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Έφορος Έφορος Τήρησης Μητρώου Πολιτικών Κομμάτων 

ΟΝΕΚ Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου 

ΤΚΧ Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας 

ΥΠΕΣ Υπουργείο Εσωτερικών 

Ευθύνη Ελεγκτικής Υπηρεσίας και διαφύλαξη της ανεξαρτησίας της 

Οι Ειδικές Εκθέσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας παρουσιάζουν τα αποτελέσματα των ελέγχων που αυτή διενεργεί 
επί των πολιτικών (policies) και προγραμμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας ή άλλων ελεγχόμενων οργανισμών 
ή επί θεμάτων που αφορούν στον Προϋπολογισμό τους ή συγκεκριμένους τομείς αυτού ή τα αποτελέσματα 
ελέγχων ιδιωτών ελεγκτών στους οποίους η Ελεγκτική Υπηρεσία έχει αναθέσει τον έλεγχο λογαριασμών 
οποιουδήποτε ελεγχόμενου υπ’ αυτής οργανισμού, δυνάμει του περί της Καταθέσεως Στοιχείων και 
Πληροφοριών στον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας Νόμου (Ν.113(I)/2002). Η Ελεγκτική Υπηρεσία επιλέγει και 
σχεδιάζει τις εν λόγω ελεγκτικές δραστηριότητες κατά τρόπον, ώστε αυτές να αποφέρουν τον μέγιστο αντίκτυπο, 
λαμβανομένων υπόψη των κινδύνων για τις επιδόσεις ή για τη συμμόρφωση, του επιπέδου των σχετικών εσόδων 
ή δαπανών, των επικείμενων εξελίξεων και του δημόσιου συμφέροντος. 

Η εκ μέρους της Ελεγκτικής Υπηρεσίας παράθεση ευρημάτων ελέγχου γίνεται στη βάση όσων στοιχείων έχουν 
τεθεί ενώπιόν της από την ελεγχόμενη οντότητα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο έλεγχος που διενεργήθηκε 
βασίστηκε σε στοιχεία που υποβλήθηκαν από το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο, σε επισκόπηση εγγράφων, μητρώων και 
των ελεγκτικών φακέλων του Ιδιώτη Ελεγκτή και στη διενέργεια συναντήσεων με τη Διεύθυνση και το προσωπικό 
του Κόμματος, καθώς και με τον Ιδιώτη Ελεγκτή. Επίσης στοιχεία λήφθηκαν από το μηχανογραφημένο λογιστικό 
σύστημα της Κυβέρνησης (FIMAS), από τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου, το Τμήμα Κτηματολογίου και 
Χωρομετρίας, το Τμήμα Οδικών Μεταφορών και το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας. 

Εκτός αν τούτο δηλωθεί ρητά, η μη παράθεση ευρημάτων επί ορισμένων πτυχών ή θεμάτων που αφορούν στο 
αντικείμενο του ελέγχου, δεν συνιστά διαβεβαίωση, ούτε και υποδηλοί ότι αυτά είναι απαλλαγμένα αδυναμιών 
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ή σφαλμάτων ή αποκλίσεων από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, αφού ο εξωτερικός ελεγκτής δεν αναμένεται ότι 
μπορεί να εντοπίζει κάθε αδυναμία ή σφάλμα ή απόκλιση από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο. 

Οι συστάσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας αποτελούν εισηγήσεις για τον τρόπο χειρισμού των παρατηρήσεων και 
ευρημάτων του ελέγχου. Σε καμία περίπτωση δεν δύναται να εκληφθεί ότι οι συστάσεις αυτές επηρεάζουν την 
ανεξαρτησία της Υπηρεσίας, ως εξωτερικού ελεγκτή ή ότι συνεπάγονται συμμετοχή της Υπηρεσίας στη λήψη 
οποιασδήποτε σχετικής απόφασης από τη διοίκηση της ελεγχόμενης οντότητας, η οποία εξακολουθεί να φέρει 
αποκλειστικά την ευθύνη για την ορθή και νόμιμη λήψη απόφασης, ως προς τον τρόπο χειρισμού των ευρημάτων 
ελέγχου και συστάσεων. 

Ουδεμία πρόνοια στην παρούσα Έκθεση σημαίνει ή θα πρέπει να εκληφθεί ότι με αυτή διατυπώνεται κατηγορία 
εναντίον οποιουδήποτε προσώπου, για εκ προθέσεως κατάχρηση εξουσίας ή για τη διάπραξη ποινικών ή άλλων 
αδικημάτων. Αυτά, αν υπάρχουν, θα πρέπει να διερευνηθούν από τις αρμόδιες αρχές, μόνο δε τα αρμόδια 
δικαστήρια μπορούν να κρίνουν κάποιο πρόσωπο ως ένοχο οποιουδήποτε αδικήματος. Τονίζεται επίσης ότι οι 
συστάσεις και τα ευρήματά της Ελεγκτικής Υπηρεσίας αφορούν στους ελεγχόμενους φορείς και οποιαδήποτε 
αναφορά σε άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ουδόλως εξυπακούει ότι αυτά έχουν προβεί κατ’ ανάγκη σε 
οτιδήποτε μεμπτό, αφού κάτι τέτοιο εκφεύγει του πεδίου ελέγχου της παρούσας Έκθεσης. 
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1 Σύνοψη 

Σύμφωνα με τις πρόνοιες των περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμων, όπως ίσχυαν, για τα έτη 2012 -
2015, ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας: 
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Ο έλεγχος μας χωρίστηκε στις ακόλουθες ενότητες: 

Σχετικά αναφέρουμε ότι το έτος 2012, ήταν η πρώτη χρονιά που τα πολιτικά κόμματα είχαν τη νομική 
υποχρέωση για τήρηση κατάλληλων λογιστικών βιβλίων, την υποβολή σχετικών καταστάσεων στον 
Έφορο Τήρησης Μητρώου Πολιτικών Κομμάτων και τον έλεγχο αυτών από τον Γενικό Ελεγκτή της 
Δημοκρατίας. Τα πολιτικά κόμματα αντιμετώπισαν αρκετές δυσκολίες για την εφαρμογή της νέας 
αυτής νομοθεσίας, λόγω απειρίας του προσωπικού τους και απουσίας κατάλληλων διαδικασιών για 
τήρηση κατάλληλων βιβλίων και ετοιμασία οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με τα Διεθνή 
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Για τους πιο πάνω λόγους, ο δικός μας έλεγχος κατέστη 
εκτενέστερος, δυσκολότερος και χρονοβόρος. 

Η Υπηρεσία μας έχει ακολουθήσει ομοιόμορφη προσέγγιση, προς όλα τα κόμματα, παραθέτοντας όλα 
τα ευρήματα που εντοπίσθηκαν κατά τον έλεγχό μας, καθώς επίσης τα συμπεράσματα και συστάσεις 
μας, στις αντίστοιχες ενότητες της παρούσας Έκθεσης. 

Σημειώνουμε ότι, η επιστολή ευρημάτων του ελέγχου της Υπηρεσίας μας, ημερ. 22.9.2022, 
διαβιβάστηκε στο Κόμμα για ενημέρωση και υποβολή σχολίων επί των θεμάτων που αναφέρονται σε 
αυτή. Οι απαντήσεις του Κόμματος, όπως καταγράφονται στην απαντητική επιστολή τους, ημερ. 
5.10.2022, ενσωματώθηκαν, όπου ενδεικνυόταν, στην παρούσα Έκθεση και επισυνάπτονται αυτούσιες 
στο Παράρτημα 5. 
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2 Εισαγωγή 

Το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (το Κόμμα), ιδρύθηκε στις 16 Ιουνίου 2008 και εγγράφηκε στο μητρώο 
πολιτικών κομμάτων στις 29 Απριλίου 2014, σύμφωνα με τις πρόνοιες των άρθρων 3(1) και 3(2) 
του περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμου (Ν. 175(I)/2012). Νυν Πρόεδρος του Κόμματος είναι ο κύριος 
Χρίστος Χρίστου. 

Στις βουλευτικές εκλογές του 2021 κατετάγη τέταρτο Κόμμα, με αποτέλεσμα την εκλογή στη Βουλή 
των Αντιπροσώπων τεσσάρων βουλευτών προερχόμενων από το Κόμμα. 
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3 Σκοπός του ελέγχου και μεθοδολογία 

3.1 Θεσμικό πλαίσιο αρμοδιοτήτων Γενικού Ελεγκτή 

Ο έλεγχος διενεργήθηκε στο πλαίσιο των συνταγματικών αρμοδιοτήτων του Γενικού Ελεγκτή της 
Δημοκρατίας και των προνοιών των περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμων. 

Το άρθρο 116 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας ορίζει ότι ο Γενικός Ελεγκτής, 
βοηθούμενος από τον Βοηθό Γενικό Ελεγκτή, ελέγχει εν ονόματι της Δημοκρατίας όλες τις 
εισπράξεις και πληρωμές και όλους τους λογαριασμούς χρηματικών διαθεσίμων και άλλου 
ενεργητικού ή άλλων υποχρεώσεων που αναλαμβάνει η Δημοκρατία ή που δημιουργούνται για 
λογαριασμό της. Για τον σκοπό αυτό, ο Γενικός Ελεγκτής έχει δικαίωμα να επιθεωρεί και να ελέγχει 
όλα τα σχετικά βιβλία, αρχεία και καταστάσεις, καθώς και τους χώρους όπου φυλάγεται το πιο 
πάνω ενεργητικό. Επίσης, ο Γενικός Ελεγκτής, βοηθούμενος από τον Βοηθό Γενικό Ελεγκτή, ασκεί 
κάθε άλλη εξουσία ή εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα ή υποχρεώσεις που καθορίζονται ή του 
αναθέτονται διά Νόμου. 

Σύμφωνα με τις πρόνοιες των περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμων, όπως ίσχυαν, για τα έτη 2014 και 
2015, ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας: 

 Ελέγχει την οικονομική διαχείριση των πολιτικών κομμάτων και συντάσσει εκθέσεις 
αναφορικά με τα ευρήματα των ελέγχων που διενεργεί επί των οικονομικών καταστάσεων, 
ξεχωριστών και ενοποιημένων, τις οποίες δημοσιεύει στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Δημοκρατίας. 

 Διαβιβάζει έκθεση στον Έφορο Τήρησης Μητρώου Πολιτικών Κομμάτων (Έφορο) σε 
περίπτωση που εντοπίσει οποιαδήποτε παράβαση των διατάξεων της νομοθεσίας. 

Σημειώνουμε ότι η διαδικασία και η μορφή ελέγχου των πολιτικών κομμάτων από την Υπηρεσία 
μας διαφοροποιήθηκε με τον περί Πολιτικών Κομμάτων (Τροποποιητικό) (Αρ. 3) Νόμο του 2015 (Ν. 
171(I)/2015), στον οποίο ωστόσο περιλαμβάνεται η ακόλουθη μεταβατική διάταξη (άρθρο 13 του 
βασικού Νόμου): 

«Οι διατάξεις των άρθρων 6, 6Α και 6Β των περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμων του 2012 έως (Αρ. 3) 
του 2015 δεν τυγχάνουν εφαρμογής για το οικονομικό έτος που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2015, 
για το οποίο ισχύουν οι σχετικές πρόνοιες των περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμων του 2012 έως (Αρ. 
2) του 2015». 

Ο περί της Καταθέσεως Στοιχείων και Πληροφοριών στον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας Νόμος 
(Ν.113(Ι)/2002) παρέχει σαφείς εξουσίες στον Γενικό Ελεγκτή να ζητά στοιχεία σε οποιαδήποτε 
μορφή, περιλαμβανομένης και της ηλεκτρονικής μορφής, επεξηγήσεις και πληροφορίες, γραπτές 
ή προφορικές, που κατά την κρίση του μπορούν να τον υποβοηθήσουν στην εκτέλεση του έργου 
του. 
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3.2 Σκοπός του ελέγχου 

Σκοπός του παρόντος ελέγχου είναι η εξακρίβωση του βαθμού συμμόρφωσης του Κόμματος με τις 
πρόνοιες του εκάστοτε εν ισχύι περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμου και συγκεκριμένα: 

α. Με τους περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμους του 2012 έως (Αρ. 2) του 2015, και 

β. με το άρθρο 5(4) των περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμων του 2012 έως (Αρ. 3) του 2015, το 
οποίο, με βάση το εδάφιο 13(1) αυτού, έχει αναδρομική ισχύ από 1.1.2011. 

3.3 Μεθοδολογία 

3.3.1 Πρότυπα ελέγχου 

Ο Γενικός Ελεγκτής διεξάγει εξωτερικό έλεγχο, στη βάση αναγνωρισμένων διεθνών προτύπων 
ελέγχου που ο ίδιος καθορίζει. Όπως ρητά αναφέρεται στις Ελεγκτικές Οδηγίες που έχουν εκδοθεί 
από τον Γενικό Ελεγκτή, οι έλεγχοι της Ελεγκτικής Υπηρεσίας διεξάγονται σύμφωνα με τα Διεθνή 
Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ - ISAs), τα Διεθνή Πρότυπα Αναθέσεων Επισκόπησης (ΔΠΑΕ – ISRE) και τα 
Διεθνή Πρότυπα Αναθέσεων Διασφάλισης (ΔΠΑΔ – ISAE), που εκδίδονται από τη Διεθνή 
Ομοσπονδία Λογιστών (IFAC) και τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου Ανώτατων Ελεγκτικών Ιδρυμάτων 
(ISSAIs) που εκδίδει ο Διεθνής Οργανισμός Ανώτατων Ελεγκτικών Ιδρυμάτων (INTOSAI), ο οποίος 
είναι ένας αυτόνομος, ανεξάρτητος, μη-πολιτικοποιημένος Οργανισμός, με ειδικό συμβουλευτικό 
καθεστώς προς το Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο (ECOSOC) του Οργανισμού Ηνωμένων 
Εθνών. 

Τα Πρότυπα ISSAIs διαχωρίζουν τους ελέγχους που διενεργούνται από τα Ανώτατα Ελεγκτικά 
Ιδρύματα σε τρεις κατηγορίες, τους οικονομικούς ελέγχους (“financial audit”), τους ελέγχους 
συμμόρφωσης (“compliance audit”) και τους διαχειριστικούς ελέγχους (“performance audit”). Για 
τους ελέγχους αυτούς υπάρχει αριθμός ελεγκτικών προτύπων που είναι κοινά και αριθμός 
ελεγκτικών προτύπων που αφορούν ειδικά στην κάθε κατηγορία ελέγχου. 

Η διενέργεια του παρόντος ελέγχου διέπεται, κυρίως, από τις διατάξεις των πιο κάτω Προτύπων: 
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Tο θεμελιώδες πρότυπο INTOSAI-P1 ουσιαστικά καταγράφει αυτούσια τη Διακήρυξη, η οποία 
υιοθετήθηκε το 1977 από το Παγκόσμιο Συνέδριο του INTOSAI στη Λίμα του Περού (“The Lima 
Declaration”). Όπως στο ίδιο το Πρότυπο καταγράφεται, το έγγραφο αυτό έθεσε τα θεμέλια του 
δημόσιου ελέγχου. Η Διακήρυξη θέτει τα βασικά σημεία ελέγχου και τις βασικές αρχές για τα 
Ανώτατα Ελεγκτικά Ιδρύματα που είναι αναγκαίες, ώστε να επιτευχθούν ανεξάρτητα και 
αντικειμενικά αποτελέσματα. Οι αρχές που εγκαθιδρύθηκαν στη Διακήρυξη της Λίμα 
αναγνωρίστηκαν από τις Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ με αρ. 66/209 (ημερ. 
22.12.2011) και 69/228 (ημερ. 19.12.2014). 

Το Πρότυπο ISSAI 400 ορίζει τον έλεγχο συμμόρφωσης ως μια ανεξάρτητη εκτίμηση του κατά πόσο 
ένα δεδομένο θέμα είναι σύμφωνο με τις αρχές που έχουν οριστεί ως κριτήρια ελέγχου. Οι έλεγχοι 
αυτοί αποσκοπούν στην αξιολόγηση του κατά πόσο οι ενέργειες του ελεγχόμενου φορέα συνάδουν 
με τις αρχές ή κανόνες που τον διέπουν. Οι αρχές και κανόνες αυτοί μπορεί να αφορούν στη 
συμμόρφωση με διατάξεις των σχετικών Νόμων, Κανονισμών ή συμφωνιών ή με τις γενικές αρχές 
χρηστής χρηματοοικονομικής διαχείρισης και συμπεριφοράς δημοσίων αξιωματούχων. 

Το ISSAI 4000 παραθέτει τις απαιτήσεις και τις εξηγήσεις για τη διεξαγωγή των ελέγχων 
συμμόρφωσης. Οι έλεγχοι συμμόρφωσης μπορεί να έχουν, είτε τη μορφή «ανάθεσης 
πιστοποίησης» (attestation engagements), είτε «ανάθεσης απευθείας αναφοράς» (direct reporting 
engagements). Η έκθεση ελέγχου μπορεί να είναι είτε μεγάλης, είτε συνοπτικής μορφής και τα 
συμπεράσματα της έκθεσης μπορούν να διατυπώνονται, είτε ως μια ενιαία σαφής γραπτή δήλωση 
της γνώμης σχετικά με τη συμμόρφωση ή ως μια πιο επεξηγηματική απάντηση σε συγκεκριμένα 
ερωτήματα του ελέγχου. 

Το Διεθνές Πρότυπο Αναθέσεων Επισκοπήσεων (ΔΠΑΕ) 2400 – International Standard on Review 
Engagements (ISRE) 2400 - έχει τίτλο «Αναθέσεις επισκόπησης ιστορικών οικονομικών 
καταστάσεων» και εφαρμόζεται στις περιπτώσεις όπου ένας επαγγελματίας, ο οποίος δεν είναι ο 
ελεγκτής της οικονομικής οντότητας, αναλαμβάνει την επισκόπηση των οικονομικών καταστάσεων 
της οικονομικής οντότητας. 

Το Διεθνές Πρότυπο Αναθέσεων Διασφάλισης (ΔΠΑΔ) 3000 - International Standard on Assurance 
Engagements (ISAE) 3000 - έχει τίτλο «Αναθέσεις διασφάλισης εκτός από ελέγχους και 
επισκοπήσεις ιστορικών χρηματοοικονομικών πληροφοριών» και σκοπό έχει να θεσπίσει τις 
βασικές αρχές και αναγκαίες διαδικασίες, καθώς και να παρέχει καθοδήγηση στους επαγγελματίες 
για τη διενέργεια αναθέσεων διασφάλισης, εκτός από ελέγχους ή επισκοπήσεις ιστορικών 
χρηματοοικονομικών πληροφοριών που καλύπτονται από τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ISA) ή τα 
Διεθνή Πρότυπα Αναθέσεων Επισκοπήσεων (ISRE). 

3.3.2 Ελεγκτική προσέγγιση 

3.3.2.1 Μορφή ελέγχου 

Η Ελεγκτική Υπηρεσία, για τον έλεγχο των πολιτικών κομμάτων διεξήγαγε ελέγχους συμμόρφωσης 
«ανάθεσης πιστοποίησης» (attestation engagements) και «ανάθεσης απευθείας αναφοράς» 
(direct reporting engagements), οι οποίοι παρέχουν περιορισμένη διασφάλιση (limited assurance).  
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Κατά την παροχή περιορισμένης διασφάλισης, ο ελεγκτής δηλώνει αν κάτι έχει υποπέσει στην 
αντίληψή του που να τον κάνει να καταλήξει ότι το αντικείμενο ελέγχου είναι ή δεν είναι συμβατό 
με τα κριτήρια που έχουν τεθεί. Η περιορισμένη διασφάλιση έχει σχεδιαστεί, για να καταλήγει σε 
μια αρνητική μορφή έκφρασης ενός συμπεράσματος, όπως «δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας 
κάτι που να υποδηλώνει ότι το αντικείμενο δεν είναι σε συμμόρφωση, από κάθε ουσιώδη άποψη, 
με τα κριτήρια ...». 

3.3.2.2 Αποδεικτικά στοιχεία ελέγχου 

Ο παρών έλεγχος βασίστηκε σε στοιχεία που υποβλήθηκαν από το Κόμμα, σε επισκόπηση 
εγγράφων, μητρώων και των ελεγκτικών φακέλων του Ιδιώτη Ελεγκτή και στη διενέργεια 
συναντήσεων με τη Διεύθυνση και το προσωπικό του Κόμματος, καθώς και με τον Ιδιώτη Ελεγκτή. 
Στοιχεία επίσης λήφθηκαν από το μηχανογραφημένο λογιστικό σύστημα της Κυβέρνησης (FIMAS), 
από τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου (ΟΝΕΚ), το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας (ΤΚΧ), 
Τμήμα Οδικών Μεταφορών και το Τμήμα του Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας. 

3.3.2.3 Περίοδος και έκταση ελέγχου 

Ο έλεγχος καλύπτει τις ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις του Κόμματος για τα έτη 2014 και 
2015. 

Οι ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις του Κόμματος αναμένεται να περιλαμβάνουν τα 
αποτελέσματα του Κόμματος, όπως αυτό καθορίζεται στον ορισμό του «πολιτικού κόμματος» 
στους περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμους.  

3.3.2.4 Κοινοποίηση ευρημάτων 

Τα ευρήματα του ελέγχου διαβιβάστηκαν στο Κόμμα για σχόλια και απόψεις και θα κοινοποιηθούν 
στον Έφορο, με τη δημοσιοποίηση της παρούσας Έκθεσης. Οι απόψεις του Κόμματος ενσωματώθηκαν, 
όπου ενδεικνυόταν, στην παρούσα Έκθεση. Η απαντητική επιστολή του Κόμματος, ημερ. 5.10.2022, 
επισυνάπτεται αυτούσια στο Παράρτημα 5.  

3.3.2.5 Προσωπικά δεδομένα 

Διευκρινίζουμε ότι, για σκοπούς δημοσίευσης της παρούσας Ειδικής Έκθεσης, έχουν απαλειφθεί όλες 
οι αναφορές που αφορούν σε προσωπικά δεδομένα. Κατ’ αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η 
συμμόρφωση με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων 
έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ελεύθερη κυκλοφορία των 
δεδομένων αυτών, χωρίς ωστόσο να περιορίζεται ουσιωδώς η κοινοποίηση των ευρημάτων και 
διαπιστώσεων της Υπηρεσίας μας που επιβάλλουν τα εφαρμοστέα διεθνή πρότυπα. 

3.3.2.6 Κριτήρια ελέγχου 

Για σκοπούς του ελέγχου χρησιμοποιήσαμε, ως αρχές και κανόνες τις πρόνοιες του περί Πολιτικών 
Κομμάτων Νόμου του 2012 (Ν.175(Ι)/2012), όπως τροποποιήθηκε μέχρι τον τροποποιητικό Νόμο 
Ν.129(Ι)/2015 και όπως αυτός ερμηνεύθηκε στη βάση της σχετικής γνωμάτευσης της Νομικής 
Υπηρεσίας της Δημοκρατίας προς την Υπηρεσία μας, ημερ. 31.7.2018. 

Τα κριτήρια ελέγχου για την περίοδο από 1.1.2014 μέχρι 31.12.2015 παρατίθενται στο Παράρτημα 1. 
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Ο έλεγχος στη βάση κριτηρίων βασίστηκε στις πρόνοιες των Ελεγκτικών Οδηγιών που εκδίδονται από 
την Υπηρεσία μας και του Διεθνούς Προτύπου Αναθέσεων Επισκοπήσεων (ΔΠΑΕ) 2400, για τα κριτήρια 
που αναφέρονται σε οικονομικές καταστάσεις. Για τα άλλα κριτήρια, ο έλεγχος βασίστηκε στις 
πρόνοιες του Διεθνούς Προτύπου Αναθέσεων Διασφάλισης (ΔΠΑΔ) 3000. 

3.4 Ευθύνες της Διοίκησης και του Γενικού Ελεγκτή 

α. Σύμφωνα με τις πρόνοιες του ΔΠΑΕ 2400, το οποίο εφαρμόζεται στις περιπτώσεις όπου ένας 
επαγγελματίας, ο οποίος δεν είναι ο ελεγκτής της οικονομικής οντότητας, αναλαμβάνει την 
επισκόπηση των οικονομικών καταστάσεων της οικονομικής οντότητας, ισχύουν τα ακόλουθα: 

(i) Ευθύνες της Διοίκησης: 

Η Διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και δίκαιη παρουσίαση των ξεχωριστών 
οικονομικών καταστάσεων για τα έτη 2014 και 2015, σύμφωνα με τα εκάστοτε σε ισχύ 
ΔΠΧΑ, τον περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμο όπως ίσχυε μέχρι το έτος 2015 και για τον 
εσωτερικό έλεγχο που η Διοίκηση κρίνει αναγκαίο για να καταστεί δυνατή η παρουσίαση 
των οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, είτε οφείλεται 
σε απάτη είτε σε λάθος. 

(ii) Ευθύνες του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας: 

Ο Γενικός Ελεγκτής, παρόλο που σύμφωνα με το εν λόγω πρότυπο δεν είναι μεν ο ελεγκτής 
της οικονομικής οντότητας, οπότε και δεν εκφράζει γνώμη επί των οικονομικών 
καταστάσεων, έχει ωστόσο την ευθύνη για την επισκόπηση των ξεχωριστών οικονομικών 
καταστάσεων, για τα έτη 2014 και 2015 και την εξαγωγή συμπεράσματος κατά πόσο έχει 
περιέλθει στην αντίληψή του οτιδήποτε που να τον κάνει να πιστεύει ότι οι ξεχωριστές και 
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, για τα έτη 2014 και 2015, δεν παρουσιάστηκαν σε 
όλα τα ουσιώδη μέρη, σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς και 
τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας. Επίσης, πρέπει να συμμορφώνεται με τις σχετικές 
δεοντολογικές απαιτήσεις. 

Η επισκόπηση των οικονομικών καταστάσεων (για τα έτη 2014 και 2015), σύμφωνα με το 
πρότυπο αυτό, είναι ένας έλεγχος περιορισμένης διαβεβαίωσης. Ο ελεγκτής εκτελεί 
διαδικασίες, οι οποίες περιλαμβάνουν κυρίως ερωτήσεις προς τη διοίκηση και άλλους 
εντός του οργανισμού, ανάλογα με την περίπτωση και εφαρμόζει αναλυτικές διαδικασίες 
για την αξιολόγηση των ληφθέντων στοιχείων. Στην περίπτωση που ο ελεγκτής έχει λόγους 
να πιστεύει ότι οι οικονομικές καταστάσεις (για τα έτη 2014 και 2015) είναι ουσιωδώς 
εσφαλμένες, τότε θα πρέπει να διενεργήσει επιπρόσθετες ή εκτενέστερες διαδικασίες σε 
τέτοιο βαθμό, ώστε να μπορέσει να επιβεβαιώσει την αρνητική γνώμη ή την αναγκαιότητα 
έκδοσης διαφοροποιημένης γνώμης. 

Οι διαδικασίες που διενεργούνται κατά την επισκόπηση των οικονομικών καταστάσεων 
(2014 και 2015) είναι σημαντικά λιγότερες από αυτές που διενεργούνται σε έναν έλεγχο 
που διεξάγεται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ). 
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β. Σύμφωνα με τις πρόνοιες του ΔΠΑΔ 3000: 

(i) Ευθύνες της Διοίκησης: 

Η Διοίκηση είναι υπεύθυνη να εφαρμόζει τις πρόνοιες των περί Πολιτικών Κομμάτων 
Νόμων. 

(ii) Ευθύνες του Γενικού Ελεγκτή: 

Ο Γενικός Ελεγκτής έχει ευθύνη, όταν διαπιστώσει παράβαση των διατάξεων των περί 
Πολιτικών Κομμάτων Νόμων, να διαβιβάσει έκθεση στον Έφορο. 

3.5 Ευθύνες Ιδιώτη Ελεγκτή του Κόμματος 

Σύμφωνα με το άρθρο 6 του περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμου του 2012, που ίσχυε για τα έτη 2014 και 
2015, «… τα πολιτικά κόμματα οφείλουν …. να καταρτίζουν για κάθε ημερολογιακό έτος ξεχωριστές, 
καθώς και ενοποιημένες με τους συνδεδεμένους οργανισμούς οικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με 
τα εκάστοτε σε ισχύ Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, οι οποίες, αφού τύχουν 
ανεξάρτητου εσωτερικού ελέγχου, υποβάλλονται στον Έφορο …». 

Ο Ιδιώτης Ελεγκτής, που αναφέρεται στην παρούσα Έκθεση, είναι ο ανεξάρτητος ελεγκτής που 
αναφέρεται, τόσο στην πιο νομοθεσία, όσο και στο ΔΠΑΕ 2400 και ο οποίος διορίστηκε από το Κόμμα 
για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεών του. Ως Ιδιώτης Ελεγκτής νοείται ο «νόμιμος ελεγκτής» 
ή το «νόμιμο ελεγκτικό γραφείο» (ανάλογα με την περίπτωση), όπως αυτά ορίζονται στον περί 
Ελεγκτών Νόμο (Ν.53(Ι)/2007) και όπως ορίζονταν κατά τον ουσιώδη χρόνο από τον καταργηθέντα περί 
Ελεγκτών και Υποχρεωτικών Ελέγχων των Ετήσιων και των Ενοποιημένων Λογαριασμών Νόμο 
(Ν.42(Ι)/2009). 

Ο Ιδιώτης Ελεγκτής του Κόμματος, έχει ευθύνη να διενεργήσει ανεξάρτητο έλεγχο επί των οικονομικών 
καταστάσεων που ετοίμασε η Διοίκηση του Κόμματος. 

Σημειώνουμε ότι στην Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή, που εξέδωσε ο Ιδιώτης Ελεγκτής επί των 
ξεχωριστών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του Κόμματος, για το έτος 2015, αναφέρει 
στην παράγραφο «Ευθύνη του Ελεγκτή» ότι: 

«Η δική μου ευθύνη είναι να εκφράσω γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση 
τον έλεγχό μου. Διενέργησα τον έλεγχό μου σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα Πρότυπα 
αυτά απαιτούν να συμμορφώνομαι με κανόνες δεοντολογίας καθώς και να σχεδιάζω και διενεργώ 
τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση λελογισμένης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές 
καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα. 

Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων 
σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες 
διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή, περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων 
ουσιώδους σφάλματος των οικονομικών καταστάσεων, οφειλομένου είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 
Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνων, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες 
που σχετίζονται με την κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων της οντότητας που δίνουν αληθινή και 
δίκαιη εικόνα με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, 
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αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων 
της οντότητας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών 
πολιτικών που χρησιμοποιήθηκαν και του λελογισμένου των λογιστικών εκτιμήσεων που έγιναν 
από το Πολιτικό Γραφείο, καθώς και την αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών 
καταστάσεων». 
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4 Ευρήματα και συστάσεις 

Όσον αφορά στο Ε.ΛΑ.Μ., η Υπηρεσία μας χρειάστηκε να ανταλλάξει επιστολές και ηλεκτρονικά 
μηνύματα, όπως παρουσιάζονται στο Παράρτημα 4, ώστε να μπορέσει να καταστεί δυνατή η 
ολοκλήρωση του ελέγχου. 

Η υποχρέωση της Υπηρεσίας μας για έλεγχο όλων των πολιτικών κομμάτων, ανεξαρτήτως του 
μεγέθους τους, πηγάζει από τους περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμους. Επιπρόσθετα η μεθοδολογία μας 
καθορίζει ότι ο έλεγχός μας στηρίζεται στο επίπεδο σημαντικότητας που υπολογίζεται για κάθε έλεγχο 
ξεχωριστά και για κάθε πλήρες σύνολο οικονομικών καταστάσεων, σε σχέση πάντα με τα μεγέθη του 
ελεγχόμενου Κόμματος. Για τους πιο πάνω λόγους, παραθέτουμε τα ακόλουθα ευρήματα ελέγχου, που 
παρόλο που τα ποσά των ευρημάτων που αναφέρονται πιο κάτω, σε απόλυτες τιμές, είναι μικρά, 
εντούτοις θεωρούνται σημαντικά για τις υπό έλεγχο οικονομικές καταστάσεις. 

4.1 Γενικά θέματα 

4.1.1 Επιφυλάξεις ελέγχου – Περιορισμοί στη διενέργεια του ελέγχου μας 

Κατά τη διενέργεια του ελέγχου μας, αντιμετωπίσαμε δυσκολίες και μερικές φορές αδυναμία στην 
απόκτηση κατάλληλων αποδεικτικών στοιχείων από το ελεγχόμενο Κόμμα (σχετικό είναι το 
Παράρτημα 2).  

Η εργασία μας έχει διενεργηθεί στον βαθμό που αυτό μπορούσε να γίνει με τα στοιχεία που είχαμε 
στη διάθεσή μας. Τα πιο κάτω ευρήματα/συμπεράσματα είναι αυτά που προέκυψαν από τα 
διαθέσιμα στοιχεία που είχαμε. Ενδεχομένως, κάποια από αυτά να τροποποιούνταν, αν υπήρχε 
πλήρης πρόσβαση στα στοιχεία. Επίσης, επισύρουμε την προσοχή στο γεγονός ότι για τις 
συναλλαγές για τις οποίες δεν μας έχουν προσκομισθεί στοιχεία, ελλοχεύει ο κίνδυνος μη 
νομιμότητάς τους. 

4.1.2 Επιστολές Διαβεβαιώσεων 

Δεν γνωρίζουμε κατά πόσο ο Ιδιώτης Ελεγκτής του Κόμματος ζήτησε και έλαβε γραπτές 
διαβεβαιώσεων από το Κόμμα, όπως απαιτούν οι πρόνοιες του ΔΠΕ 580 «Έγγραφες 
Διαβεβαιώσεις». 

4.2 Έλεγχος συμμόρφωσης οικονομικών καταστάσεων  

4.2.1 Γενικά θέματα 

4.2.1.1 Οικονομικά αποτελέσματα 

α. Οι υποβληθείσες ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις του Κόμματος (Παράρτημα 6), για τα 
υπό αναφορά έτη, παρουσίασαν τα ακόλουθα αποτελέσματα: 

 2014 
€ 

2015 
€ 

Έσοδα 21.560 7.625 
Έξοδα (21.368) (11.988) 
Πλεόνασμα/(έλλειμμα) έτους 192 (4.363) 
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β. Το Κόμμα δεν ετοίμασε ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, για τα έτη από 2014 και 
2015, αφού όπως μας αναφέρθηκε από στελέχη του Κόμματος, κατά τα υπό αναφορά έτη 
δεν υπήρχαν οποιοιδήποτε συνδεδεμένοι οργανισμοί με το Κόμμα. 

4.2.1.2 Υποβολή οικονομικών καταστάσεων 

Σύμφωνα με το άρθρο 6 του περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμου του 2012 «(1) Η οικονομική 
διαχείριση των πολιτικών κομμάτων ελέγχεται από το Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας. Για τον 
σκοπό αυτό, τα πολιτικά κόμματα οφείλουν να τηρούν πλήρη στοιχεία και κατάλληλα λογιστικά 
βιβλία και να καταρτίζουν για κάθε ημερολογιακό έτος ξεχωριστές, καθώς και ενοποιημένες με 
τους συνδεδεμένους οργανισμούς, οικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με τα εκάστοτε σε ισχύ 
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, οι οποίες αφού τύχουν ανεξάρτητου εσωτερικού 
ελέγχου, υποβάλλονται στον Έφορο το αργότερο τρεις (3) μήνες μετά τη λήξη του έτους στο οποίο 
αφορούν.  

(2) O Έφορος υποβάλλει για έλεγχο τις δυνάμει του εδαφίου (1) ενοποιημένες οικονομικές 
καταστάσεις στο Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας το αργότερο εντός τεσσάρων (4) μηνών μετά τη 
λήξη του έτους στο οποίο αφορούν.  

(3) Ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας, αφού ελέγξει τις δυνάμει του εδαφίου (1) οικονομικές 
καταστάσεις, συντάσσει έκθεση αναφορικά με τα ευρήματα του ελέγχου που διενεργεί την οποία 
δημοσιεύει στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας».  

Οι οικονομικές καταστάσεις του Κόμματος για τα έτη 2014 και 2015, υποβλήθηκαν εκπρόθεσμα 
στον Έφορο και στον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας σύμφωνα με τον πιο κάτω πίνακα:  

Οικονομικές καταστάσεις Υποβολή στον Έφορο 
(μέχρι 31.3 του επόμενου έτους) 

Υποβολή στην Ελεγκτική 
Υπηρεσία 

(μέχρι 30.4 του επόμενου έτους) 
Ξεχωριστές Οικονομικές 
Καταστάσεις για το έτος 
2014 

Υποβλήθηκαν από το Κόμμα 
στον Έφορο με επιστολή, ημερ. 
11.5.2015 

Υποβλήθηκαν από τον Έφορο 
στην Ελεγκτική Υπηρεσία με 
επιστολή, ημερ. 28.5.2015 

Ξεχωριστές Οικονομικές 
Καταστάσεις για το έτος 
2015 

Υποβλήθηκαν από το Κόμμα 
στον Έφορο με επιστολή, ημερ. 
30.6.2016 

Υποβλήθηκαν από τον Έφορο 
στην Ελεγκτική Υπηρεσία με 
επιστολή, ημερ. 4.7.2016 

Σύσταση: Το Κόμμα να υποβάλλει έγκαιρα στον Έφορο τις οικονομικές καταστάσεις του. 

4.2.1.3 Έγκριση οικονομικών καταστάσεων 

Για να μπορέσουμε να διεξάγουμε τον νενομισμένο έλεγχο του Κόμματος, θα πρέπει να έχουμε 
αποκτήσει τα κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια ότι εκείνα τα πρόσωπα που έχουν την αναγνωρισμένη 
εξουσία έχουν βεβαιώσει ότι έχουν αναλάβει την ευθύνη για τις οικονομικές καταστάσεις.  

Από την επισκόπηση των ξεχωριστών και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του 
Κόμματος που διενεργήσαμε, παρατηρήσαμε τα ακόλουθα: 
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α. Οι ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις του Κόμματος, για τα έτη 2014 και 2015, αναφέρουν 
ότι έχουν εγκριθεί από το Πολιτικό Γραφείο του Κόμματος. 

β. Στο καταστατικό του Κόμματος, ημερ. 28.3.2014, που παρέμενε σε ισχύ κατά την περίοδο 
ετοιμασίας των οικονομικών καταστάσεων, για τα έτη 2014 και 2015, υπήρχε αναφορά ότι ο 
Οικονομικός Διαχειριστής του Κόμματος, εντός του μήνα Φεβρουαρίου εκάστου έτους, έχει την 
ευθύνη υποβολής ελεγμένων ετήσιων εκθέσεων εσόδων και εξόδων του προηγούμενου έτους, 
τόσο στο Εκτελεστικό Γραφείο, όσο και στο Πολιτικό Γραφείο προς έγκριση. Επίσης, ο 
Οικονομικός Διαχειριστής του Κόμματος έχει την ευθύνη υποβολής των εγκεκριμένων εκθέσεων 
στον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας. 

γ. Στο τροποποιημένο καταστατικό του Κόμματος, όπως αυτό υποβλήθηκε στον Έφορο στις 
21.6.2017, η πρόνοια σε σχέση με την υποβολή ετήσιας έκθεσης εσόδων και εξόδων 
διαφοροποιήθηκε, έτσι ώστε ο Οικονομικός Διαχειριστής του Κόμματος να έχει ευθύνη 
υποβολής, προς έγκριση στο Εκτελεστικό Γραφείο και στο Πολιτικό Γραφείο, ελεγμένων 
εκθέσεων εσόδων και εξόδων του προηγούμενου έτους, έως το τέλος Μαρτίου. Σημειώνουμε 
ότι στον περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμο του 2012 (Ν.175(Ι)/2012) προβλέπεται η κατάρτιση 
οικονομικών καταστάσεων για κάθε ημερολογιακό έτος. 

δ. Δεν έχουν προσκομισθεί, κατά τον έλεγχο, πρακτικά στα οποία να φαίνονται τα ακόλουθα: 

(i) Η έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από το Εκτελεστικό Γραφείο. 

(ii) Η έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από το Πολιτικό Γραφείο. 

Σύσταση: Στο καταστατικό του Κόμματος να περιληφθεί σαφής πρόνοια για την κατάρτιση από 
το Κόμμα, για κάθε ημερολογιακό έτος, οικονομικών καταστάσεων, όπως καθορίζεται από τον 
περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμο του 2012 (Ν.175(Ι)/2012) και τις εκάστοτε τροποποιήσεις του. 
Επίσης, οι οικονομικές καταστάσεις πρέπει, σε ετήσια βάση, να εγκρίνονται από τα αρμόδια 
όργανα του Κόμματος, όπως καθορίζεται στο καταστατικό του. 

4.2.1.4 Ιδιώτης Ελεγκτής 

Όπως αναφέρεται στο άρθρο 6(1) του περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμου του 2012 (Ν.175(Ι)/2012), 
οι οικονομικές καταστάσεις, που ετοιμάζονται από τα πολιτικά κόμματα, προτού υποβληθούν στον 
Έφορο και κατ’ επέκταση στον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας για έλεγχο, τυγχάνουν ανεξάρτητου 
ελέγχου. 

α. Οι ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις για το έτος 2014, προτού υποβληθούν στον Έφορο 
και κατ’ επέκταση στον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας, δεν έτυχαν ανεξάρτητου ελέγχου 
από Ιδιώτη Ελεγκτή, γεγονός που αποτελεί παράβαση από το Κόμμα, των προνοιών του πιο 
πάνω άρθρου. 

β. Οι ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις για το 2015, προτού υποβληθούν στον Έφορο και 
κατ’ επέκταση στον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας, έτυχαν ανεξάρτητου ελέγχου από 
Ιδιώτη Ελεγκτή. 
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γ. Οι ελεγκτικοί φάκελοι του Ιδιώτη Ελεγκτή δεν υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας, παρόλο που 
ζητήθηκαν. 

δ. Δεν μας έχει δοθεί η επιστολή ανάθεσης ελέγχου του Ιδιώτη Ελεγκτή για τον έλεγχο των 
οικονομικών καταστάσεων για το έτος 2015, η οποία πρέπει να ετοιμάζεται σύμφωνα με τις 
πρόνοιες του Διεθνούς Ελεγκτικού Προτύπου 210 «Συμφωνία επί των όρων ανάθεσης 
ελέγχου». 

ε. Οι εκθέσεις ελέγχου του Ιδιώτη Ελεγκτή για τις οικονομικές καταστάσεις του Κόμματος για 
το έτος 2015, δεν περιλαμβάνουν την παράγραφο «Έκθεση επί άλλων νομικών [και 
κανονιστικών] απαιτήσεων», σε αντίθεση με την τεχνική εγκύκλιο του Συνδέσμου 
Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ) «Υποδείγματα εκθέσεων ελεγκτή επί οικονομικών 
καταστάσεων», που εκδόθηκε τον Φεβρουάριο του 2014 και η οποία ήταν εφαρμόσιμη την 
ημερομηνία υπογραφής των εκθέσεων ελεγκτή. Επιπλέον, στην έκθεση ελεγκτή δεν γίνεται 
αναφορά στο γεγονός ότι οι οικονομικές καταστάσεις του Κόμματος για το έτος 2014, δεν 
έτυχαν ανεξάρτητου ελέγχου. 

στ. Ο Ιδιώτης Ελεγκτής στις υποβληθείσες ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις που αφορούν 
στο έτος 2015, έδωσε μη διαφοροποιημένη γνώμη. Ζητήσαμε όπως δοθούν στην Υπηρεσία 
μας, από τον Ιδιώτη Ελεγκτή, όλα τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία που σχετίζονται με την 
εργασία που έχει διενεργήσει για τη διαμόρφωση της γνώμης του, χωρίς ωστόσο να λάβουμε 
οποιαδήποτε στοιχεία ή επεξηγήσεις. 

ζ. Ο Ιδιώτης Ελεγκτής ο οποίος ανέλαβε τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του 
Κόμματος για το έτος 2015, ανέλαβε παράλληλα και την τήρηση των λογιστικών βιβλίων του 
Κόμματος. Λαμβάνοντας υπόψη το εν λόγω γεγονός, διατηρούμε επιφυλάξεις ως προς τον 
ενδεχόμενο αντίκτυπο στην ελεγκτική εργασία, στα σχετικά ευρήματά του και κατ’ επέκταση 
στη γνώμη που διατυπώνεται στην έκθεσή του. 

Εν κατακλείδι, για τους πιο πάνω λόγους, ο δικός μας έλεγχος κατέστη εκτενέστερος, δυσκολότερος 
και χρονοβόρος. 

Σχετικά αναφέρουμε ότι, ζητήθηκε από το Κόμμα όπως ενημερώσει τον Ιδιώτη Ελεγκτή για τα 
θέματα που αναφέρονται στην παρούσα Έκθεση και ιδιαίτερα για αυτά που αφορούν στον ίδιο 
προσωπικά. 

4.2.2 Λάθη που εντοπίσθηκαν στις οικονομικές καταστάσεις του Κόμματος 

4.2.2.1 Μη εφαρμογή της αρχής των δεδουλευμένων 

Σημειώνουμε ότι σύμφωνα με τον περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμο, τα πολιτικά κόμματα είναι 
υποχρεωμένα να ετοιμάζουν ξεχωριστές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με 
τα ΔΠΧΑ, για τα έτη 2013-2015. 

Σύμφωνα με το ΔΛΠ1 «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων», το Κόμμα οφείλει να 
ετοιμάζει τις οικονομικές του καταστάσεις στη βάση της αρχής των δεδουλευμένων εσόδων και 
εξόδων. Η λογιστική βάση των δεδουλευμένων εσόδων και εξόδων προνοεί τη λογιστική 
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αναγνώριση των εσόδων και δαπανών με την πραγματοποίηση του κάθε οικονομικού γεγονότος, 
ανεξάρτητα από την ημερομηνία είσπραξης ή πληρωμής του. 

Εντοπίσαμε τις πιο κάτω περιπτώσεις εξόδων και οφειλόμενων ποσών, για τις οποίες δεν 
εφαρμόστηκε η αρχή των δεδουλευμένων και οι οποίες επηρεάζουν τόσο τα έτη κατά τα οποία 
δημιουργήθηκαν οι οφειλές, αλλά και τα επόμενα έτη, μέσω των αρχικών υπολοίπων και των 
αποθεματικών: 

α. Στις υποβληθείσες ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις του Κόμματος για το έτος 2014, ποσό 
ύψους €1.500, που αφορά σε ενοίκια για τα γραφεία στις Επαρχίες Πάφου και Λευκωσίας, 
αναγνωρίστηκε στα έξοδα του 2014, αντί στα έξοδα του 2013. Συγκεκριμένα, το έξοδο αφορά 
σε ποσό ύψους €1.000, για την ενοικίαση των γραφείων Πάφου, για τους μήνες Αύγουστο 
έως Δεκέμβριο του 2013 και ποσό ύψους €500 για την ενοικίαση των γραφείων Λευκωσίας, 
για τον μήνα Δεκέμβριο του 2013, τα οποία πληρώθηκαν το 2014 και λανθασμένα 
αναγνωρίστηκαν στη «κατάσταση αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών εσοδών» του έτους 
2014. 

 Ο Ιδιώτης Ελεγκτής σε ηλεκτρονικό μήνυμα, ημερ. 21.9.2022, μας ανέφερε ότι οι πληρωμές 
ύψους €1.000 για την ενοικίαση των γραφείων Πάφου και ύψους €500 για την ενοικίαση των 
γραφείων Λευκωσίας αφορούσαν σε ποσά τα οποία ήταν οφειλόμενα το 2013 και τα οποία 
πληρώθηκαν το 2014. 

β. Στις υποβληθείσες και μη ελεγμένες ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις του Κόμματος για 
το έτος 2014, δεν αναγνωρίστηκαν έξοδα ενοικίων ύψους €800, για το γραφείο Πάφου, που 
αφορούν στους μήνες Σεπτέμβριο έως Δεκέμβριο του ιδίου έτους και ενοίκια ύψους €1.000 
σε σχέση με το γραφείο Λευκωσίας, που αφορούν στους μήνες Αύγουστο και Δεκέμβριο του 
2014, παρά το γεγονός ότι το Κόμμα συνέχιζε να ενοικιάζει τους εν λόγω γραφειακούς 
χώρους, καθ΄ όλη την διάρκεια του έτους. 

 Ο Ιδιώτης Ελεγκτής σε ηλεκτρονικό μήνυμα, ημερ. 21.9.2022, σε σχέση με τα ενοίκια για το 
γραφείο Πάφου, μας ανέφερε ότι «πληρώσαμε μόνο για ένα μήνα αφού ενοικιάστηκε μόνο 
για ένα μήνα. Όσον αφορά τα ενοίκια Λευκωσίας είναι όλα περασμένα στην λογιστική μερίδα 
για όλο το 2014». Από τα στοιχεία που έθεσε στην διάθεσή μας το Κόμμα, το θέμα μη 
αναγνώρισης της δαπάνης για ενοίκια για όλους τους μήνες του 2014 παραμένει. 

γ. Στις υποβληθείσες ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις του Κόμματος για το έτος 2015, 
αναγνωρίστηκε ποσό ύψους €200, που αφορά σε έξοδο για την ενοικίαση των γραφείων 
Πάφου για τον μήνα Αύγουστο 2014, αντί να αναγνωριστεί στις οικονομικές καταστάσεις του 
έτους 2014. 

 Ο Ιδιώτης Ελεγκτής σε ηλεκτρονικό μήνυμα, ημερ. 21.9.2022, μας ανέφερε ότι, επειδή δεν 
υπήρχε πρόνοια για οφειλόμενο ποσό στις οικονομικές καταστάσεις του έτους 2014, αυτό 
αναγνωρίστηκε στην κατάσταση αποτελεσμάτων του έτους, κατά το οποίο έγινε η πληρωμή, 
δηλαδή το 2015. 



EΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΚ/07/2022 

 
 

16 
 

4.2.2.2 Συγκριτική πληροφόρηση και αρχικά υπόλοιπα 

Οι υποβληθείσες ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις για το έτος 2014, είναι οι πρώτες που 
ετοίμασε το Κόμμα και ως εκ τούτου δεν περιλαμβάνουν συγκριτική πληροφόρηση. Ωστόσο, βάσει 
των στοιχείων που είχαμε στη διάθεσή μας και βάσει των λαθών που αναφέρονται στην 
παράγραφο 4.2.2.1 πιο πάνω, φαίνεται ότι το Κόμμα αναγνώρισε έξοδα και έσοδα που αφορούσαν 
σε προηγούμενες οικονομικές περιόδους στις οικονομικές καταστάσεις του 2014, ενώ έξοδα που 
αφορούσαν στο έτος 2014 δεν είχαν αναγνωριστεί. Ως εκ τούτου, τα λάθη που έχουν σχέση με την 
χρονική οριοθέτηση των εσόδων και εξόδων του Κόμματος, επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό τα 
αρχικά υπόλοιπα και τα συγκριτικά ποσά των υποβληθεισών ξεχωριστών οικονομικών 
καταστάσεων για το έτος 2015. 

4.2.2.3 Κατάσταση μεταβολών των ιδίων κεφαλαίων και κατάσταση ταμειακών ροών 

Σύμφωνα με το ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων», μια πλήρης σειρά οικονομικών 
καταστάσεων περιλαμβάνει την κατάσταση οικονομικής θέσης στο τέλος της περιόδου, την 
κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων, την κατάσταση μεταβολών των ιδίων κεφαλαίων, την 
κατάσταση ταμειακών ροών για την περίοδο, καθώς και τις σημειώσεις στις οικονομικές 
καταστάσεις. 

Παρατηρήσαμε ότι το Κόμμα δεν περιέλαβε κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και 
κατάσταση ταμειακών ροών στις υποβληθείσες οικονομικές καταστάσεις, για τα έτη 2014 και 2015. 

Ο Ιδιώτης Ελεγκτής σε ηλεκτρονικό μήνυμα, ημερ. 21.9.2022, μας ανέφερε ότι λόγω του «μικρού 
οικονομικού μεγέθους», δεν καταρτίστηκαν καταστάσεις μεταβολών των ιδίων κεφαλαίων και 
καταστάσεις ταμειακών ροών. 

Στο ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων» δεν υπάρχει πρόνοια για εξαίρεση από την 
εφαρμογή του εν λόγω προτύπου. 

4.2.2.4 Πρώτη εφαρμογή των ΔΠΧΑ 

Σύμφωνα με τον περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμο, τα πολιτικά κόμματα είναι υποχρεωμένα να 
ετοιμάζουν ξεχωριστές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ για τα 
έτη 2013-2015. 

Σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 1 «Πρώτη εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής 
Αναφοράς», οντότητα η οποία ετοιμάζει οικονομικές καταστάσεις, που συμμορφώνονται με τα 
ΔΠΧΑ, πρέπει να συμπεριλάβει στις καταστάσεις αυτές ρητή και ανεπιφύλακτη δήλωση 
συμμόρφωσης με τα πρότυπα αυτά. Οι πρώτες οικονομικές καταστάσεις του Κόμματος, που έχουν 
ετοιμαστεί με βάση το ΔΠΧΑ 1, είναι αυτές για το έτος 2015, καθώς είναι οι πρώτες οικονομικές 
καταστάσεις που περιλαμβάνουν ρητή και ανεπιφύλακτη δήλωση συμμόρφωσης με τα ΔΠΧΑ. Οι 
υποβληθείσες ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις για το έτος 2014, δεν περιείχαν τέτοια ρητή και 
ανεπιφύλακτη δήλωση, ότι συμμορφώθηκαν με τα ΔΠΧΑ και συνεπώς δεν μπορούν να θεωρηθούν 
ότι έχουν ετοιμαστεί με βάση τα ΔΠΧΑ. 
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Ως εκ τούτου, φαίνεται ότι οι πρώτες οικονομικές καταστάσεις που ετοίμασε το Κόμμα, σύμφωνα 
με τα ΔΠΧΑ, όπως ήταν και οι απαιτήσεις των προνοιών του περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμου, είναι 
οι υποβληθείσες ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις που αφορούν στο έτος 2015. Σύμφωνα με 
το ΔΠΧΑ1 «Πρώτη εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς», το Κόμμα 
οφείλει, όταν θα ετοιμάσει για πρώτη φορά οικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ, να 
περιλάβει σε αυτές τουλάχιστον τρεις καταστάσεις χρηματοοικονομικής θέσης. Επιπλέον, θα 
πρέπει να γνωστοποιήσει στις πρώτες οικονομικές καταστάσεις που εφαρμόζονται τα ΔΠΧΑ, ότι 
έχουν εφαρμοστεί για πρώτη φορά. 

Έχουμε θεωρήσει τις υποβληθείσες ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις του Κόμματος, για το έτος 
2015 και εντοπίσαμε ότι δεν έχουν γίνει οι σχετικές γνωστοποιήσεις που προνοούνται στο ΔΠΧΑ. 

Ο Ιδιώτης Ελεγκτής σε ηλεκτρονικό μήνυμα, ημερ. 21.9.2022, μας ανέφερε ότι έχουν 
«συμμορφωθεί με το ΔΠΧΑ 1 από το έτος 2015 και μετά». 

Η θέση της Υπηρεσίας μας παραμένει. 

4.2.2.5 Γνωστοποιήσεις 

α. Βασικές λογιστικές πολιτικές 

 Οι υποβληθείσες ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις του Κόμματος, για το έτος 2014, δεν 
περιλαμβάνουν σημειώσεις σε σχέση με τις λογιστικές πολιτικές που υιοθετήθηκαν κατά την 
ετοιμασία τους. Στις υποβληθείσες ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις, για το έτος 2015, 
έχουν συμπεριληφθεί σημειώσεις σε σχέση με τις λογιστικές πολιτικές, ωστόσο αυτές είναι 
ελλιπείς, καθώς σε αυτές δεν έχουν περιληφθεί οι λογιστικές πολιτικές, σε σχέση με την 
αναγνώριση εισοδημάτων και τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. 

β. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου 

 Στις υποβληθείσες οικονομικές καταστάσεις, τόσο για το έτος 2014, όσο και για το έτος 2015, 
δεν περιλήφθηκαν σημειώσεις σε σχέση με τους παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου, 
κάτι που αποτελεί απόκλιση από τις πρόνοιες του ΔΠΧΑ 7 «Χρηματοοικονομικά μέσα: 
Γνωστοποιήσεις». 

γ. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και άσκηση κρίσης 

 Στις υποβληθείσες ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις, τόσο για το έτος 2014, όσο και για 
το έτος 2015, δεν περιλήφθηκαν σημειώσεις σε σχέση με σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις 
και άσκηση κρίσης που έκανε το Κόμμα, κατά τη διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών 
πολιτικών, κάτι που αποτελεί απόκλιση από τις πρόνοιες του ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση των 
Οικονομικών Καταστάσεων». 

 Για τα σημεία α έως γ πιο πάνω, ο Ιδιώτης Ελεγκτής σε ηλεκτρονικό μήνυμα, ημερ. 21.9.2022, 
μας ανέφερε ότι «λόγω του μικρού οικονομικού μεγέθους του Κόμματος για τα χρόνια 2014-
2015 δεν κρίναμε σκόπιμο να αναφερθούμε στις λογιστικές πολιτικές που υιοθετήθηκαν κατά 
την ετοιμασία τους».  

 Η θέση της Υπηρεσίας μας παραμένει. 
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δ. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις και δεσμεύσεις 

 Στις υποβληθείσες ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις, τόσο για το έτος 2014, όσο και για 
το έτος 2015, δεν περιλήφθηκαν σημειώσεις για ενδεχόμενες υποχρεώσεις και πληροφορίες 
σε σχέση με δεσμεύσεις (ή για την απουσία αυτών), κάτι που αποτελεί απόκλιση από τις 
πρόνοιες των ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων» και ΔΛΠ 37 
«Προβλέψεις, ενδεχόμενες υποχρεώσεις και ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία». 

 Ο Ιδιώτης Ελεγκτής σε ηλεκτρονικό μήνυμα, ημερ. 21.9.2022, μας ανέφερε ότι «οι 
ενδεχόμενες υποχρεώσεις ήταν ασήμαντες οπόταν και κατά την κρίση μας δεν χρειαζόταν να 
τις παρουσιάσουμε». 

 Η θέση της Υπηρεσίας μας παραμένει. 

ε. Πρώτη εφαρμογή των ΔΠΧΑ 

 Στις υποβληθείσες οικονομικές καταστάσεις του Κόμματος, για το έτος 2015, δεν έχουν γίνει 
οι σχετικές γνωστοποιήσεις που απαιτούνται από το ΔΠΧΑ 1 «Πρώτη εφαρμογή των Διεθνών 
Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς». Σχετική είναι και η παράγραφος 4.2.2.4 πιο 
πάνω.  

Σύσταση: Οι οικονομικές καταστάσεις του Κόμματος να ετοιμάζονται σύμφωνα με τις πρόνοιες 
των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και να γίνονται οι σχετικές 
γνωστοποιήσεις. 

4.2.2.6 Έσοδα από εκδηλώσεις 

Στα έσοδα εκδηλώσεων, για το έτος 2015, καταχωρίστηκε έσοδο €1.100. Στα αποδεικτικά στοιχεία 
της εν λόγω καταχώρισης περιλαμβάνεται χειρόγραφη απόδειξη είσπραξης, ημερ. 11.3.2015, στην 
οποία αναφέρεται ότι ιδιοκτήτης επιχείρησης εστίασης έλαβε από τον Ταμία του Κόμματος το 
ποσό των €1.100, για υπηρεσίες που η επιχείρηση προσέφερε στις 6.3.2015, για την διοργάνωση 
εθνικιστικής βραδιάς. 

Ο Ιδιώτης Ελεγκτής σε ηλεκτρονικό μήνυμα, ημερ. 21.9.2022, μας ανέφερε ότι το «ποσό των 
€1.100, ήταν όντως εισφορά και δεν πληρώσαμε για τη συγκεκριμένη εκδήλωση». Λαμβάνοντας 
υπόψη ότι το μόνο αποδεικτικό στοιχείο που είχαμε στην διάθεσή μας ήταν η προαναφερθείσα 
χειρόγραφη απόδειξη είσπραξης, θέση μας είναι πως θα έπρεπε να αναγνωριστεί και αντίστοιχο 
έξοδο ύψους €1.100. Επίσης, το Κόμμα όφειλε να εκδώσει απόδειξη είσπραξης για μη χρηματική 
εισφορά, ως οι πρόνοιες του περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμου (Ν.175(Ι)/2012). 

4.2.2.7 Λογαριασμοί κοινής ωφελείας 

α. Για το Επαρχιακό γραφείο Λάρνακας, καθόσον αφορά στην περίοδο 22.8.2014-3.10.2014, 
αναγνωρίστηκε ποσό για ηλεκτροδότηση ύψους €96,26, βάσει της κατάστασης λογαριασμού 
της ΑΗΚ και καταχωρίστηκε στον αντίστοιχο λογαριασμό εξόδου. Στην συνέχεια, στον ίδιο 
λογαριασμό αναγνωρίστηκε και καταχωρίστηκε ποσό ύψους €156,82, που περιλαμβάνει 
καθυστερήσεις ύψους €114,11, για την ίδια περίοδο (22.8.2014-3.10.2014). Παρατηρούμε 
ότι το έξοδο ηλεκτρισμού για την εν λόγω περίοδο καταχωρίστηκε δύο φορές. 
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 Ο Ιδιώτης Ελεγκτής σε ηλεκτρονικό μήνυμα, ημερ. 21.9.2022, μας ανέφερε ότι το ποσό 
€114,11 περάστηκε, εκ παραδρομής, δύο φορές. 

β. Το ποσό για ηλεκτρισμό ύψους €350,13, που αφορά στο Επαρχιακό γραφείο Λευκωσίας και 
καταχωρίστηκε στον αντίστοιχο λογαριασμό εξόδου, καλύπτει την περίοδο από 8.5.2014-
5.9.2014. Δεν έχουν αναγνωριστεί αντίστοιχα έξοδα για το υπόλοιπο του έτους, παρά το 
γεγονός ότι το Κόμμα διατηρούσε τα γραφεία του στη Λευκωσία, καθ’ όλη την διάρκεια του 
έτους. Βάσει κατάστασης λογαριασμού της ΑΗΚ, που εντοπίσαμε στα αρχεία του Κόμματος, 
το ποσό για όλο το έτος ανέρχεται σε €453,18 και ως εκ τούτου, το εν λόγω έξοδο εμφανίζεται 
χαμηλότερο του πραγματικού κατά περίπου €103. 

 Ο Ιδιώτης Ελεγκτής σε ηλεκτρονικό μήνυμα, ημερ. 21.9.2022, μας ανέφερε ότι το ποσό των 
€103 πληρώθηκε από φίλους του Κόμματος, οι οποίοι δεν προσκόμισαν σχετικές αποδείξεις. 
Από τα πιο πάνω, ενδεχομένως προκύπτει θέμα μη αναγνώρισης τόσο εσόδων/εισφορών, 
όσο και εξόδων στις οικονομικές καταστάσεις του Κόμματος, καθώς επίσης και θέμα μη 
έκδοσης απόδειξης είσπραξης για εισφορές. 

γ. Στις 11.9.2014, αναγνωρίστηκε ποσό ύψους €100, για υδατοπρομήθεια και καταχωρίστηκε 
στον αντίστοιχο λογαριασμό εξόδου, το οποίο αφορούσε στην εγγύηση πληρωμής τελών 
νερού. Στις υποβληθείσες οικονομικές καταστάσεις, το εν λόγω ποσό έπρεπε να ταξινομηθεί 
στο ενεργητικό και όχι στα έξοδα, καθότι το ποσό αυτό επιστρέφεται στον καταναλωτή, όταν 
τερματιστεί η χρήση του υποστατικού. 

δ. Έχουμε εντοπίσει πληρωμή εγγύησης ύψους €200, με ημερομηνία 22.8.2014, σε κατάσταση 
λογαριασμού της ΑΗΚ, σε σχέση με τους γραφειακούς χώρους στη Λάρνακα, η οποία δεν έχει 
καταχωριστεί στα λογιστικά βιβλία του Κόμματος. Στις οικονομικές καταστάσεις, το εν λόγω 
ποσό έπρεπε να ταξινομηθεί στο ενεργητικό, καθότι αυτό επιστρέφεται στον καταναλωτή 
όταν τερματιστεί η χρήση του υποστατικού και ως εκ τούτου το ενεργητικό του Κόμματος 
παρουσιάζεται υποτιμημένο κατά €200. 

Για τα σημεία γ και δ πιο πάνω, ο Ιδιώτης Ελεγκτής σε ηλεκτρονικό μήνυμα, ημερ. 21.9.2022, μας 
ανέφερε ότι οι καταχωρήσεις είναι λανθασμένες και θα διορθωθούν στις επόμενες Οικονομικές 
Καταστάσεις. 

4.2.3 Αβεβαιότητες κατά πόσο τα ουσιώδη μέρη των οικονομικών καταστάσεων 
ετοιμάστηκαν σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς 
και τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας 

4.2.3.1 Κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία 

Παρατηρήσαμε περιπτώσεις αδυναμίας απόκτησης κατάλληλων αποδεικτικών στοιχείων κατά τον 
έλεγχο, είτε γιατί αυτά δεν υπήρχαν, είτε γιατί το Κόμμα δεν μας τα έχει προσκομίσει. Ενδεικτικά 
παραδείγματα περιπτώσεων αδυναμίας απόκτησης κατάλληλων αποδεικτικών στοιχείων 
αναφέρονται στο Παράρτημα 2. 

Ο Ιδιώτης Ελεγκτής σε ηλεκτρονικό μήνυμα, ημερ. 21.9.2022, μας ανέφερε ότι «Λόγω μη έγκαιρης 
ενημέρωσης των λογιστικών βιβλίων υπάρχει μία αδυναμία εξεύρεσης κάποιων αποδεικτικών 
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στοιχείων καθώς και η μη επαρκής στελέχωση του λογιστικού μέρους του Κόμματος λόγω 
οικονομικών δυσκολιών.»  

Σύσταση: Το Κόμμα οφείλει να τηρεί κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία για κάθε συναλλαγή που 
διενεργεί, τα οποία να είναι διαθέσιμα και να τα προσκομίζει όταν του ζητηθούν κατά τον 
έλεγχο. 

4.2.3.2 Κατάλληλα λογιστικά βιβλία 

Από την επισκόπηση των στοιχείων που έθεσε στη διάθεσή μας το Κόμμα, για τα έτη 2014 και 2015, 
διαπιστώσαμε ότι δεν τηρούνται κατάλληλα λογιστικά βιβλία, με αποτέλεσμα να αυξάνεται το 
ενδεχόμενο διενέργειας λάθους ή απάτης στις οικονομικές καταστάσεις του Κόμματος, για τα υπό 
εξέταση έτη. Εκτενέστερη αναφορά για τις περιπτώσεις μη τήρησης κατάλληλων λογιστικών 
βιβλίων γίνεται στο Παράρτημα 3. 

Ο Ιδιώτης Ελεγκτής σε ηλεκτρονικό μήνυμα, ημερ. 21.9.2022, μας ανέφερε τα εξής «Διαφωνούμε 
απόλυτα. Όπως ανέφερα πιο πάνω υπήρξαν κάποιες δυσκολίες αλλά το ότι δεν τηρούνταν σωστά 
λογιστικά βιβλία μας βρίσκει κάθετα αντίθετους». Βάσει των ευρημάτων του ελέγχου μας και των 
περιπτώσεων που παρατίθενται στο Παράρτημα 3, η θέση της Υπηρεσίας μας παραμένει. 

4.2.3.3 Αρχικά υπόλοιπα 

Στη βάση των όσων αναφέρονται στην παράγραφο 4.2.2.2, έχουμε αβεβαιότητα ως προς την 
ορθότητα και πληρότητα των αρχικών υπολοίπων των οικονομικών καταστάσεων για το έτος 2015. 

Επίσης, η αδυναμία απόκτησης κατάλληλων αποδεικτικών στοιχείων, όπως αναλύεται στην 
παράγραφο 4.2.3.1 πιο πάνω, είχε ως αποτέλεσμα να μην μπορούμε να εκφέρουμε γνώμη, ως προς 
την ορθότητα και πληρότητα των καταχωρίσεων στα λογιστικά βιβλία και κατ’ επέκταση ως προς 
την ορθότητα και πληρότητα των αρχικών υπολοίπων των υποβληθεισών ξεχωριστών οικονομικών 
καταστάσεων, για το έτος 2015. 

Ο Ιδιώτης Ελεγκτής σε ηλεκτρονικό μήνυμα, ημερ. 21.9.2022, μας ανέφερε ότι συμφωνούν με τα 
εν λόγω σχόλια, στον βαθμό που αυτά αφορούν σε έξοδα προηγούμενου έτους που 
αναγνωρίστηκαν στο επόμενο. 

4.2.3.4 Εισπράξεις 

Η Υπηρεσία μας, μέσω επιστολής, ημερ. 7.2.2017 και ηλεκτρονικών μηνυμάτων, ημερ. 12.7.2022 
και 8.8.2022, ζήτησε δικαιολογητικά και αποδεικτικά στοιχεία για τις εισπράξεις που έκανε το 
Κόμμα, σε σχέση με εισφορές και συνδρομές, κατά τη διάρκεια των ετών 2014 και 2015. 

Δεν δόθηκαν στην Υπηρεσία μας καταστάσεις ή οποιαδήποτε άλλη πληροφόρηση, αναφορικά με 
αποδείξεις είσπραξης εσόδων για το έτος 2014, που να αφορούν στο Κόμμα ή οποιονδήποτε άλλο 
συνδεδεμένο με το Κόμμα οργανισμό. Για το 2015, σε σχέση με συνδρομές ύψους €3.875, μας 
δόθηκαν αποδείξεις είσπραξης και κατάσταση με τις συνδρομές που εισπράχθηκαν στο εν λόγω 
έτος, η οποία συμφιλιώθηκε με το ποσό που καταχωρίστηκε στο Γενικό Καθολικό. Ωστόσο, σε 
σχέση με τις εισφορές για το 2015, ύψους €2.650, το Κόμμα δεν προσκόμισε αποδεικτικά στοιχεία 
π.χ. αποδείξεις είσπραξης, που να δικαιολογούν τις εν λόγω καταχωρίσεις. 
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Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα αναφέρονται πιο πάνω, υπάρχει αβεβαιότητα ως προς την πληρότητα 
και ορθότητα των εσόδων που παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις του Κόμματος, για τα 
υπό εξέταση έτη. 

4.2.3.5 Έξοδα  

Από επισκόπηση του Γενικού Καθολικού του Κόμματος, για τα έτη 2014 και 2015, έχουμε 
παρατηρήσει τα ακόλουθα: 

α. Στο Γενικό Καθολικό του Κόμματος, για το έτος 2015, έχουν καταχωριστεί έξοδα ύψους €517, 
που αφορούν στην ηλεκτροδότηση των γραφείων του Κόμματος σε Λευκωσία, Λάρνακα και 
Πάφο. Δεν φαίνεται να έχουν καταχωριστεί άλλα έξοδα, σε σχέση με υπηρεσίες κοινής ωφελείας 
(νερό, αποχετευτικό, σκύβαλα), καθώς επίσης και άλλα έξοδα σχετικά με την ενοικίαση και 
χρήση γραφειακών χώρων (έξοδα διαδικτύου, καθαριότητας, κοινόχρηστα κ.λπ.). 

 Ο Ιδιώτης Ελεγκτής σε ηλεκτρονικό μήνυμα, ημερ. 21.9.2022, μας ανέφερε ότι τα έξοδα «δεν 
έχουν πληρωθεί από το κόμμα αλλά από τους ιδιοκτήτες». Λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κόμμα 
δεν έθεσε στην διάθεσή μας τις συμφωνίες ενοικίασης για τα υποστατικά του, αυτό δεν μπορεί 
να επιβεβαιωθεί και ενδεχομένως να προκύπτει και θέμα μη αναγνώρισης τόσο 
εσόδων/εισφορών, όσο και εξόδων, στις οικονομικές καταστάσεις του Κόμματος, καθώς επίσης 
και θέμα μη έκδοσης απόδειξης είσπραξης για εισφορές. 

β. Σε διαδικτυακή έρευνα που πραγματοποιήσαμε, εντοπίσαμε ανακοίνωση του Κόμματος, ημερ. 
14.10.2014, στην οποία αναφέρεται ότι κυκλοφόρησε το νέο φύλλο της εφημερίδας του Εθνικού 
Λαϊκού Μετώπου και το οποίο ήταν διαθέσιμο στα κατά τόπους Επαρχιακά γραφεία σε όλη την 
Κύπρο (σχετική είναι η παράγραφος 4.2.3.7). Ωστόσο, στο Γενικό Καθολικό, για το 2014 και 
2015, το Κόμμα αναγνώρισε και καταχώρισε ενοίκια μόνο για τις Επαρχίες Λευκωσίας, Λάρνακας 
και Πάφου. Περαιτέρω έρευνα στις ανακοινώσεις του Κόμματος κατέδειξε ότι το Κόμμα κατά το 
2014 και 2015, διατηρούσε γραφείο στη Λεμεσό (πολιτικά γραφεία της Κεντρικής Οργάνωσης 
Λεμεσού), τα οποία χρησιμοποιούνταν ανά τακτά χρονικά διαστήματα από το Κόμμα για τη 
φιλοξενία εκδηλώσεων, ομιλιών, συγκεντρώσεων κ.λπ. Δεν φαίνεται να καταχωρίστηκαν, όπως 
θα ήταν αναμενόμενο, οποιαδήποτε λειτουργικά έξοδα (π.χ. ενοίκια για γραφειακούς χώρους, 
ρεύμα, τηλέφωνα, νερό) για τη Λεμεσό. 

 Ο Ιδιώτης Ελεγκτής σε ηλεκτρονικό μήνυμα, ημερ. 21.9.2022, μας ανέφερε ότι «Στην Λεμεσό δεν 
είχαμε ενοικιάσει γραφεία πριν τον 6/2016 αλλά μας παραχώρησε η Μητρόπολη Λεμεσού». Με 
βάση την εν λόγω απάντηση, ενδεχομένως προκύπτει θέμα μη αναγνώρισης εσόδων/εισφορών 
και εξόδων στις οικονομικές καταστάσεις του Κόμματος, καθώς και θέμα μη έκδοσης αποδείξεων 
είσπραξης για μη χρηματικές εισφορές. 

γ. Στο Γενικό Καθολικό του Κόμματος για το έτος 2014, καταχωρίστηκαν έξοδα ύψους €74, σε σχέση 
με τη χρήση Παγκύπριας τηλεφωνικής γραμμής εξυπηρέτησης, μόνο για τους μήνες Μάιο, Ιούνιο 
και Νοέμβριο. Υπάρχει αβεβαιότητα κατά πόσο η γραμμή ήταν σε λειτουργία για ολόκληρο το 
έτος και ως εκ τούτου δεν έχει αναγνωριστεί εξ ολοκλήρου η αντίστοιχη δαπάνη. 
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 Ο Ιδιώτης Ελεγκτής σε ηλεκτρονικό μήνυμα, ημερ. 21.9.2022, μας ανέφερε ότι το έξοδο χρήσης 
τηλεφωνικής γραμμής πληρώθηκε από φίλους του Κόμματος, οι οποίοι δεν προσκόμισαν 
σχετικές αποδείξεις. Από τα πιο πάνω, ενδεχομένως προκύπτει θέμα μη αναγνώρισης τόσο 
εσόδων/εισφορών, όσο και εξόδων στις οικονομικές καταστάσεις του Κόμματος, καθώς επίσης 
και θέμα μη έκδοσης απόδειξης είσπραξης για εισφορές. 

δ. Παρατηρήσαμε ότι για το έτος 2014, έχουν καταχωριστεί έξοδα ηλεκτρισμού ύψους €767. Αυτά 
αναλύονται περαιτέρω σε €417 και €350 και αφορούν στα Επαρχιακά γραφεία Λευκωσίας και 
Λάρνακας, αντίστοιχα. Έχουμε παρατηρήσει ότι δεν έχουν καταχωριστεί έξοδα ηλεκτρισμού στην 
Πάφο για το 2014, παρά το γεγονός ότι το Κόμμα ενοικίαζε γραφεία ,όπως επιβεβαιώνεται από 
το κόστος ενοικίου. 

 Ο Ιδιώτης Ελεγκτής σε ηλεκτρονικό μήνυμα, ημερ. 21.9.2022, μας ανέφερε ότι το έξοδο 
ηλεκτρισμού για τα γραφεία Πάφου δεν αναγνωρίστηκε, καθώς το υποστατικό είχε ενοικιαστεί 
για ένα μήνα μόνο. Λαμβάνοντας υπόψη ότι στον λογαριασμό ενοικίων, στο Γενικό Καθολικό του 
έτους 2014, το Κόμμα αναγνώρισε ενοίκια οκτώ μηνών για το γραφείο της Πάφου, η θέση της 
Υπηρεσίας μας παραμένει ως έχει. 

ε. Παρατηρήσαμε ότι το έτος 2014, στο Γενικό Καθολικό του Κόμματος καταχωρίστηκε έξοδο €225, 
σε σχέση με την παροχή νερού στα Επαρχιακά γραφεία Λάρνακας. Δεν καταχωρίστηκαν έξοδα 
υδατοπρομήθειας, σε σχέση με τα Επαρχιακά γραφεία Λευκωσίας και Πάφου. 

Ο Ιδιώτης Ελεγκτής σε ηλεκτρονικό μήνυμα, ημερ. 21.9.2022, μας ανέφερε ότι πιθανόν τα έξοδα 
αυτά να πληρώθηκαν από φίλους του Κόμματος, οι οποίοι δεν προσκόμισαν σχετικές αποδείξεις. 
Από τα πιο πάνω, ενδεχομένως προκύπτει θέμα μη αναγνώρισης εσόδων/εισφορών και εξόδων 
στις οικονομικές καταστάσεις του Κόμματος, καθώς επίσης και θέμα μη έκδοσης αποδείξεων 
είσπραξης για εισφορές. 

στ. Παρατηρήσαμε ότι το έτος 2014, το οποίο αποτελούσε το έτος εγγραφής του Κόμματος στο 
μητρώο πολιτικών κομμάτων, στο Γενικό Καθολικό του Κόμματος δεν καταχωρίστηκε έξοδο 
€2.000, σε σχέση με το τέλος εγγραφής, όπως αυτό προνοείται από τον Περί Πολιτικών 
Κομμάτων Νόμο του 2012. 

ζ. Παρατηρήσαμε ότι έχουν αναγνωριστεί μόνο έξοδα σκυβάλων για το 2014, σε σχέση με τα 
Επαρχιακά γραφεία Λευκωσίας. Δεν αναγνωρίστηκαν έξοδα αποκομιδής σκυβάλων για άλλες 
πόλεις. Επίσης, δεν έχουν αναγνωριστεί άλλα συναφή με τη λειτουργία γραφείων έξοδα, όπως 
αποχετευτικό, κοινόχρηστα κ.λπ. 

 Επίσης, κατά τα υπό εξέταση έτη 2014 και 2015, το Κόμμα διατηρούσε γραφεία στη Λεμεσό, τα 
οποία και χρησιμοποιούσε σε τακτική βάση, για τα οποία όμως το Κόμμα δεν έχει αναγνωρίσει 
συναφή έξοδα που σχετίζονται με τη λειτουργία τους. Επιπρόσθετα, φαίνεται να μην έχουν 
αναγνωριστεί όλα τα έξοδα που σχετίζονται με τη λειτουργία γραφειακών χώρων στις πόλεις 
Λευκωσία, Λάρνακα και Πάφο. 

 Ο Ιδιώτης Ελεγκτής σε ηλεκτρονικό μήνυμα, ημερ. 21.9.2022, μας ανέφερε ότι πιθανόν τα έξοδα 
αυτά να πληρώθηκαν από φίλους του Κόμματος, οι οποίοι δεν προσκόμισαν σχετικές αποδείξεις. 
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Από τα πιο πάνω, ενδεχομένως προκύπτει θέμα μη αναγνώρισης τόσο εσόδων/εισφορών, όσο 
και εξόδων στις οικονομικές καταστάσεις του Κόμματος, καθώς επίσης και θέμα μη έκδοσης 
απόδειξης είσπραξης για εισφορές. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα αναφέρονται πιο πάνω, υπάρχει αβεβαιότητα ως προς την πληρότητα 
και ορθότητα των εσόδων και εξόδων που παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις του 
Κόμματος, για όλα τα υπό εξέταση έτη. 

4.2.3.6 Έσοδα από πώληση λαχείων 

Η Υπηρεσία μας, με ηλεκτρονικό μήνυμα, ημερ. 12.07.2022, προς τον Ιδιώτη Ελεγκτή του Κόμματος, 
ζήτησε όπως ενημερωθεί κατά πόσο έχουν διενεργηθεί ιδιωτικά λαχεία, από το Κόμμα κατά τα έτη 
2014 και 2015 (σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Λαχείων Νόμου (Κεφ. 74)). Επίσης, ζητήσαμε 
όπως, στις περιπτώσεις που συστάθηκαν/διενεργήθηκαν λαχεία, να δοθούν στην Υπηρεσία μας 
λεπτομέρειες για την κάθε περίπτωση, όπως η ημερομηνία και τόπος της εκδήλωσης στην οποία 
εκδόθηκαν λαχεία, ο αριθμός λαχείων ή δελτίων συμμετοχής που εκτυπώθηκαν, λεπτομέρειες του 
αριθμού λαχείων ή δελτίων συμμετοχής που διατέθηκαν και σε ποιους διατέθηκαν, καθώς και τα 
έσοδα και τις δαπάνες που αφορούν στην κάθε περίπτωση. 

Στα στοιχεία που μας δόθηκαν από το Κόμμα δεν περιλαμβάνονταν οποιαδήποτε δικαιολογητικά 
στοιχεία (καταστάσεις με εκδηλώσεις που διενεργήθηκαν, κατά τις οποίες εκδόθηκαν λαχνοί, 
αποκόμματα λαχείων που τυπώθηκαν, μπλοκ αποδείξεων κ.λπ.). 

Από την επισκόπηση όμως των στοιχείων που μας δόθηκαν, εντοπίσαμε τιμολόγιο πωλήσεων 
ύψους €190, που εκδόθηκε από τυπογραφείο με την περιγραφή «ΛΑΧΕΙΑ (1 ΧΡΩΜΑ)», βάσει του 
οποίου στις 30.4.2014 καταχωρίστηκαν στο Γενικό Καθολικό του Κόμματος, εκτυπωτικά έξοδα σε 
σχέση με λαχεία. Ωστόσο, κατά την αντίστοιχη οικονομική περίοδο το Κόμμα δεν είχε αναγνωρίσει 
οποιοδήποτε εισόδημα από πώληση λαχείων. Σε συνάντηση που είχαμε στις 6.9.2022, με στέλεχος 
του Κόμματος και τον Ιδιώτη Ελεγκτή του Κόμματος, μας έχει αναφερθεί ότι δεν έχουν πωληθεί 
λαχεία, χωρίς όμως να μας παρουσιάσουν αδιάθετα τα εν λόγω λαχεία. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, η Υπηρεσία μας παραμένει στη θέση ότι υπάρχει αβεβαιότητα, 
κατά πόσο το Κόμμα θα έπρεπε να αναγνωρίσει επιπλέον έξοδα και έσοδα, σε σχέση με την έκδοση 
και πώληση λαχείων, καθώς επίσης και στην περίπτωση που το Κόμμα πώλησε λαχεία, ποιο ήταν 
το ύψος του ποσού που προέκυψε από την πώληση αυτών. 

4.2.3.7 ‘Έσοδα και έξοδα σε σχέση με έκδοση εφημερίδας  

Από την επισκόπηση στο Γενικό Καθολικό του Κόμματος, για το έτος 2015, εντοπίσαμε μηνιαίες 
εγγραφές συνολικού ύψους €587, σε σχέση με έξοδα διανομής εφημερίδας, οι οποίες στη συνέχεια 
αντιστράφηκαν στην ολότητά τους. Μέσω διαδικτυακής έρευνας που πραγματοποιήσαμε, εντοπίσαμε 
αναρτημένα σε ψηφιακή βιβλιοθήκη, δέκα τεύχη της εφημερίδας, στον υπότιτλο της οποίας 
αναγραφόταν ότι αυτή αποτελεί «Εκφραστικό Όργανο του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.)», 
καθώς επίσης και η διεύθυνση της ιστοσελίδας του Κόμματος. 

Τα παλαιότερο αναρτημένο φύλλο αφορά στον Ιανουάριο του 2014, με αριθμό φύλλου 19 και το 
τελευταίο αναρτημένο φύλλο αφορά στον Μάϊο του 2017, με αριθμό φύλλου 59. Δεν έχουμε 
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ωστόσο εντοπίσει αναρτημένα όλα τα τεύχη για τις υπό εξέταση περιόδους και παρά το γεγονός 
ότι στην εφημερίδα αναγραφόταν πως αυτή εκδίδεται σε μηνιαία βάση, υπάρχει αβεβαιότητα 
κατά πόσο έχουν εκδοθεί επιπρόσθετα φύλα. Έχουμε επίσης παρατηρήσει ότι στα αρχικά φύλλα 
που έχουμε εντοπίσει αναρτημένα και αφορούν στους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο 
του 2014, αναγραφόταν πόσο εισφοράς ύψους €2 στον υπότιτλο της εφημερίδας. Κατά την 
θεώρηση των υποβληθεισών οικονομικών καταστάσεων για τα έτη 2014 και 2015, δεν εντοπίσαμε 
περιπτώσεις, όπου το Κόμμα αναγνώρισε οποιαδήποτε εισοδήματα/εισφορές σχετικά με την 
έκδοση της εφημερίδας. 

Επίσης, έχουμε εντοπίσει ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Κόμματος, ημερ. 14.10.2014, στην 
οποία αναφέρεται ότι έχει κυκλοφορήσει το νέο φύλλο της πιο πάνω εφημερίδας, που κατά την 
ανακοίνωση «αποτελεί την φωνή του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ)». Στην ίδια ανακοίνωση 
αναφέρεται ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν την εφημερίδα από τα κατά τόπους 
γραφεία του κινήματος σε όλες τις πόλεις της ελεύθερης Κύπρου. 

Σε σχετικό ερώτημα που θέσαμε στη Διοίκηση του Κόμματος, κατά τη διάρκεια των συναντήσεών 
μας, ημερ. 24.5.2022 και 5.9.2022, τα στελέχη του Κόμματος, που ήταν παρόντα στη συνάντηση, 
υπέδειξαν πως δεν υπάρχει κάποια σχέση μεταξύ της εφημερίδας και του Κόμματος, ενώ ο Ιδιώτης 
Ελεγκτής σε ηλεκτρονικό μήνυμα, ημερ. 21.9.2022, ανέφερε ότι «δεν έχει εκδώσει το κόμμα ποτέ 
εφημερίδα». Επίσης, ανέφερε «Όσον αφορά το ποσό των €587 μηνιαίες εισπράξεις εκ παραδρομής 
εκδόθηκαν και μετά ακυρώθηκαν.» 

Ωστόσο, βάσει των ανωτέρω στοιχείων, φαίνεται να υπάρχει διασύνδεση ανάμεσα στο Κόμμα και 
την εν λόγω εφημερίδα. Από τα πιο πάνω, ενδεχομένως να προκύπτει θέμα μη αναγνώρισης 
εσόδων και εξόδων, που σχετίζονται με την εφημερίδα στις οικονομικές καταστάσεις του Κόμματος 
για τα έτη 2014 και 2015. Ταυτόχρονα, υπάρχει ενδεχόμενο μη αναγνώρισης συνδεδεμένων 
οργανισμών ή/και συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη, αναλόγως του ποιος εξέδιδε την εφημερίδα, 
ποιος επωμιζόταν τα έξοδα εκτύπωσης και ποιος καρπωνόταν τις οποιεσδήποτε εισπράξεις. 

4.2.3.8 Αποφάσεις οικονομικού περιεχομένου 

Για σκοπούς εντοπισμού και τεκμηρίωσης αποφάσεων οικονομικού περιεχομένου, που λήφθηκαν από 
το Κόμμα (π.χ. καθορισμός ποσού εγγραφής και συνδρομών μελών, απόφαση ότι οι ετήσιες συνδρομές 
δεν καθίστανται οφειλόμενες εάν δεν καταβληθούν, έγκριση οικονομικών καταστάσεων από αρμόδια 
όργανα), ζητήσαμε κατά τον έλεγχο τα σχετικά αποσπάσματα των πρακτικών, αλλά δεν μας 
παρουσιάστηκαν, με αποτέλεσμα να μην γνωρίζουμε κατά πόσο υπήρξαν αποφάσεις του Κόμματος, 
οι οποίες ενδεχομένως να είχαν επιπτώσεις στις οικονομικές καταστάσεις. 

Σύσταση: Οι αποφάσεις, που αφορούν σε θέματα οικονομικής φύσης, να τηρούνται ξεχωριστά, 
ώστε να μπορούν να υποβάλλονται κατά τον έλεγχο. 

4.3 Έλεγχος συμμόρφωσης άλλων θεμάτων 

4.3.1 Κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων 

Κατά τον έλεγχο για τα έτη 2014 και 2015 και σύμφωνα με τα στοιχεία που μας δόθηκαν, οι 
υποβληθείσες ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις του Κόμματος δεν έχουν καταρτιστεί σε όλα τα 
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ουσιώδη μέρη τους, σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς και τις πρόνοιες 
της σχετικής νομοθεσίας. Επιπρόσθετα, σημειώνουμε ότι για αρκετά θέματα δεν έχουν δοθεί επαρκή 
αποδεικτικά στοιχεία από το Κόμμα και επομένως υπάρχει αβεβαιότητα ως προς την ορθότητά τους, 
με αποτέλεσμα να διατηρούμε επιφυλάξεις κατά πόσο έχουν περιέλθει εις γνώση μας όλες οι 
παραβάσεις της νομοθεσίας. 

4.3.2 Εισφορές 

Οι ιδιωτικές εισφορές που έλαβε το Κόμμα για τα έτη 2014 και 2015, ελέγχθηκαν σύμφωνα με τις 
πρόνοιες του περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμου του 2012 (Ν.175(Ι)/2012). 

Δεν μπορέσαμε να διενεργήσουμε τα βήματα ελέγχου της μεθοδολογίας μας, σχετικά με τον έλεγχο 
συμμόρφωσης των εισφορών του Κόμματος, αφού δεν μας δόθηκαν τα απαραίτητα αποδεικτικά 
στοιχεία, ούτε και υπάρχει καταγραμμένη η διαδικασία που ακολουθείται για την είσπραξη και 
καταχώριση των εισφορών. Τα πιο κάτω ευρήματα εντοπίσθηκαν από επισκόπηση των όσων στοιχείων 
μάς δόθηκαν από το Κόμμα. Ενδεχομένως, αν είχαμε στη διάθεσή μας όλα τα στοιχεία, τότε τα 
ευρήματά μας να ήταν διαφοροποιημένα ή και να εντοπίζονταν και άλλα. 

4.3.2.1 Υπέρβαση επιτρεπόμενων ορίων εισφορών  

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 5(2)(γ) του περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμου του 2012 
(Ν.175(Ι)/2012), κάθε ονομαστική ιδιωτική εισφορά από το ίδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έλαβε 
το Κόμμα ή συνδεδεμένος οργανισμός, ανάλογα με την περίπτωση, επιτρέπεται μόνο μέχρι του ποσού 
των €50.000 ανά έτος, για κάθε περίπτωση (ισχύει από τις 17.12.2012). 

Η Υπηρεσία μας, μέσω επιστολής, ημερ. 7.2.2017 και ηλεκτρονικού μηνύματος, ημερ. 12.7.2022, 
ζήτησε δικαιολογητικά στοιχεία για όλες τις εισπράξεις που έκανε το Κόμμα σε σχέση με ληφθείσες 
εισφορές, κατά τη διάρκεια των υπό εξέταση ετών, χωρίς αυτά να προσκομιστούν. Σχετική είναι 
και η παράγραφος 4.2.3.4. Ως εκ τούτου, δεν μπορούμε να ελέγξουμε κατά πόσο υπάρχει ή δεν 
υπάρχει υπέρβαση των ορίων που αναφέρονται πιο πάνω. 

Από τα περιορισμένα στοιχεία που έθεσε στη διάθεσή μας το Κόμμα, δεν περιήλθε στην αντίληψή μας 
κάτι που να δηλώνει ότι το Κόμμα έλαβε εισφορές πέραν των καθορισμένων από τη νομοθεσία ορίων. 

4.3.2.2 Ανώνυμες εισφορές 

α. Σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 5(2)(δ) του Νόμου (Ν.175(Ι)/2012), που τυγχάνει 
εφαρμογής από 17.12.2012, «Κάθε ανώνυμη ιδιωτική εισφορά από το ίδιο φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο προς το πολιτικό κόμμα ή συνδεδεμένο οργανισμό, ανάλογα με την περίπτωση, 
επιτρέπεται μόνο μέχρι του ποσού των χίλιων ευρώ (€1.000) ανά έτος για κάθε περίπτωση». 

 Από τα περιορισμένα στοιχεία που έθεσε στη διάθεσή μας το Κόμμα, δεν περιήλθε στην 
αντίληψή μας κάτι που να δηλώνει ότι το Κόμμα εισέπραξε, κατά τα έτη 2014 και 2015, 
ανώνυμες εισφορές από το ίδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ποσό πέραν του ορίου των €1.000. 

 Σχετικά με την αδυναμία διενέργειας ελέγχου για τις ανώνυμες εισφορές σημειώνουμε ότι, 
η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, σε γνωμάτευση, ημερ. 31.7.2018, προς την Υπηρεσία 
μας, αναφέρει ότι «Η σχετική πρόνοια του Νόμου είναι με τέτοιο τρόπο διατυπωμένη που 
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δεν επιτρέπει τον έλεγχο αφού πρόκειται για ανώνυμες εισφορές και ενδεχόμενα για το θέμα 
αυτό να χρήζει τροποποίησης ο Νόμος». 

β. Σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 5(2)(δ) του Νόμου (Ν.175(Ι)/2012) που τυγχάνει 
εφαρμογής από 17.12.2012, «…Το συνολικό ποσό των ανώνυμων ιδιωτικών εισφορών που 
λαμβάνει πολιτικό κόμμα ή συνδεδεμένος οργανισμός ανά έτος δημοσιεύεται στον ημερήσιο 
τύπο.» 

 Η Υπηρεσία μας, μέσω επιστολής, ημερ. 7.2.2017 και ηλεκτρονικού μηνύματος, ημερ. 
12.7.2022, ζήτησε όπως μας δοθεί η δημοσίευση των ανώνυμων εισφορών για τα έτη 2014 
και 2015. Στα αποδεικτικά στοιχεία που μας δόθηκαν από το Κόμμα δεν εντοπίσαμε 
οτιδήποτε σχετικό. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, δεν μπορούμε να βεβαιώσουμε ότι έχει τηρηθεί από το 
Κόμμα η συγκεκριμένη πρόνοια του Νόμου. 

4.3.2.3 Μη χρηματικές εισφορές 

Σύμφωνα με το άρθρο 5(2)(α) του περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμου (Ν.175(Ι)/2012) «οι μη 
χρηματικές εισφορές οποιασδήποτε φύσης γίνονται αποδεκτές από το πολιτικό κόμμα ή το 
συνδεδεμένο οργανισμό απαραιτήτως έναντι αποδείξεως επί της οποίας αναγράφεται η εκτιμητέα 
αξία μαζί με την πλήρη περιγραφή της φύσης της εισφοράς, κατόπιν εκτίμησης με βάση τις 
τρέχουσες τιμές της αγοράς σε κάθε περίπτωση, η οποία συνυπολογίζεται στο ανώτατο όριο 
ιδιωτικών εισφορών που προνοείται στο εδάφιο (γ)». 

Από επισκόπηση των περιορισμένων στοιχείων που μας δόθηκαν δεν περιήλθε στην αντίληψή μας 
κάτι, που να υποδηλώνει ότι το Κόμμα έλαβε μη χρηματικές εισφορές. 

4.3.2.4 Μη έκδοση αποδείξεων είσπραξης 

Σύμφωνα με το άρθρο 5(2)(α) του περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμου (Ν.175(Ι)/2012), που ισχύει 
από 17.12.2012 και μετά, «Κάθε ιδιωτική εισφορά κατά την έννοια του εδαφίου (1) του παρόντος 
άρθρου γίνεται αποδεκτή έναντι αποδείξεως από το πολιτικό κόμμα ή το συνδεδεμένο οργανισμό». 

Στις υποβληθείσες οικονομικές καταστάσεις του Κόμματος, για τα έτη 2014 και 2015, 
παρουσιάζονται «εισφορές» συνολικού ύψους €4.280 και €2.650, αντίστοιχα, χωρίς να έχουν 
εκδοθεί αποδείξεις είσπραξης, κατά παράβαση των προνοιών του πιο πάνω άρθρου. 

Σύσταση: Το Κόμμα να ενεργεί στα πλαίσια της νομοθεσίας. 

4.3.3 Λαχεία 

Σύμφωνα με την ερμηνεία που δίδεται στον περί Λαχείων Νόμο (Κεφ. 74), άρθρο 2(1), «“Λαχείο” 
σημαίνει κάθε σχέδιο για διανομή βραβείων με κλήρωση ή με τρόπο που εξαρτάται από την τύχη». 

Συναφώς αναφέρουμε ότι στους περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμους, δεν υπάρχει πρόνοια για 
έκδοση λαχείων. Ως εκ τούτου, η Υπηρεσία μας με επιστολή, ημερ. 6.7.2018, προς τον Γενικό 
Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ζήτησε διευκρινίσεις, κατά πόσο τα έσοδα πολιτικού κόμματος ή/και 
των συνδεδεμένων με αυτό οργανισμών, που προκύπτουν από τη σύσταση και διενέργεια λαχείων, 
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θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως ιδιωτικές εισφορές ονομαστικές ή ανώνυμες, για σκοπούς 
ελέγχου της συμμόρφωσης των πολιτικών κομμάτων και των συνδεδεμένων με αυτά οργανισμών 
με τις πρόνοιες των περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμων. Επίσης, ζητήσαμε να διευκρινιστεί κατά 
πόσο, σε περίπτωση που δεν τηρούνται ή δεν μπορεί να ελεγχθεί η τήρηση των προνοιών του περί 
Λαχείων Νόμου για την έκδοση λαχείων, τα σχετικά έσοδα θα πρέπει να θεωρούνται εισφορές, 
ανεξάρτητα από τις οποιεσδήποτε άλλες επιπτώσεις.  

Η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας στη γνωμάτευσή της, ημερ. 31.7.2018, αναφέρει, μεταξύ 
άλλων, ότι «…Ο περί Λαχείων Νόμος ρυθμίζει τη διενέργεια κυβερνητικών λαχείων και εισάγει 
εξαιρέσεις για λαχείο που γίνεται ως παρεμπίπτον γεγονός εορταστικής εκδήλωσης (άρθρο 6) και 
προνοούνται όροι για την νομιμότητα τους (εδάφιο 2 του άρθρου 6). Δεν παρέχονται στοιχεία εάν 
πρόκειται για αυτού του είδους τα λαχεία ή εάν πρόκειται για τα ιδιωτικά λαχεία που προβλέπονται 
στο εδάφιο (1) του άρθρου 7 ειδικότερα:  

″ιδιωτικό λαχείο″ σημαίνει λαχείο στη Δημοκρατία το οποίο συνίσταται για και για το οποίο η 
πώληση λαχνών ή δελτίων συμμετοχής στην κλήρωση περιορίζεται από τους διοργανωτές σε, είτε- 

(α) μέλη κάποιου οργανισμού που ιδρύθηκε και που λειτουργεί για σκοπούς που δεν σχετίζονται 
με τυχερά παιγνίδια, στοιχήματα ή λαχεία ή 

(β) πρόσωπα τα οποία εργάζονται όλα στα ίδια υποστατικά ή 

(γ) πρόσωπα τα οποία διαμένουν όλα στα ίδια υποστατικά, 

και το οποίο συνίσταται από πρόσωπα καθένα από τα οποία είναι πρόσωπο προς το οποίο, δυνάμει 
των πιο πάνω διατάξεων, λαχνοί ή δελτία συμμετοχής στην κλήρωση δύνανται να πωλούνται από 
τους διοργανωτές και, σε περίπτωση λαχείου που συνίσταται για τα μέλη κάποιου οργανισμού, 
είναι πρόσωπο που εξουσιοδοτείται εγγράφως από το σώμα του οργανισμού που διοικεί για 
σύσταση του λαχείου». 

Δεν φαίνεται το πολιτικό κόμμα να συμπεριλαμβάνεται στην έννοια του διοργανωτή, που με βάση 
το ίδιο άρθρο σημαίνει «το άτομο το οποίο, ή, σε περίπτωση λαχείου που συνίσταται από 
οργανισμό, το γραμματέα (ή παρόμοιο λειτουργό) του οργανισμού, ο οποίος προβαίνει σε σύσταση 
του λαχείου και σε περίπτωση λαχείου το οποίο συνίσταται, λαμβάνει χώρα, κληρώνεται ή 
διευθύνεται εκτός της Δημοκρατίας, το πρόσωπο το οποίο είναι κυρίως υπεύθυνο για την 
διεκπεραίωση των υποθέσεων του λαχείου αυτού στη Δημοκρατία», αφού πολιτικό κόμμα, με 
βάση τον Νόμο 175(1)/202, σημαίνει «την ένωση ή ομάδα προσώπων που έχει χαρακτήρα διαρκή, 
καταστατική δομή και οργάνωση Παγκύπριας εμβέλειας, και έχει πολιτικό, ιδεολογικό ή 
προγραμματικό συνδετικό ιστό, η οποία συμμετέχει στις εκλογές ή σε άλλα αντιπροσωπευτικά 
όργανα που προβλέπει η έννομη τάξη και συμπράττει στο σχηματισμό της πολιτικής βούλησης του 
λαού, με στόχο την πραγμάτωση του πολιτικού της προγράμματος. Η οργάνωση, δομή και 
λειτουργία της συνάδουν με το πλαίσιο νομιμότητας που καθορίζεται από το Σύνταγμα και τους 
νόμους της Δημοκρατίας και εν γένει η δραστηριότητά της στη δημόσια ζωή παρέχει επαρκή 
εγγύηση για τη σοβαρότητα του σκοπού και της επιδίωξής της ως πολιτικού κόμματος». 
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Ανεξαρτήτως των πιο πάνω, ως προς το ερώτημα σας για τα έσοδα από τέτοια λαχεία με βάση το 
νόμο όπως ισχύει σήμερα δεν φαίνεται να μπορεί να θεωρηθούν ως ανώνυμες ιδιωτικές εισφορές. 
Ως προς τον νόμο όπως ίσχυε πριν την τροποποίηση του ισχύουν τα όσα αναφέρθηκαν ανωτέρω 
για τις ιδιωτικές εισφορές». 

Λαμβάνοντας υπόψη τις πρόνοιες των περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμων, καθώς και τη σχετική 
γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, τα έσοδα από τη σύσταση και διενέργεια 
λαχείων φαίνεται ότι θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως ιδιωτικές εισφορές. Για τους λόγους που 
αναφέρονται στην παράγραφο 4.2.3.6, έχουμε αδυναμία να ελέγξουμε κατά πόσο εφαρμόστηκαν 
οι πρόνοιες του άρθρου 5 των περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμων, αναφορικά με τα έσοδα από 
ιδιωτικές εισφορές. 

Επιπρόσθετα, προκύπτει αβεβαιότητα κατά πόσο η έκδοση και διάθεση λαχείων από το Κόμμα 
εμπίπτει στις πρόνοιες του περί Λαχείων Νόμου (Κεφ. 74) και αν ναι, κατά πόσο αυτές 
εφαρμόστηκαν από το Κόμμα, στην περίπτωση που αυτό εξέδωσε και διέθεσε λαχεία (Σχετική είναι 
και η παράγραφος 4.2.3.6). 

4.3.4 Διακίνηση κεφαλαίων πολιτικών κομμάτων και κρατική χρηματοδότηση 

Σύμφωνα με το άρθρο 7 του περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμου του 2012 (Ν.175)Ι)/2012) «Τα 
κεφάλαια των πολιτικών κομμάτων και των συνδεδεμένων οργανισμών θα πρέπει να διακινούνται 
κατ’ ελάχιστο σε ποσοστό 80% αποκλειστικά μέσω πιστωτικών ιδρυμάτων και δεν επιτρέπεται τα 
κεφάλαιά τους να μεταφέρονται σε άλλους οργανισμούς» (ισχύει από 17.12.2012 μέχρι 2.12.2015). 

Το Κόμμα, καθ’ όλη την διάρκεια των υπό εξέταση ετών, δεν διατηρούσε τραπεζικούς 
λογαριασμούς και ως εκ τούτου δεν ήταν δυνατή ή συμμόρφωση με την πρόνοια των Περί 
Πολιτικών Κομμάτων Νόμων για διακίνηση των κεφαλαίων ή των δαπανών (αναλόγως) κατ’ 
ελάχιστον σε ποσοστό 80%, αποκλειστικά μέσω πιστωτικών ιδρυμάτων. Ταυτόχρονα, η διακίνηση 
των κεφαλαίων του Κόμματος αποκλειστικά με τη χρήση μετρητών στο Ταμείο, αύξησε σημαντικά 
τον κίνδυνο σφαλμάτων στα λογιστικά βιβλία του γραφείου είτε αυτά οφείλονται σε λάθος ή 
απάτη. 

Ο Ιδιώτης Ελεγκτής σε ηλεκτρονικό μήνυμα, ημερ. 21.9.2022, μας ανέφερε ότι «Λόγω απροθυμίας 
των Τραπεζών να μας ανοίξουν Τραπεζικό Λογαριασμό αυτός τελικά ανοίχθηκε στις 10/6/2016.» 

Σύσταση: Το Κόμμα να ενεργεί στα πλαίσια της νομοθεσίας. 

4.4 Άλλα θέματα 

4.4.1 Καταστατικό 

Κατόπιν εξέτασης του Καταστατικού του Κόμματος διαπιστώσαμε ότι σε αυτό δεν γίνεται αναφορά 
στις πρόνοιες των περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμων. 

Το Κόμμα στην απαντητική επιστολή του, ημερ. 5.10.2022, ανέφερε τα εξής «Το καταστατικό του 
κόμματος έχει εγκριθεί από το ΥΠΕΣ και δεν μας είχε υποδειχθεί τότε οποιαδήποτε παρατήρηση ή 
παρατυπία. Παρόλα αυτά έχει ληφθεί απόφαση στο επόμενο καταστατικό συνέδριο του κόμματος 
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να γίνουν οι απαραίτητες καταστατικές αλλαγές ούτως ώστε να συμπεριληφθεί αναφορά στις 
πρόνοιες του Περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμου». 

Σύσταση: Το Κόμμα να αναθεωρήσει/τροποποιήσει το καταστατικό του, όπου αυτό χρειάζεται, 
έτσι ώστε να συνάδει με τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας. 
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5 Γενικά συμπεράσματα 

5.1 Οικονομική διαχείριση  

5.1.1 Οικονομικές καταστάσεις για το έτος 2014 

5.1.1.1 Συμπέρασμα 

Από τον έλεγχο που έχουμε διενεργήσει, στη βάση των περιορισμένων στοιχείων που είχαμε στη 
διάθεσή μας και για τους λόγους που αναφέρονται στην παράγραφο 5.1.1.2, πιστεύουμε ότι οι 
υποβληθείσες ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις του Κόμματος για το έτος 2014, δεν έχουν 
καταρτιστεί σε όλα τα ουσιώδη μέρη, σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο χρηματοοικονομικής 
αναφοράς και τις πρόνοιες των περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμων. 

Επιπρόσθετα, αναφέρουμε ότι, πέραν των λαθών που αναφέρονται στην παράγραφο 5.1.1.2, 
προέκυψαν αβεβαιότητες, όπως αναφέρουμε στην παράγραφο 5.1.1.3, επομένως τηρούμε 
επιφυλάξεις κατά πόσο έχουν περιέλθει σε γνώση μας όλα τα λάθη και οι αβεβαιότητες επί των 
οικονομικών καταστάσεων. 

5.1.1.2 Μη διορθωμένα λάθη 

α. Στις υποβληθείσες ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις δεν περιλαμβάνονται όλες οι 
απαραίτητες γνωστοποιήσεις, σύμφωνα με τις πρόνοιες των ΔΠΧΑ. 

β. Στις υποβληθείσες ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται έξοδα ενοικίων 
ύψους €1.500, που αφορούσαν στο έτος 2013. 

γ. Στις υποβληθείσες ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις δεν παρουσιάζονται έξοδα ενοικίων 
ύψους €1.800, που αφορούν στο έτος 2014.  

δ. Στις υποβληθείσες ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζεται εις διπλούν έξοδο 
ηλεκτροδότησης ύψους €96,26, που αφορά στην ίδια περίοδο εντός του 2014. 

ε. Στις υποβληθείσες ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζεται το έξοδο 
ηλεκτροδότησης για το γραφείο Λευκωσίας χαμηλότερο του πραγματικού κατά €103. 

στ. Αναγνωρίστηκαν, ως έξοδα, ντεπόζιτο υδατοπρομήθειας €100, τα οποία θα έπρεπε να 
παρουσιαστούν στο ενεργητικό των υποβληθεισών οικονομικών καταστάσεων και όχι στη 
κατάσταση αποτελεσμάτων. 

ζ. Πληρωμή εγγύησης για άνοιγμα λογαριασμού με Αρχή Ηλεκτρισμού ύψους €200, δεν 
παρουσιάζεται στις υποβληθείσες ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις (στο ενεργητικό). 

5.1.1.3 Αβεβαιότητες κατά πόσο τα ουσιώδη μέρη των ξεχωριστών οικονομικών καταστάσεων 
ετοιμάστηκαν σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς και τις 
πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας 

α. Μη προσκόμιση κατάλληλων αποδεικτικών στοιχείων. 

β. Μη κατάλληλη τήρηση λογιστικών βιβλίων. 
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γ. Δεν κατέστη δυνατό να αποκτήσουμε κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία, για θέματα που 
επηρεάζουν τα αρχικά και συγκριτικά υπόλοιπα των οικονομικών καταστάσεων. 

δ. Δεν έχουν αναγνωριστεί έξοδα, σε σχέση με λογαριασμούς κοινής ωφελείας και συναφών 
εξόδων που έχουν σχέση με τη λειτουργία γραφειακών χώρων σε Λευκωσία, Λάρνακα και 
Πάφο, το ύψος των οποίων δεν μπορεί να προσδιοριστεί. 

ε. Δεν έχουν αναγνωριστεί έξοδα ενοικίων για γραφειακούς χώρους, που το Κόμμα διατηρούσε 
στη Λεμεσό, το ύψος των οποίων δεν μπορεί να προσδιοριστεί. 

στ. Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα αναφέρονται στα σημεία δ και ε πιο πάνω και νοουμένου ότι 
αυτά τα έξοδα καλύπτονται από τρίτα μέρη, ενδεχομένως να προκύπτει ζήτημα μη 
αναγνώρισης εισφορών. 

ζ. Δεν αναγνωρίστηκαν έσοδα ή έξοδα, σε σχέση με τη λειτουργία εφημερίδας, το ύψος των 
οποίων δεν μπορεί να προσδιοριστεί. 

η. Δεν αναγνωρίστηκαν έσοδα από λαχεία, παρά το γεγονός ότι εντός του 2014 το Κόμμα είχε 
έξοδο σχετικό με την έκδοση λαχείων, το ύψος των οποίων δεν μπορεί να προσδιοριστεί. 

θ. Το Κόμμα δεν διατηρούσε τραπεζικούς λογαριασμούς και ως εκ τούτου η διακίνηση των 
Κεφαλαίων του Κόμματος γινόταν αποκλειστικά με τη χρήση μετρητών. Η διακίνηση των 
κεφαλαίων του Κόμματος, αποκλειστικά με τη χρήση μετρητών στο Ταμείο, αύξησε 
σημαντικά τον κίνδυνο σφαλμάτων στα λογιστικά βιβλία του Κόμματος, είτε αυτά οφείλονται 
σε λάθος ή απάτη. 

5.1.2 Οικονομικές καταστάσεις για το έτος 2015 

5.1.2.1 Συμπέρασμα 

Από τον έλεγχο που έχουμε διενεργήσει, στη βάση των περιορισμένων στοιχείων που είχαμε στη 
διάθεσή μας και για τους λόγους που αναφέρουμε στην παράγραφο 5.1.2.2, πιστεύουμε ότι, οι 
ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις του Κόμματος για το έτος 2015, δεν έχουν καταρτιστεί σε όλα τα 
ουσιώδη μέρη, σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς και τις πρόνοιες των 
περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμων. 

Επιπρόσθετα, αναφέρουμε ότι, πέραν των λαθών που αναφέρουμε στην παράγραφο 5.1.2.2, 
προέκυψαν αβεβαιότητες, όπως αναφέρουμε στην παράγραφο 5.1.2.3, επομένως τηρούμε 
επιφυλάξεις κατά πόσο έχουν περιέλθει σε γνώση μας όλα τα λάθη και οι αβεβαιότητες επί των 
οικονομικών καταστάσεων. 

5.1.2.2 Μη διορθωμένα λάθη 

α. Στις υποβληθείσες ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις, δεν περιλαμβάνονται όλες οι 
απαραίτητες γνωστοποιήσεις, σύμφωνα με τις πρόνοιες των ΔΠΧΑ. 

β. Στις υποβληθείσες ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις δεν έχει περιληφθεί γνωστοποίηση ότι 
αυτές αποτελούν τις πρώτες οικονομικές καταστάσεις στις οποίες έχουν εφαρμοστεί τα ΔΠΧΑ. 

γ. Καταχωρήθηκαν έξοδα ενοικίων ύψους €200 που αφορούσαν στο έτος 2014.  
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δ. Στα έσοδα εκδηλώσεων για το έτος 2015, καταχωρίστηκε λανθασμένα έσοδο ύψους €1.100.  

ε. Δεν έχει αναγνωριστεί έξοδο €1.100, σε σχέση με διοργάνωση εθνικιστικής βραδιάς. 

5.1.2.3 Αβεβαιότητες κατά πόσο τα ουσιώδη μέρη των ξεχωριστών οικονομικών καταστάσεων 
ετοιμάστηκαν σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς και τις 
πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας 

α. Μη προσκόμιση κατάλληλων αποδεικτικών στοιχείων. 

β. Μη κατάλληλη τήρηση λογιστικών βιβλίων. 

γ. Δεν κατέστη δυνατό να αποκτήσουμε κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία για θέματα που 
επηρεάζουν τα αρχικά και συγκριτικά υπόλοιπα των οικονομικών καταστάσεων. 

δ. Οι υποβληθείσες ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις του Κόμματος, για το προηγούμενο 
έτος (2014), δεν περιλαμβάνουν τη σημείωση «Βασικές Λογιστικές Αρχές» και συνεπώς δεν 
μπορούμε να γνωρίζουμε εάν έχουν ακολουθηθεί οι ίδιες λογιστικές αρχές από έτος σε έτος. 

ε. Δεν έχουμε λάβει αντίγραφα των επιστολών εκκρεμών υποχρεώσεων από τους νομικούς 
συμβούλους του Κόμματος, με αποτέλεσμα να μην είναι γνωστό κατά πόσο υπάρχουν 
εκκρεμείς υποθέσεις, οι οποίες ενδεχομένως να επηρεάζουν τις υποβληθείσες ξεχωριστές 
οικονομικές καταστάσεις για το έτος 2015. 

στ. Δεν έχουν αναγνωριστεί έξοδα, σε σχέση με λογαριασμούς κοινής ωφελείας και συναφών 
εξόδων, που έχουν σχέση με τη λειτουργία γραφειακών χώρων σε Λευκωσία, Λάρνακα και 
Πάφο, το ύψος των οποίων δεν μπορεί να προσδιοριστεί ποσοτικά. 

ζ. Δεν έχουν αναγνωριστεί έξοδα ενοικίων για γραφειακούς χώρους που το Κόμμα διατηρούσε 
στη Λεμεσό, το ύψος των οποίων δεν μπορεί να προσδιοριστεί.  

η. Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα αναφέρονται στα σημεία (στ) και (ζ) πιο πάνω και νοουμένου 
ότι αυτά τα έξοδα καλύπτονται από τρίτα μέρη, ενδεχομένως να προκύπτει ζήτημα μη 
αναγνώρισης εισφορών. 

θ. Δεν αναγνωρίστηκαν έσοδα ή έξοδα, σε σχέση με τη λειτουργία εφημερίδας, το ύψος των 
οποίων δεν μπορεί να προσδιοριστεί. 

ι. Το Κόμμα δεν διατηρούσε τραπεζικούς λογαριασμούς και ως εκ τούτου η διακίνηση των 
Κεφαλαίων του Κόμματος γινόταν αποκλειστικά με την χρήση μετρητών. Η διακίνηση των 
κεφαλαίων του Κόμματος, αποκλειστικά με τη χρήση μετρητών στο Ταμείο, αύξησε 
σημαντικά τον κίνδυνο σφαλμάτων στα λογιστικά βιβλία του γραφείου είτε αυτά οφείλονται 
σε λάθος ή απάτη. 

5.2 Έλεγχος συμμόρφωσης 

Για αριθμό θεμάτων δεν μας δόθηκαν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία από το Κόμμα, επομένως 
διατηρούμε επιφυλάξεις κατά πόσο έχουν περιέλθει εις γνώση μας όλες οι παραβάσεις της 
νομοθεσίας. 
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Τα θέματα που παρατίθενται στους πιο κάτω πίνακες προέκυψαν από την επισκόπηση των 
περιορισμένων στοιχείων που τέθηκαν στη διάθεσή μας. 

5.2.1 Γενικά θέματα 

Πιο κάτω παρατίθενται τα συμπεράσματά μας, που αφορούν σε ευρήματα του ελέγχου 
συμμόρφωσης που διενεργήσαμε και αναφέρονται σε πρόνοιες του περί Πολιτικών Κομμάτων 
Νόμου που σχετίζονται με τη λειτουργία του Κόμματος γενικά και δεν αφορούν σε κάποια 
συγκεκριμένη χρονιά, καθώς επίσης και σε πρόνοιες νομοθεσιών πέραν των περί Πολιτικών 
Κομμάτων Νόμων. 

5.2.2 Θέματα που αφορούν στο έτος 2014 

Από την επισκόπηση των περιορισμένων στοιχείων που έθεσε στη διάθεσή μας το Κόμμα, δεν έχει 
περιέλθει στην αντίληψή μας να υπάρχει παράβαση από το Κόμμα των προνοιών του περί Πολιτικών 
Κομμάτων Νόμου, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί, εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρονται πιο 
κάτω.  

Συμπέρασμα Σχετική 
παράγραφος 
στα ευρήματα 
ελέγχου 

Δεν είναι δυνατό με τα στοιχεία που έχει η Υπηρεσία μας να καταλήξει κατά 
πόσο η σύσταση και διενέργεια λαχείων από το Κόμμα εμπίπτει στις 
πρόνοιες των άρθρων 6 και 7 του περί Λαχείων Νόμου (Κεφ. 74).  

4.3.3 «Λαχεία» 

Συμπέρασμα Σχετική 
παράγραφος στα 
ευρήματα 
ελέγχου 

α. Οι οικονομικές καταστάσεις για το έτος 2014 υποβλήθηκαν εκπρόθεσμα, 
κατά παράβαση του άρθρου 6(1) του Νόμου. 

4.2.1.2. «Υποβολή 
οικονομικών 
καταστάσεων» 

β. Οι οικονομικές καταστάσεις του Κόμματος για το έτος 2014 δεν έτυχαν 
ανεξάρτητου ελέγχου, κατά παράβαση του άρθρου 6(1) του Νόμου. 

4.2.1.4 «Ιδιώτης 
Ελεγκτής» 

γ. Από τον έλεγχο που έχουμε διενεργήσει, στη βάση των στοιχείων που 
είχαμε στη διάθεσή μας, οι οικονομικές καταστάσεις του Κόμματος για 
το έτος 2014, δεν έχουν καταρτιστεί σε όλα τα ουσιώδη μέρη σύμφωνα 
με το ισχύον πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς και τις πρόνοιες 
των περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμων. 

4.2 «Έλεγχος 
συμμόρφωσης 
οικονομικών 
καταστάσεων» 

δ. Δεν τηρήθηκαν πλήρη στοιχεία και κατάλληλα λογιστικά βιβλία. 4.2.3.1 
«Κατάλληλα 
αποδεικτικά 
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5.2.3 Θέματα που αφορούν στο έτος 2015 

Από την επισκόπηση των περιορισμένων στοιχείων που έθεσε στη διάθεσή μας το Κόμμα, δεν έχει 
περιέλθει στην αντίληψή μας να υπάρχει παράβαση από το Κόμμα των προνοιών του περί Πολιτικών 
Κομμάτων Νόμου, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί, εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρουμε πιο κάτω.  

Συμπέρασμα Σχετική 
παράγραφος στα 
ευρήματα 
ελέγχου 
στοιχεία» και 
4.2.3.2 
«Κατάλληλα 
λογιστικά βιβλία» 

ε. To Κόμμα δεν εξέδωσε αποδείξεις είσπραξης για τις εισφορές που 
είσπραξε, κατά παράβαση του άρθρου 5(2)(α) του Νόμου Ν175(I)/2012. 

4.3.2.4 «Μη 
έκδοση 
αποδείξεων 
είσπραξης» 

στ. Τα κεφάλαια του Κόμματος δεν διακινήθηκαν κατ’ ελάχιστον σε ποσοστό 
80% αποκλειστικά μέσω πιστωτικών ιδρυμάτων, κατά παράβαση του 
άρθρου 7 των περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμων. 

4.3.4 «Διακίνηση 
κεφαλαίων 
πολιτικών 
κομμάτων» 

Συμπέρασμα Σχετική 
παράγραφος στα 
ευρήματα 
ελέγχου 

α. Οι οικονομικές καταστάσεις για το έτος 2015 υποβλήθηκαν 
εκπρόθεσμα, κατά παράβαση του άρθρου 6(1) του Νόμου. 

4.2.1.2  «Υποβολή 
οικονομικών 
καταστάσεων» 

β. Από τον έλεγχο που έχουμε διενεργήσει, στη βάση των περιορισμένων 
στοιχείων που είχαμε στη διάθεσή μας, οι οικονομικές καταστάσεις του 
Κόμματος για το έτος 2015, δεν έχουν καταρτιστεί σε όλα τα ουσιώδη 
μέρη σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς 
και τις πρόνοιες των περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμων. 

4.2 «Έλεγχος 
συμμόρφωσης 
οικονομικών 
καταστάσεων» 

γ. Δεν τηρήθηκαν πλήρη στοιχεία και κατάλληλα λογιστικά βιβλία. 4.2.3.1 
«Κατάλληλα 
αποδεικτικά 
στοιχεία» και 
4.2.3.2 
«Κατάλληλα 
λογιστικά βιβλία» 
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Σημειώνουμε σχετικά ότι, σύμφωνα με το άρθρο 8, του περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμου του 2012, 
που αφορά στον έλεγχο για τα έτη 2014 και 2015, «Παράβαση των δυνάμει του παρόντος Νόμου 
διατάξεων συνεπάγεται χρηματική διοικητική ποινή ύψους μέχρι είκοσι χιλιάδες ευρώ (€20.000), 
την οποία επιβάλλει ο Έφορος, με τη σύμφωνη γνώμη του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας…». 

  

Συμπέρασμα Σχετική 
παράγραφος στα 
ευρήματα 
ελέγχου 

δ. Το Κόμμα δεν εξέδωσε αποδείξεις είσπραξης για τις εισφορές που 
είσπραξε, κατά παράβαση του άρθρου 5(2)(α) του Νόμου 
Ν175(I)/2012. 

4.3.2.4 «Μη 
έκδοση 
αποδείξεων 
είσπραξης» 

ε. Τα κεφάλαια του Κόμματος δεν διακινήθηκαν κατ’ ελάχιστον σε 
ποσοστό 80% αποκλειστικά μέσω πιστωτικών ιδρυμάτων, κατά 
παράβαση του άρθρου 7 των περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμων. 

4.3.4 «Διακίνηση 
κεφαλαίων 
πολιτικών 
κομμάτων» 
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6 Γενικές συστάσεις 

α. Εισηγηθήκαμε όπως το Κόμμα: 

(i) Ετοιμάζει τις οικονομικές καταστάσεις του, σύμφωνα με τις πρόνοιες των Διεθνών 
Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και τις υποβάλλει έγκαιρα στον Έφορο. Οι 
οικονομικές καταστάσεις να περιλαμβάνουν όλες τις συναλλαγές του Κόμματος. 

(ii) Τηρεί τα κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία για κάθε συναλλαγή που διενεργεί, τα οποία 
να τεκμηριώνουν τα οικονομικά στοιχεία που περιλαμβάνονται στις οικονομικές 
καταστάσεις του, να είναι διαθέσιμα και να προσκομίζονται όταν ζητηθούν κατά τον 
έλεγχο. 

(iii) Υιοθετεί κατάλληλες δικλίδες ασφαλείας, οι οποίες, μεταξύ άλλων, να εντοπίζουν, να 
διορθώνουν και να αποτρέπουν πιθανά λάθη και απάτη εις βάρος του Κόμματος. 

β. Το Κόμμα να ενεργεί στα πλαίσια της νομοθεσίας. 

γ. Το Κόμμα να αναθεωρήσει/τροποποιήσει το καταστατικό του, έτσι ώστε να συνάδει με τις 
πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας. 

δ. Οι αποφάσεις των συλλογικών οργάνων του Κόμματος, που αφορούν σε θέματα οικονομικής 
φύσης, να τηρούνται ξεχωριστά, ώστε να μπορούν να υποβάλλονται κατά τον έλεγχο. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

Παράρτημα 1 – Κριτήρια ελέγχου για την περίοδο από 1.1.2014 μέχρι 
31.12.2015 

Άρθρο 
Νόμου 

Πρόνοιες του Νόμου (Ν.175(Ι)/2012) 

Έλεγχος συμμόρφωσης οικονομικών καταστάσεων 

6(1) Τα πολιτικά κόμματα οφείλουν να τηρούν πλήρη στοιχεία και κατάλληλα λογιστικά 
βιβλία και να καταρτίζουν για κάθε ημερολογιακό έτος ξεχωριστές, καθώς και 
ενοποιημένες με τους συνδεδεμένους οργανισμούς οικονομικές καταστάσεις, 
σύμφωνα με τα εκάστοτε σε ισχύ Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, οι 
οποίες, αφού τύχουν ανεξάρτητου εσωτερικού ελέγχου, υποβάλλονται στον Έφορο το 
αργότερο 3 μήνες μετά τη λήξη του έτους στο οποίο αφορούν. 

Έλεγχος συμμόρφωσης άλλων θεμάτων 

3(1)(α) Κάθε πολιτικό κόμμα εγγράφεται στο Μητρώο ύστερα από υποβολή στον Έφορο 
αίτησης εγγραφής, ο τύπος της οποίας καθορίζεται στο Παράρτημα Ι της σχετικής 
νομοθεσίας, συνοδευόμενης από τα στοιχεία που καθορίζονται στον τύπο του 
Παραρτήματος Ι της σχετικής νομοθεσίας. 

3(1)(β) Το πολιτικό κόμμα δηλώνει τους συνδεδεμένους οργανισμούς κατά την υποβολή της 
αίτησης εγγραφής του στον Έφορο. 

Νοείται ότι το πολιτικό κόμμα ενημερώνει τον Έφορο σε περίπτωση διαφοροποίησης 
των συνδεδεμένων οργανισμών, όταν αυτή επέλθει. 

3(3) Πολιτικά κόμματα, τα οποία κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου είναι 
κοινοβουλευτικά κόμματα, εγγράφονται στο Μητρώο αυτοδικαίως χωρίς την υποβολή 
της δυνάμει του εδαφίου (1) αίτησης εγγραφής, με την υποβολή στον Έφορο του 
καταστατικού τους εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του 
παρόντος Νόμου. 

3(4) Σε περίπτωση διαφοροποίησης του καταστατικού, το κόμμα ενημερώνει, εντός δύο (2) 
μηνών από τη διαφοροποίηση, τον Έφορο. 

3(6) Σε περίπτωση διάλυσης πολιτικού κόμματος, το πολιτικό κόμμα γνωστοποιεί τη 
διάλυσή του στον Έφορο. 
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1 Το άρθρο αυτό έχει τροποποιηθεί με τον Ν.171(I)/2015  

Άρθρο 
Νόμου 

Πρόνοιες του Νόμου (Ν.175(Ι)/2012) 

5(2)(α)1 Νοείται ότι οι μη χρηματικές εισφορές γίνονται αποδεκτές απαραιτήτως έναντι 
αποδείξεως από το πολιτικό κόμμα ή τον συνδεδεμένο οργανισμό, επί της οποίας 
περιγράφεται η φύση της εισφοράς και αναγράφεται η εκτιμητέα της αξία, όπως αυτή 
καθορίζεται κατόπιν εκτίμησης, με βάση τις τρέχουσες τιμές της αγοράς σε κάθε 
περίπτωση και η οποία συνυπολογίζεται στο ανώτατο όριο ιδιωτικών εισφορών που 
προνοείται στο εδάφιο (γ). 

Κάθε ιδιωτική εισφορά γίνεται αποδεκτή έναντι αποδείξεως από το πολιτικό κόμμα ή 
το συνδεδεμένο οργανισμό. 

5(2)(γ) Κάθε ονομαστική ιδιωτική εισφορά από το ίδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο προς 
πολιτικό κόμμα ή συνδεδεμένο οργανισμό, ανάλογα με την περίπτωση, επιτρέπεται 
μόνο μέχρι του ποσού των €50.000 ανά έτος για κάθε περίπτωση. 

Νοείται ότι επιτρέπεται ονομαστική ιδιωτική εισφορά από εταιρείες, οι οποίες είναι 
εγγεγραμμένες σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου ή από φυσικά 
πρόσωπα, σε πολιτικά κόμματα ή συνδεδεμένους οργανισμούς, νοουμένου ότι οι 
δραστηριότητες των εν λόγω εταιρειών ή φυσικών προσώπων είναι νόμιμες. 

5(2)(δ) Κάθε ανώνυμη ιδιωτική εισφορά από το ίδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο προς πολιτικό 
κόμμα ή συνδεδεμένο οργανισμό, ανάλογα με την περίπτωση, επιτρέπεται μόνο μέχρι 
του ποσού των €1.000 ανά έτος για κάθε περίπτωση. Το συνολικό ποσό των ανώνυμων 
ιδιωτικών εισφορών που λαμβάνει πολιτικό κόμμα ή συνδεδεμένος οργανισμός ανά 
έτος δημοσιεύεται στον ημερήσιο τύπο. 

5(3) Δεν επιτρέπεται σε πολιτικό κόμμα ή συνδεδεμένο οργανισμό να δέχεται ιδιωτικές 
εισφορές οποιουδήποτε είδους που προέρχονται από νομικά πρόσωπα δημοσίου 
δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου που ελέγχονται από το Κράτος ή από εταιρείες που δεν 
είναι εγγεγραμμένες στη Δημοκρατία σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Εταιρειών 
Νόμου: 

Νοείται ότι επιτρέπεται σε κάθε πολιτικό κόμμα ή συνδεδεμένο οργανισμό να δέχεται 
ονομαστικές ιδιωτικές εισφορές οποιουδήποτε είδους που προέρχονται από νομικά 
πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου που ελέγχονται από το Κράτος υπό την 
ιδιότητά τους ως χορηγούς σε κομματικές εκδηλώσεις ή και σε εκδηλώσεις 
συνδεδεμένου οργανισμού, ανάλογα με την περίπτωση, μέχρι του ποσού ή της αξίας 
των €20.000 ανά έτος για κάθε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου για κάθε περίπτωση. 
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Άρθρο 
Νόμου 

Πρόνοιες του Νόμου (Ν.175(Ι)/2012) 

Νοείται περαιτέρω ότι από τον πιο πάνω περιορισμό εξαιρείται ο Οργανισμός 
Νεολαίας, από 21.7.2015. (Ν.129(I)/2015). 

7 Τα κεφάλαια των πολιτικών κομμάτων και των συνδεδεμένων οργανισμών θα πρέπει 
να διακινούνται κατ' ελάχιστο σε ποσοστό 80% αποκλειστικά μέσω πιστωτικών 
ιδρυμάτων και δεν επιτρέπεται τα κεφάλαιά τους να μεταφέρονται σε άλλους 
οργανισμούς. 
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Παράρτημα 2 – Αδυναμία απόκτησης κατάλληλων αποδεικτικών 
στοιχείων 

Στις πιο κάτω περιπτώσεις υπήρξε αδυναμία απόκτησης κατάλληλων αποδεικτικών στοιχείων. 

1. Οριζόντια θέματα που αφορούν σε πληροφορίες και στοιχεία που ζητήθηκαν και δεν 
δόθηκαν 

α. Περιγραφή των διαδικασιών και τεκμηρίωση ότι αυτές ακολουθούνται από το Κόμμα, για 
διασφάλιση της συμμόρφωσης με τη νομοθεσία και ειδικότερα με τις πρόνοιες του περί 
Πολιτικών Κομμάτων Νόμου (π.χ. εισφορές, συνδρομές, διαδικασία είσπραξης και 
καταχώρισης των εσόδων). 

β. Εσωτερικοί Κανονισμοί που σχετίζονται με οικονομικά θέματα (π.χ. καταβολή οδοιπορικών 
εξόδων, πολιτική για είσπραξη συνδρομών).  

γ. Αντίγραφο Οργανογράμματος του Κόμματος, στο οποίο να φαίνονται τα διάφορα όργανα 
του Κόμματος, καθώς και τα άτομα από τα οποία αυτά απαρτίζονται, για την περίοδο του 
ελέγχου μέχρι και σήμερα. 

δ. Αποφάσεις που περιλαμβάνονται στα πρακτικά του Κόμματος ή αποφάσεις συλλογικών 
οργάνων του Κόμματος, για θέματα οικονομικής φύσης που δυνατόν να επηρεάζουν τις 
οικονομικές καταστάσεις και που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη γνώμη μας, σχετικά με 
τον έλεγχο συμμόρφωσης. 

ε. Απόσπασμα από τα πρακτικά του αρμόδιου οργάνου, όπου να φαίνεται η έγκριση των 
οικονομικών καταστάσεων. 

στ. Πρόσβαση στους ελεγκτικούς φακέλους του Ιδιώτη Ελεγκτή (περιλαμβανομένων επιστολών 
από Νομικούς Συμβούλους, επιστολών διαβεβαιώσεων της Διοίκησης), καθώς και αντίγραφο 
της επιστολής ανάθεσης (engagement letter) και της επιστολής προς τη Διεύθυνση 
(management letter) σε σχέση με τον έλεγχο που έχει διενεργηθεί για το έτος 2015. 

ζ. Πρόσβαση στο Μητρώο Μελών του Κόμματος για τα υπό εξέταση έτη. 

η. Περιγραφή της διαδικασίας έκδοσης λαχείων, στη περίπτωση που έχουν εκδοθεί λαχεία 
(ποιος αποφασίζει, πότε και τι είδος λαχείου θα εκδοθεί, το δώρο που θα κληρωθεί και πώς 
γίνεται η διάθεση των λαχείων).  

θ. Αναλυτική κατάσταση των εκδηλώσεων που διενεργήθηκαν για τις περιόδους 2014 και 2015, 
κατά τις οποίες εκδόθηκαν λαχνοί, στην οποία να παρουσιάζεται η ημερομηνία της 
εκδήλωσης, ο τόπος, τα έσοδα από λαχνούς και τα έξοδα της εκδήλωσης. 

ι. Πληροφορίες κατά πόσο το Κόμμα, κατά τα υπό εξέταση έτη, είχε οποιεσδήποτε ενδεχόμενες 
υποχρεώσεις, οι οποίες δεν έχουν καταγραφεί στις οικονομικές καταστάσεις του Κόμματος.  



EΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΚ/07/2022 

Παράρτημα 2 

 
 

Π2 
 

ια. Πληροφορίες κατά πόσο υπήρχαν οποιεσδήποτε εκκρεμούσες δικαστικές υποθέσεις, που 
αφορούσαν στο Κόμμα, κατά τα υπό εξέταση έτη. 

ιβ. Επεξηγήσεις σε σχέση με πληρωτέα ποσά, τα οποία παρέμεναν εκκρεμή στις 31 Δεκεμβρίου 
2015 και τα οποία δεν είχαν εξοφληθεί στην ολότητά τους μέχρι το τέλος της επόμενης 
λογιστικής περιόδου. Συγκεκριμένα, ποσό ύψους €2.400 που οφειλόταν στις 31 Δεκεμβρίου 
2015, σε σχέση με το ενοίκιο γραφειακού χώρου στην Πάφο για το έτος 2015, παρέμενε 
ανεξόφλητο και μετά το πέρας του έτους 2016, παρά το γεγονός ότι για τους μήνες που 
αφορούσαν στο έτος 2016, καταχωρίστηκαν κανονικά πληρωμές ενοικίων, σε σχέση με τους 
γραφειακούς χώρους στην Πάφο, ενώ τα ποσά που αφορούσαν στο προηγούμενο έτος 
παρέμεναν εκκρεμή. 

ιγ. Αποτελέσματα καταμέτρησης μετρητών στο τέλος των υπό εξέταση ετών. 

ιδ. Εισφορές  

(i) Μητρώο Διπλοτύπων. 

(ii) Αντίγραφο τιμολογίου/παραγγελίας των Διπλοτύπων από το Τυπογραφείο που 
εκδόθηκαν. 

(iii) Όλα τα διπλότυπα αποδείξεων είσπραξης που χρησιμοποιήθηκαν κατά τα έτη 2014 και 
2015) και ένα μήνα μετά (Ιανουάριος 2016). 

(iv) Αποδεικτικά στοιχεία δημοσίευσης των ανώνυμων εισφορών. 

ιε. Συνδρομές  

(i) Κατάσταση συνδρομών για το έτος 2014. 

(ii) Αποδείξεις είσπραξης συνδρομών για το έτος 2014. 

ιστ. Ενοίκια Πληρωτέα 

(i) Κατάσταση με τα υποστατικά που ενοικιάζονται και τις διευθύνσεις αυτών. 

(ii) Συμβόλαια για όλα τα υποστατικά που ενοικίαζε το Κόμμα κατά την περίοδο του 
ελέγχου (συμπεριλαμβανομένων οποιοδήποτε τροποποιητικών συμβολαίων). 

ιζ. Για αριθμό καταχωρίσεων στα λογιστικά βιβλία που αφορούν σε έξοδα, δεν υπήρχαν επαρκή 
υποστηρικτικά στοιχεία. Ενδεικτικά παραδείγματα αναφέρουμε πιο κάτω: 

Ημερομηνία Λεπτομέρειες Ποσό Σχόλια 

26/09/2014 Εκτυπωτικά  € 1.406 Το ποσό συμφωνήθηκε σε απόδειξη πληρωμής, 
η οποία ωστόσο δεν καταδεικνύει σε ποιον 
πληρώθηκε το εν λόγω ποσό. Δεν εντοπίσαμε 
τιμολόγιο ή απόδειξη είσπραξης από τρίτο 
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Ημερομηνία Λεπτομέρειες Ποσό Σχόλια 

μέρος. Ζητήθηκε όπως μας προσκομισθεί 
τιμολόγιο/απόδειξη είσπραξης. 

31/12/2014 Επιδιορθώσεις 
και 
ανακαινίσεις 

€755  Δεν δόθηκαν κατάλληλα και επαρκή ελεγκτικά 
τεκμήρια, έτσι ώστε να επιβεβαιώσουμε το 
έξοδο αυτό. Ζητήσαμε όπως μας προσκομισθεί 
τιμολόγιο.  

01/06/2015 Ημερολόγια 
2015 

€350  Εντοπίσαμε απόδειξη είσπραξης, χωρίς 
προτυπωμένα στοιχεία του εκδόσαντος αυτή, 
στην οποία δεν αναγράφεται από ποιον 
εισπράχθηκε το εν λόγω ποσό. Δεν εντοπίσαμε 
σχετικό τιμολόγιο. Ζητήθηκε όπως μας 
προσκομισθεί τιμολόγιο. 

01/03/2015 Έξοδα 
εκδηλώσεων 

€250 Στα αρχεία του Κόμματος εντοπίσαμε 
χειρόγραφη απόδειξη είσπραξης για το ποσό 
των €250. Ζητήσαμε επαρκή και κατάλληλα 
στοιχεία για να επιβεβαιώσουμε την ακρίβεια 
και το είδος της εν λόγω συναλλαγής. 
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Παράρτημα 3 – Μη κατάλληλη τήρηση λογιστικών βιβλίων 

α. Κατά τα υπό εξέταση έτη, το Κόμμα δεν διατηρούσε τραπεζικούς λογαριασμούς και 
ως εκ τούτου η διακίνηση των Κεφαλαίων του Κόμματος γινόταν αποκλειστικά με τη χρήση 
μετρητών. 

Δεν φαίνεται να γίνονταν από το Κόμμα τακτικές καταμετρήσεις μετρητών, καθώς επίσης 
και συμφιλιώσεις μεταξύ των μετρητών που είχε το Κόμμα στο Ταμείο με το υπόλοιπο των 
μετρητών, όπως αυτό ήταν καταγεγραμμένο στο λογαριασμό «Μετρητά στο Χέρι». 
Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι για ολόκληρο το έτος 2014, το υπόλοιπο του λογαριασμού 
«Μετρητά στο Χέρι», παρέμενε αρνητικό, παρά το γεγονός ότι το Κόμμα συνέχιζε να έχει 
δραστηριότητες και να πραγματοποιεί πληρωμές. 

β. Ο λογαριασμός «Μετρητά στο Χέρι» φαίνεται ότι λειτουργούσε ως ενδιάμεσος 
λογαριασμός για την καταχώριση εγγραφών, με αποτέλεσμα να περιπλέκεται η όλη 
διαδικασία καταχώρισης συναλλαγών στο Γενικό Καθολικό και να αυξάνεται ο κίνδυνος 
μη εντοπισμού λανθασμένων συναλλαγών. 

γ. Σε συνάρτηση με το σημείο (β) πιο πάνω, τα ποσά των τιμολογίων που αφορούσαν 
σε έξοδα δεν πιστώνονταν στον λογαριασμό «Έξοδα πληρωτέα», που ταξινομείται στο 
«Παθητικό», κατά την ημερομηνία έκδοσής τους, αλλά πιστώνονταν απευθείας στον 
λογαριασμό «Μετρητά στο Χέρι». Οι αντίστοιχες πιστώσεις στον λογαριασμό «Μετρητά 
στο Χέρι», θα έπρεπε να γίνονται στις ημερομηνίες που γίνονταν πραγματικά οι πληρωμές, 
αντί στις ημερομηνίες έκδοσης των τιμολογίων. 

δ. Μη εφαρμογή της αρχής των δεδουλευμένων 

Εντοπίσαμε περιπτώσεις εξόδων και οφειλόμενων ποσών, που καταχωρίστηκαν σε 
λανθασμένη λογιστική περίοδο (π.χ. έξοδα που αφορούσαν στο 2013 καταχωρίστηκαν στο 
2014, έξοδα που αφορούσαν στο 2014 καταχωρίστηκαν στο 2015 κ.λπ.). Ως εκ τούτου, δεν 
εφαρμόστηκε ορθά η αρχή των δεδουλευμένων εσόδων και εξόδων, γεγονός που 
επηρεάζει, τόσο τα έτη κατά τα οποία δημιουργήθηκαν οι οφειλές, όσο και τα επόμενα 
έτη, μέσω των αρχικών υπολοίπων και των αποθεματικών. 

ε. Στη βάση των όσων αναφέρονται στην παράγραφο 4.2.2.2, στο κύριο μέρος της 
Έκθεσής μας, έχουμε αβεβαιότητα ως προς την ορθότητα και πληρότητα των αρχικών 
υπολοίπων των ξεχωριστών οικονομικών καταστάσεων, για όλα τα υπό εξέταση έτη. 

στ. Μη καταχώριση συναλλαγών 

Εντοπίσαμε στοιχεία που μας οδηγούν στο συμπέρασμα πως υπάρχουν συναλλαγές που 
δεν έχουν καταχωριστεί στα λογιστικά βιβλία του Κόμματος, όπως ενοίκια γραφείων, 
έξοδα λογαριασμών κοινής ωφελείας, εκδοτικά έξοδα, έξοδα/έσοδα από λαχεία, κ.λπ. 
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ζ. Αποδείξεις είσπραξης 

Δεν δόθηκαν στην Υπηρεσία μας καταστάσεις ή οποιαδήποτε άλλη πληροφόρηση, 
αναφορικά με αποδείξεις είσπραξης για τα υπό εξέταση έτη. 

η. Μητρώο Διπλοτύπων 

Το Κόμμα δεν παρουσίασε κατά τον έλεγχο, Μητρώο Διπλοτύπων για τα υπό εξέταση έτη, 
ώστε να μπορεί να εξακριβωθεί σε ποια άτομα χρεώθηκαν τα διπλότυπα και η ανά πάσα 
στιγμή κατάσταση κάθε διπλοτύπου είσπραξης. Επιπλέον, το Κόμμα δεν μας έχει 
παρουσιάσει κατά τον έλεγχο, το σχετικό τιμολόγιο της έκδοσης των διπλοτύπων από το 
τυπογραφείο. Συνεπώς, δεν κατέστη δυνατόν να τεκμηριωθεί ο συνολικός αριθμός 
διπλοτύπων που έχουν εκτυπωθεί, που είναι σε χρήση ή έχουν καταστραφεί. 
Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, υπάρχει αδυναμία επιβεβαίωσης της πληρότητας, 
τόσον των εσόδων, όσον και των υπολοίπων εισπράξεων του Κόμματος. 

θ. Πληρωμές χωρίς αποδεικτικά στοιχεία 

Από επισκόπηση των στοιχείων που έθεσε στη διάθεσή μας το Κόμμα, για το έτος 2014, 
δεν εντοπίσαμε τιμολόγια ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία για πληρωμές συνολικού ύψους 
€755, που αφορούν σε επιδιορθώσεις και ανακαινίσεις. Επιπλέον, δεν βρέθηκαν 
αποδεικτικά στοιχεία για όλες τις πιστωτικές καταχωρίσεις που αφορούν σε εισοδήματα. 
Ως εκ τούτου, υπάρχει αβεβαιότητα κατά πόσο τα έσοδα/έξοδα που έχουν αναγνωριστεί 
αφορούν στο Κόμμα και αν ορθά έχουν καταχωριστεί στα λογιστικά βιβλία του Κόμματος.
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Παράρτημα 4 – Αλληλογραφία Ελεγκτικής Υπηρεσίας με το Κόμμα 

 
2 Οι επιστολές αποστάλθηκαν στον Πρόεδρο του Κόμματος. Το ηλεκτρονικό μήνυμα αποστάλθηκε στον Ιδιώτη Ελεγκτή του Κόμματος και κοινοποιήθηκε στο Κόμμα. 

Είδος 
αλληλογραφίας2 

Θέμα Ημερομηνία 
αποστολής από 

Ελεγκτική 
Υπηρεσία 

Ημερομηνία 
απάντησης 

από το 
Κόμμα 

Σχόλια 

Επιστολή  Έλεγχος οικονομικών 
καταστάσεων Εθνικού 
Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.) 

7.2.2017  Ενημέρωση σχετικά με την πρόθεση της 
Ελεγκτικής Υπηρεσίας να διεξάγει έλεγχο επί των 
οικονομικών καταστάσεων του Κόμματος και 
υπενθύμιση ότι εκκρεμεί η υποβολή στον Έφορο 
Τήρησης του Μητρώου Πολιτικών Κομμάτων 
κατάστασης εσόδων/εξόδων για το έτος 2012 
καθώς επίσης και ενοποιημένων οικονομικών 
καταστάσεων για το έτος 2013. 
 
Το Κόμμα δεν ανταποκρίθηκε 

Επιστολή  Έλεγχος συμμόρφωσης 
Εθνικού Λαϊκού Μετώπου 
(Ε.ΛΑ.Μ.) για τα έτη 2012 
μέχρι 2015 

24.3.2022 5.4.2022 Ζητήθηκε διευθέτηση συνάντησης μεταξύ των 
Λειτουργών της Υπηρεσίας και των 
Αντιπροσώπων του Κόμματος για συζήτηση 
θεμάτων σχετικών με το έλεγχο για τα έτη 2012 
μέχρι 2015 όχι αργότερα από 8.4.2022. 
 
Το Κόμμα απάντησε με επιστολή, ημερομηνίας 
5.4.2022, όπου επεξηγήθηκαν οι λόγοι που 
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Είδος 
αλληλογραφίας2 

Θέμα Ημερομηνία 
αποστολής από 

Ελεγκτική 
Υπηρεσία 

Ημερομηνία 
απάντησης 

από το 
Κόμμα 

Σχόλια 

καθιστούσαν αδύνατη τη διενέργεια συνάντησης 
εντός των προκαθορισμένων χρονοδιαγραμμάτων 
και ζητήθηκε παράταση και επανακαθορισμός 
ημερομηνίας συνάντησης σε κατοπινό στάδιο.  

Ηλεκτρονικό 
μήνυμα  

Έλεγχος συμμόρφωσης 
Ε.ΛΑ.Μ. για τα έτη 2012-
2015  

12.07.2022  Δεν υπήρξε ανταπόκριση 

Ηλεκτρονικό 
μήνυμα 

Έλεγχος συμμόρφωσης 
Εθνικού Λαϊκού Μετώπου ( 
Ε.ΛΑ.Μ.) για τα έτη 2012 
μέχρι 2015, σύμφωνα με τις 
πρόνοιες των περί Πολιτικών 
Κομμάτων Νόμων. 

8.8.2022 5.9.2022 & 
21.9.2022 

Διευθετήθηκε συνάντηση στις 6.9.2022 μεταξύ 
των Λειτουργών της Υπηρεσίας, του 
Αντιπροσώπου του Κόμματος και Ιδιώτη Ελεγκτή 
όπου και συζητήθηκαν θέματα σχετικά με τον 
έλεγχο για τα υπό εξέταση έτη. 

Το Κόμμα με ηλεκτρονικό μήνυμα, ημερ. 
21.9.2022, υπέβαλε μέρος των στοιχείων που 
ζητήθηκαν στην επιστολή Ελεγκτικής Υπηρεσίας, 
ημερ. 8.8.2022. 
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Είδος 
αλληλογραφίας2 

Θέμα Ημερομηνία 
αποστολής από 

Ελεγκτική 
Υπηρεσία 

Ημερομηνία 
απάντησης 

από το 
Κόμμα 

Σχόλια 

Επιστολή 
ευρημάτων 

Έλεγχος συμμόρφωσης 
Εθνικού Λαϊκού Μετώπου 
(Ε.ΛΑ.Μ) για τα έτη 2014 και 
2015 με τις πρόνοιες των 
Περί Πολιτικών Κομμάτων 
Νόμων 

22.9.2022 5.10.2022 Το Κόμμα απάντησε στην επιστολή ευρημάτων 
της Ελεγκτικής Υπηρεσίας και εξέφρασε τις 
ενστάσεις του σε σχέση με αριθμό θεμάτων. Η 
απαντητική επιστολή του Κόμματος, ημερ. 
5.10.2022, επισυνάπτεται αυτούσια στο 
Παράρτημα 5. 
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Παράρτημα 5 – Απαντητική επιστολή Κόμματος ημερ. 5.10.2022 
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Παράρτημα 6 – Οικονομικές καταστάσεις 

 






































