά μεταξύ του 
κόστους απόκτησης και της τρέχουσας  δίκαιης αξίας, μείον ζημιάς 
απομείωσης του περιουσιακού στοιχείου που προηγουμένως αναγνωρίστηκε 
στις κερδοζημιές, μεταφέρεται από τα ίδια κεφάλαια και αναγνωρίζεται στις 
κερδοζημιές.  Οι ζημιές απομείωσης που αναγνωρίστηκαν στις κερδοζημιές 
για μετοχικούς τίτλους δεν αντιστρέφονται μέσω των κερδοζημιών. Εάν, σε 
μεταγενέστερη περίοδο, η δίκαιη αξία ενός χρεωστικού τίτλου που 
ταξινομήθηκε  ως διαθέσιμος προς πώληση αυξηθεί και η αύξηση μπορεί 
αντικειμενικά να συσχετισθεί με ένα γεγονός που συνέβη μετά την αναγνώριση 
της ζημιάς απομείωσης στις κερδοζημιές, η ζημιά απομείωσης αντιστρέφεται 
μέσω των κερδοζημιών. 

 
• Δάνεια και εισπρακτέα 

 
Τα δάνεια και εισπρακτέα είναι μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά 
στοιχεία με σταθερές ή προσδιορίσιμες πληρωμές που δεν είναι υπό εμπορία σε 
ενεργή αγορά και για τα οποία δεν υπάρχει πρόθεση για εμπορία του εισπρακτέου.  
Τα δάνεια και εισπρακτέα περιλαμβάνονται στα κυκλοφορούντα περιουσιακά 
στοιχεία, εκτός αν έχουν λήξη που υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες από την 
ημερομηνία του ισολογισμού τα οποία ταξινομούνται ως μη κυκλοφορούντα 
περιουσιακά στοιχεία. Τα δάνεια και εισπρακτέα του Συνδέσμου περιλαμβάνουν τα 
'ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα' στον ισολογισμό. 
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23 Λογιστικές πολιτικές μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2017 (συνέχεια) 
 
Εισπρακτέα 
 
Τα εισπρακτέα αναγνωρίζονται αρχικά σε δίκαιη αξία και μετέπειτα παρουσιάζονται σε 
αποσβεσμένο κόστος, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου, μείον 
πρόβλεψη για απομείωση της αξίας. Η πρόβλεψη για απομείωση καθορίζεται όταν υπάρχει 
αντικειμενική ένδειξη πως ο Σύνδεσμος δεν θα είναι σε θέση να εισπράξει τα συνολικά 
εισπρακτέα ποσά σύμφωνα με τους αρχικούς όρους των εισπρακτέων.  Σημαντικές 
οικονομικές δυσκολίες του χρεώστη, η πιθανότητα ότι ο χρεώστης θα περιέλθει σε πτώχευση 
ή οικονομική αναδιοργάνωση, και η αθέτηση ή παράλειψη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων 
του σχετικά με πληρωμές, θεωρούνται ενδείξεις ότι το εμπορικό εισπρακτέο έχει υποστεί 
απομείωση.  Το ποσό της πρόβλεψης είναι η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας του 
εισπρακτέου και της παρούσας αξίας των υπολογιζόμενων μελλοντικών ταμειακών ροών, 
προεξοφλημένων με το πραγματικό επιτόκιο.  
 
Η λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου μειώνεται με τη χρήση ενός λογαριασμού 
πρόβλεψης, και το ποσό της ζημιάς αναγνωρίζεται στην κατάσταση εσόδων και εξόδων.  
Όταν ένα εισπρακτέο είναι επισφαλές, διαγράφεται έναντι του λογαριασμού πρόβλεψης για 
ποσά εισπρακτέα.  Επακόλουθες ανακτήσεις ποσών που είχαν προηγουμένως διαγραφεί 
πιστώνονται στην κατάσταση εσόδων και εξόδων. 
 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 
 
Στην κατάσταση ταμειακών ροών, τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αποτελούνται από 
μετρητά στο ταμείο και καταθέσεις στην τράπεζα, με αρχική ημερομηνία λήξης μικρότερη των 
τριών μηνών. 
 
 
Έκθεση Ανεξάρτητου Ελεγκτή σελίδες 5 με 7.  
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Πρόσθετες πληροφορίες στην κατάσταση λογαριασμού 
εσόδων και εξόδων 
 
Έσοδα 
 
Με βάση τη Νομοθεσία περί Διενέργειας Εράνων Νόμο, Ο Σύνδεσμος έχει υποχρέωση εντός 
30 ημερών από την ημερομηνία λήξης του εράνου να υποβάλει κατάσταση εσόδων και 
εξόδων στην Αρχή Aδειών καθώς επίσης και να προβαίνει σε ανακοινώσεις στον ημερήσιο 
τύπο.  
 
Για το έτος 2018 ο Σύνδεσμος έχει εξασφαλίσει δύο άδειες. Η άδεια Ν.Π 41/2017 αφορά το 
πρώτο εξάμηνο του 2018 ενώ η άδεια Ν.Π 25/2018 αφορά το δεύτερο εξάμηνο του 2018. Το 
συνολικό πόσο των δυο εράνων για το έτος 2018 είναι €581.372. Το πόσο αυτό αφορά τα 
καθαρά έσοδα από τις εκδηλώσεις της Πορείας Χριστόδουλας πόσου €475.199 και τα 
καθαρά έσοδα από διαφορές εκδηλώσεις και Εκδηλώσεις Δώσε Φως σε μια Ζωή συνολικού 
πόσου €106.173.  
 
Για το έτος 2017 ο Σύνδεσμος έχει εξασφαλίσει τρεις άδειες. Η άδεια Ν.Π 39/2016 αφορά την 
περίοδο από 01/11/2016 – 30/4/2017, η άδεια Ν.Π 7/2017 αφορά την περίοδο από 
01/05/2017-31/10/2017 ενώ η άδεια  Ν.Π 29/2017 αφορά την περίοδο από 01/11/2017-
31/12/2017.  
 
Το συνολικό πόσο των τριών εράνων για τις πιο πάνω περιόδους είναι €652.281, εκ των 
οποίων το πόσο των €625.541 αφορά το έτος 2017. Το ποσό αυτό αφορά τα καθαρά έσοδα 
από τις εκδηλώσεις της Πορείας Χριστόδουλας πόσου €472.362 και τα καθαρά έσοδα από 
διάφορες εκδηλώσεις και Εκδηλώσεις Δώσε Φως σε μια Ζωή συνολικού πόσου €153.179. 
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Πρόσθετες πληροφορίες στην κατάσταση λογαριασμού 
εσόδων και εξόδων 
 
Ανάλυση εξόδων για το έτος 31 Δεκεμβρίου 2018 
 
 2018 

€ 
2017 

€ 
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας και γενικά έξοδα   

Μισθοί και σχετικά έξοδα 437.912 415.829 
Ασφάλεια ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης 4.791 4.500 
Εκπαίδευση, σεμινάρια 26.640 17.434 
Αμοιβή ελεγκτών 7.973 7.914 
Αποσβέσεις  42.118 50.410 
Συνδρομές  5.011 5.972 
Έξοδα προώθησης και εκστρατείας  487 - 
Επιδιορθώσεις και συντήρηση 17.832 24.439 
Διάφορα έξοδα (Σελ. 44 (α)) 84.756 81.919 
 _________ _________ 
 627.520 608.417 
 _________ _________ 
Κέντρο Ανακουφιστικής Φροντίδας Αροδαφνούσα   
Μισθοί και σχετικά έξοδα 877.443 978.852 
Ασφάλεια ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης 8.707 8.360 
Τρόφιμα 14.410 19.329 
Αποσβέσεις  12.407 54.004 
Επιδιορθώσεις, ανανεώσεις και αντικαταστάσεις  13.762 13.768 
Διάφορα έξοδα (Σελ. 44 (β)) 75.360 106.623 
Ενοικίαση χώρου πτέρυγας νοσοκομείου 91.000 - 
 _________ _________ 
 1.093.089 1.180.936 
 _________ _________ 
   
   
Υπηρεσία Κατ’οίκον φροντίδας   
Μισθοί και σχετικά έξοδα 453.558 423.180 
Υπηρεσίες συνεργατών 36.750 35.357 
Ασφάλεια ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης 3.888 4.425 
Ταξιδιωτικά και έξοδα αυτοκινήτων 37.713 36.624 
Αποσβέσεις  14.124 23.567 
Διάφορα έξοδα (Σελ. 44 (γ)) 18.916 14.573 
 _________ _________ 
 564.949 537.726 
 _________ _________ 

 
Υπηρεσία ψυχοκοινωνικής στήριξης ασθενών   
Μισθοί και σχετικά έξοδα 286.987 248.319 
Ταξιδιωτικά και έξοδα αυτοκινήτων 13.071 10.591 
Ασφάλεια ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης 2.700 3.131 
Διάφορα έξοδα (Σελ. 44 (δ)) 3.684 2.902 
 _________ _________ 
 306.442 264.943 
 _________ _________ 
Υπηρεσία μεταφοράς ασθενών   
Μισθοί και σχετικά έξοδα 55.695 55.135 
Ταξιδιωτικά και έξοδα αυτοκινήτων 35.851 37.962 
Υπηρεσίες συνεργατών 1.960 1.920 
Διάφορα έξοδα (Σελ. 44 (ε)) 848 1.383 
 _________ _________ 
 94.354 96.400 
 _________ _________ 
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Πρόσθετες πληροφορίες στην κατάσταση λογαριασμού 
εσόδων και εξόδων 
 
Ανάλυση εξόδων για το έτος 31 Δεκεμβρίου 2018 
(συνέχεια) 
 
 2018 

€ 
2017 

€ 
   
Υπηρεσία Ημερήσιας Φροντίδας   
Αποσβέσεις  1.900 8.391 
Τρόφιμα  1.124 2.068 
Διάφορα έξοδα (Σελ. 45 (ζ)) 3.824 6.864 
 _________ _________ 
 6.848 17.324 
 _________ _________ 
Ευαγόρειο Κέντρο Ημερήσιας Νοσηλείας   
Μισθοί και σχετικά έξοδα 79.182 72.026 
Αποσβέσεις 46.633 60.121 
Ασφάλεια ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης 432 539 
Διάφορα έξοδα (Σελ. 45 (η)) 39.692 41.380 
 _________ _________ 
 165.939 174.066 
 _________ _________ 
Βοήθεια στους καρκινοπαθείς 4.913 4.790 
 _________ _________ 
Κίνηση Μη Καπνιστών 666 - 
 _________ _________ 
Διαγραφή μέρους του Κέντρου Ανακουφιστικής Φροντίδας 
Αροδαφνούσα 

 
368.280 

 
- 

 _________ _________ 
Σύνολο εξόδων 3.233.000 2.884.602 
 ========= ========= 
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Πρόσθετες πληροφορίες στην κατάσταση λογαριασμού 
εσόδων και εξόδων  
 
Ανάλυση διαφόρων εξόδων για το έτος 31 Δεκεμβρίου 2018  
 
 2018 

€ 
2017 

€ 
   
(α)  Διάφορα έξοδα διοικητικής λειτουργίας και γενικά έξοδα    
Γραφική ύλη και εκτυπωτικά 9.809 9.600 
Ταχυδρομικά και τηλέφωνα 12.734 12.205 
Ταξίδια εσωτερικού 2.625 7.692 
Τραπεζικά έξοδα 1.794 1.658 
Ενοίκια 10.760 10.410 
Αμυντική εισφορά 5.938 8.428 
Άλλα έξοδα  41.096 31.926 
 ________ ________ 
 84.756 81.919 
 ======== ======== 
(β)  Διάφορα έξοδα Κέντρου Ανακουφιστικής Φροντίδας      
      Αροδαφνούσα 

  

Ασφάλειες  4.597 8.090 
Έξοδα τηλεφώνων 2.088 2.273 
Ταξιδιωτικά και έξοδα αυτοκινήτου 1.873 2.342 
Καύσιμα και θέρμανση 5.207 13.525 
Ηλεκτρισμός  24.707 33.396 
Νερό 2.606 4.110 
Έξοδα καθαριότητας  16.269 24.818 
Υπηρεσίες που προσφέρθηκαν 6.713 5.565 
Άλλα έξοδα 11.300 12.504 
 ________ ________ 
 75.360 106.623 
 ======== ======== 
(γ)  Διάφορα έξοδα Υπηρεσίας Κατ’ οίκον Φροντίδας   
Έξοδα τηλεφώνων 5.443 4.691 
Υπηρεσίες που προσφέρθηκαν 0 816 
Άλλα έξοδα 13.473 9.066 
 ________ ________ 
 18.916 14.573 
 ======== ======== 
(δ)  Διάφορα έξοδα Υπηρεσίας ψυχοκοινωνικής στήριξης 
ασθενών 

  

Έξοδα τηλεφώνων 545 337 
Υπηρεσίες που προσφέρθηκαν 2.792 2.375 
Άλλα έξοδα 347 190 
 ________ ________ 
 3.684 2.902 
 ======== ======== 
(ε)  Διάφορα έξοδα Υπηρεσίας μεταφοράς ασθενών   
Γραφική ύλη και εκτυπωτικά 139 200 
Τηλέφωνα 709 1.088 
Άλλα έξοδα 0 95 
 ________ ________ 
 848 1.383 
 ======== ======== 
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Πρόσθετες πληροφορίες στην κατάσταση λογαριασμού 
εσόδων και εξόδων  
 
Ανάλυση διαφόρων εξόδων για το έτος 31 Δεκεμβρίου 2018 
(συνέχεια) 
 
 2018 

€ 
2017 

€ 
(ζ)  Διάφορα έξοδα Υπηρεσίας Ημερήσιας Φροντίδας   
Υπηρεσίες που προσφέρθηκαν 2.423 3.452 
Άλλα έξοδα 1.402 3.412 
 ________ ________ 
 3.824 6.864 
 ======== ======== 

 
(η)  Διάφορα έξοδα Ευαγόρειου Κέντρου Ημερήσιας 
Νοσηλείας 

  

Ασφάλειες 1.511 2.850 
Ταχυδρομικά και τηλέφωνα 2.340 2.933 
Έξοδα καθαριότητας 9.231 8.856 
Ηλεκτρισμός 5.354 4.937 
Ταξιδιωτικά και έξοδα αυτοκινήτου 15.230 15.957 
Άλλα έξοδα 6.026 5.847 
 ________ ________ 
 39.692 41.380 
 ======== ======== 
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