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Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών 
 

Προς τα Μέλη του Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Πάφου 

(Εταιρεία περιορισµένης ευθύνης δι’ εγγυήσεως των µελών) 

Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων 

 

Έχουµε ελέγξει τις οικονοµικές καταστάσεις του Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Πάφου στις σελίδες 3 

µέχρι 11, που αποτελούνται από τον ισολογισµό στις 31 ∆εκεµβρίου 2008, και την κατάσταση λογαριασµού 

αποτελεσµάτων, και την κατάσταση ταµειακών ροών για το έτος που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, και  
επεξηγηµατικές σηµειώσεις. 
 

Ευθύνη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τις Οικονοµικές Καταστάσεις 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας είναι υπεύθυνο για την ετοιµασία και δίκαιη παρουσίαση αυτών των 

οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης όπως αυτά 

υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόµου της Κύπρου, Κεφ. 113.  

Η ευθύνη αυτή περιλαµβάνει: σχεδιασµό, εφαρµογή και τήρηση εσωτερικού ελέγχου σχετικού µε την ετοιµασία και 
τη δίκαιη παρουσίαση οικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδη λάθη και παραλείψεις, είτε 
οφειλοµένων σε απάτη είτε σε λάθος, επιλογή και εφαρµογή κατάλληλων λογιστικών αρχών, και υπολογισµό 

λογιστικών εκτιµήσεων που είναι λογικές υπό τις περιστάσεις. 

Ευθύνη των  Ελεγκτών 

Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη πάνω σ’ αυτές τις οικονοµικές καταστάσεις µε βάση τον έλεγχό µας.  
∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου.  Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν όπως 
συµµορφωνόµαστε µε δεοντολογικές απαιτήσεις και όπως προγραµµατίζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο για να 

πάρουµε λογικές διαβεβαιώσεις κατά πόσο οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη λάθη και 
παραλείψεις. 

   

Ένας έλεγχος συνεπάγεται την εκτέλεση διαδικασιών για τη λήψη ελεγκτικής µαρτυρίας  για ποσά και άλλες 
γνωστοποιήσεις στις οικονοµικές καταστάσεις.  Οι διαδικασίες που επιλέγονται εξαρτώνται από την κρίση του 

ελεγκτή, περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιωδών λαθών και παραλείψεων των οικονοµικών 

καταστάσεων, είτε οφειλοµένων σε απάτη είτε σε λάθος.  Κάνοντας αυτές τις εκτιµήσεις κινδύνων, ο ελεγκτής 
λαµβάνει υπόψη του τον εσωτερικό έλεγχο που σχετίζεται µε την ετοιµασία και τη δίκαιη παρουσίαση των 

οικονοµικών καταστάσεων της οικονοµικής οντότητας για να σχεδιάσει ελεγκτικές διαδικασίες που είναι κατάλληλες 
υπό τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας του εσωτερικού ελέγχου 

της οικονοµικής οντότητας.  Ένας έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών 

αρχών που χρησιµοποιήθηκαν και της λογικότητας των λογιστικών εκτιµήσεων που έγιναν από το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο, καθώς και την αξιολόγηση της γενικής παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων.   

 

Πιστεύουµε ότι η ελεγκτική µαρτυρία που έχουµε λάβει είναι επαρκής και κατάλληλη για να παράσχει µια βάση για 

την ελεγκτική µας γνώµη. 
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Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών (συνέχ.) 

 

Γνώµη 

Κατά τη γνώµη µας, οι οικονοµικές καταστάσεις δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα της οικονοµικής κατάστασης του 

Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Πάφου στις 31 ∆εκεµβρίου 2008, και της χρηµατοοικονοµικής 
επίδοσης και των ταµειακών ροών της για το έτος που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 

Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την ΕΕ και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών 

Νόµου της Κύπρου, Κεφ. 113.  

 

 

 

Έκθεση επί Άλλων Νοµικών Απαιτήσεων  

 

Σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόµου, Κεφ. 113, αναφέρουµε τα πιο κάτω: 

• Έχουµε πάρει όλες τις πληροφορίες και εξηγήσεις που θεωρήσαµε αναγκαίες για σκοπούς του ελέγχου µας. 
• Κατά τη γνώµη µας, έχουν τηρηθεί από του Επιµελητηρίου κατάλληλα λογιστικά βιβλία. 

• Οι οικονοµικές καταστάσεις του Επιµελητηρίου συµφωνούν µε τα λογιστικά βιβλία. 

• Κατά τη γνώµη µας και από όσα καλύτερα έχουµε πληροφορηθεί και σύµφωνα µε τις εξηγήσεις που µας 
 δόθηκαν, οι οικονοµικές καταστάσεις παρέχουν τις απαιτούµενες από τον περί Εταιρειών Νόµο, Κεφ. 113, 

 πληροφορίες µε τον απαιτούµενο τρόπο. 

 

 

Άλλο Θέµα 

 

Αυτή η έκθεση, περιλαµβανοµένης και της γνώµης, ετοιµάστηκε για τα µέλη του Επιµελητηρίου ως σώµα και µόνο 

σύµφωνα µε το Άρθρο 156 του περί Εταιρειών Νόµου, Κεφ. 113 και για κανένα άλλο σκοπό.  ∆ίνοντας αυτή τη 

γνώµη δεν αποδεχόµαστε ή αναλαµβάνουµε ευθύνη για οποιοδήποτε άλλο σκοπό ή προς οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο 

στη γνώση του οποίου αυτή η έκθεση δυνατόν να περιέλθει.  
 

 

 

 

Εγκεκριµένοι Λογιστές 

 

 

Πάφος, 18 Μαΐου 2009 
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ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΦΟΥ 

 

(Εταιρεία περιορισµένης ευθύνης δι’ εγγυήσεως των µελών) 

 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

 

31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 

 

 

 

 

  2008 2007

 Σηµ. € €

   

ΕΣΟ∆Α   

Συνδροµές µελών  2 81,482 65,217

∆ικαιώµατα έκδοσης και πιστοποίησης εγγράφων  3 62,587 68,826

Καθαρά έσοδα τοπικών δραστηριοτήτων  4 95,096 56,775

Καθαρό ποσό από συµµετοχή σε Ευρωπαικά Προγράµµατα  5,000 -

  ----------- ------------

  244,165 190,818

  ----------- ------------

   

∆ΑΠΑΝΕΣ   

Έξοδα διοίκησης  5 174,045 148,722

Τραπεζικά δικαιώµατα και τόκοι πληρωτέοι   1,890 5,937

Καθυστερηµένες συνδροµές που διαγράφηκαν  6 3,144 12,575

∆ιαγραφή άλλων χρεωστών 7 1,997 6,006

Εισφορές ΚΕΒΕ  5,980 

  ----------- ------------

  187,056 173,240

  ----------- -----------

Πλεόνασµα έτους   57,109 17,578

Αποσβέσεις  8 (13,606) (13,532)

  ----------- ------------

Κέρδος  έτους µετά τις αποσβέσεις   43,503 4,046

  ----------- ------------

Κέρδος  που µεταφέρεται στα αποθεµατικά   43,503 4,046

  ======= =======

 

 

 

 

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 6 µέχρι 11 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων.  
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ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΦΟΥ 

(Εταιρεία περιορισµένης ευθύνης δι’ εγγυήσεως των µελών) 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

Στις 31 ∆εκεµβρίου 2008  

 

  2008 2007 

 Σηµ. € € 

Ενεργητικό     

Μη τρεχούµενο ενεργητικό     

Πάγιο ενεργητικό  8 208,141 221,549 

Επενδύσεις  9 2,421 2,421 

  ------------ ------------ 

  210,562 223,970 

  ------------ ----------- 

Τρεχούµενο ενεργητικό     

Χρεώστες και προπληρωµές  10 92,787 44,291 

Μετρητά στην τράπεζα και στο ταµείο  15 1,123 2,687 

  ------------ ----------- 

  93,910 46,978 

  ------------ ----------- 

Σύνολο ενεργητικού   304,472 270,948 

  ======= ======= 

Αποθεµατικά     

Κέρδη που κρατήθηκαν  211,802 168,299 

  ------------ ------------ 

Μη τρέχουσες υποχρεώσεις     

∆άνεια  11 3,410 14,328 

  ------------ ------------ 

Τρέχουσες υποχρεώσεις     

Πιστωτές και οφειλόµενα έξοδα  12 54,544 51,465 

Τραπεζικά παρατραβήγµατα  13 & 14 22,414 24,554 

∆άνεια  11 12,302 12,302 

  ------------ ------------ 

  89,260 88,321 

  ------------ ------------ 

Σύνολο υποχρεώσεων   92,667 102,649 

  ------------ ------------ 

Σύνολο αποθεµατικών και υποχρεώσεων   304,472 270,948 

  ======== ======= 

 

 

Την 18η Μαΐου 2009, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Πάφου ενέκρινε 
τις οικονοµικές καταστάσεις.  
 

……………………………… Πρόεδρος  
 

……………………………….Ταµίας  
 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 6 µέχρι 11 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων.  
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ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΦΟΥ 

 

(Εταιρεία περιορισµένης ευθύνης δι’ εγγυήσεως των µελών) 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΡΟΗΣ  

 

Για το έτος που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2008 

 

 

 

  2008 2007

 Σηµ. € €

Ροή µετρητών από εργασίες    

Κέρδος έτους   43,503 4,046

   

Αναπροσαρµογές για:   

Αποσβέσεις στοιχείων πάγιου ενεργητικού  8 13,604 13,532

Τόκοι πληρωτέοι   1,890 5,937

  ----------- -----------

Πλεόνασµα πριν τις αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης   58,997 23,515

(Αύξηση) / Μείωση στους χρεώστες      10 (48,496) 20,688

Αύξηση  /  (Μείωση) στους πιστωτές  12 3,079 (9,185)

  ----------- ------------

Ροή µετρητών από εργασίες   13,580 35,018

  ----------- ------------

Ροή µετρητών σε επενδυτικές δραστηριότητες    

Πληρωµές για αγορά στοιχείων πάγιου ενεργητικού  8 (195) (699)

Aγορά επενδύσεων  9           - (171)

  ------------ ------------

Καθαρή εκροή µετρητών σε επενδυτικές δραστηριότητες   (195) (870)

  ------------ -----------

Ροή µετρητών (σε) / από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες   

(Μείωση) / αύξηση δανείων  11 (10,918) 12,016

Τόκοι που πληρώθηκαν   (1,890) (5,937)

Συναλλαγµατική διαφορά λόγω µετατροπής σε Ευρώ  (1) 

  ------------ ------------

Καθαρή ροή µετρητών (σε)/από χρηµατοδοτικές 
δραστηριότητες  

  

(12,809) 

 

6,079

  ------------ ------------

Καθαρή αύξηση στα µετρητά και αντίστοιχα µετρητών               576        40,227 

Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών στην αρχή του έτους   (21,867) (62,094)

   ------------ ------------

Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών στο τέλος του έτους  14 (21,291) (21,867)

  ======= ========

 

 

 

 

 

 

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 6 µέχρι 11 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών 

καταστάσεων.  
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ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΦΟΥ 

(Εταιρεία περιορισµένης ευθύνης δι’ εγγυήσεως των µελών) 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  

Για το έτος που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2008 

 

1. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ  

  

Βάση ετοιµασίας των οικονοµικών καταστάσεων 
  

Οι οικονοµικές καταστάσεις ετοιµάστηκαν µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους.  
 

Αναγνώριση εσόδων και εξόδων 
 

Τα έσοδα και έξοδα του επιµελητηρίου αναγνωρίζονται µε βάση την αρχή των 

δεδουλευµένων εσόδων και εξόδων. 

 

 Αποσβέσεις  
  

∆εν λογίζεται απόσβεση πάνω σε γη. Τα υπόλοιπα πάγια στοιχεία αποσβένονται µε βάση τις 
τιµές κτήσης σε ισόποσες ετήσιες επιβαρύνσεις στο διάστηµα της αναµενόµενης ωφέλιµης 
ζωής τους.   

 

  % 

Κτίρια  3 

Έπιπλα και σκεύη  10 

Ηλεκτρονικός υπολογιστής * 20 

Λογισµικά & λογιστικά προγράµµατα * 33.3  

  

 * Έχουν συµπεριληφθεί στα έπιπλα και σκεύη στη σηµείωση 8 των οικονοµικών 

καταστάσεων.  

   

 Επενδύσεις 
 Οι επενδύσεις σε µετοχές εταιρειών που δεν είναι υπό διαπραγµάτευση σε ενεργή αγορά 

παρουσιάζονται στον ισολογισµό σε τιµή κόστους. 
 

 

2. ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣ ΜΕΛΩΝ  

 

 2008 2007

 € €

Συνδροµές υφιστάµενων µελών  64,242 55,991

Συνδροµές νέων µελών  17,240 9,226

 ----------- -----------

 81,482 65,217

 ======= =======

 

3. ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ  

 

 2008 2007

 € €

Έσοδα από έκδοση πιστοποιητικών προελεύσεως και 
άλλες πιστοποιήσεις  

 

62,587 

 

68,826

 ======== =======
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ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΦΟΥ 

(Εταιρεία περιορισµένης ευθύνης δι’ εγγυήσεως των µελών) 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  

Για το έτος που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2008 

 

 

4. ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟ∆Α ΤΟΠΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

 2008 2007

 € €

Καθαρά έσοδα από σεµινάρια  13,980 15,494

Κέρδος από ετήσιο χορό  39,998 13,300

Εκπτώσεις  549 1,351

Εισφορές και έσοδα από προσφερόµενες υπηρεσίες  15,547 12,970

Έσοδα από διάφορες εισφορές 6,030 -

Εισφορά επαρχιακού συνδέσµου ανάπτυξης γης – αγορά 

ηλεκτρονικού εξοπλισµού   

 

- 

 

8,833

Εγγραφή νέων µελών 6,579 3,204

Εισφορές για πυρόπληκτους Πελοποννήσου  12,407 1,623

Τόκοι Εισπρακτέοι 6 

 ------------ ----------

 95,096 56,775

 ======= ======

 

5. ΕΞΟ∆Α ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ  

 2008 2007

 € €

Μισθοί και κοινωνικές ασφαλίσεις και ταµείο προνοίας  115,838 107,054

Εισφορά ΕΒΕ προς Ευρεία Τουριστική Επιτροπή  500 -

Έξοδα φιλοξενίας και γενικής συνέλευσης  17,010 7,832

Τηλέφωνα, φαξ και άλλα έξοδα επικοινωνίας 2,909 3,041

Γραφική ύλη  1,939 1,411

Ταχυδροµικά  704 403

Οδοιπορικά και µεταφορικά  2,922 2,713

∆ωρεές, βραβεία και εισφορές  1,024 581

∆ωρεές προς πυρόπληκτους Πελοποννήσου 15,000 2,563

Αµοιβή ελεγκτών - προηγουµένων ετών 220 -

Ελεγκτικά δικαιώµατα  800 683

Λογιστικά δικαιώµατα  600 598

Φωτισµός  3,283 2,421

Υδατοπροµήθεια  56 51

Έξοδα γραφείου  1,089 1,097

Επισκευές και συντήρηση  2,089 1,425

Προµήθειες (εισπράκτορας)  - 1,208

∆ιάφορα έξοδα  2,500 2,153

Κοινόχρηστα  1,340 384

Ασφάλιστρα  587 587

Έξοδα συντήρησης και επισκευών φωτοτυπικής και 
ηλεκτρονικού υπολογιστή  

 

3,635 3,071

Φόροι ακίνητης ιδιοκτησίας - 613

Εισφορά επαρχιακού συνδέσµου ανάπτυξης γης – αγορά 

ηλεκτρονικού εξοπλισµού   

 

- 8,833

 ------------ -----------

 174,045 148,722

 ======= =======
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ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΦΟΥ 

 

(Εταιρεία περιορισµένης ευθύνης δι’ εγγυήσεως των µελών) 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  

 

Για το έτος που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2008 

 

6. ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣ ΠΟΥ ∆ΙΑΓΡΑΦΗΚΑΝ 

  2008 2007

 € €

Έτος που αφορούν  

2008 1,162 

2007 1,162 5,690

2006 564 2,836

2005 171 1,913

2004 85 1,281

2003 - 855

 ----------- ------------

 3,144 12,575

 ======= =======

 

7. ∆ΙΑΦΟΡΟΙ ΑΛΛΟΙ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΠΟΥ ∆ΙΑΓΡΑΦΗΚΑΝ 

 2008 2007

 € €

Χρεώστες σεµιναρίων  1,792 965

ΚΕΒΕ  - 3,588

Χρεώστες χορού              205         1,453

           1,997         6,006  

 

 

8. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  

 Έπιπλα &  

 Κτίρια Σκεύη Ολικό
 € € €

Τιµή κτήσης   

1 Ιανουαρίου 2008 281,282 123,946 405,228

Προσθήκες  - 195 195

 ------------ ------------ -------------

31 ∆εκεµβρίου 2008 281,282 124,140 405,423

 ======= ======== ========

Αποσβέσεις   

1 Ιανουαρίου 2008 80,815 102,863 183,678

Επιβάρυνση έτους  8,407 5,197 13,604

 ------------ ------------ -------------

31 ∆εκεµβρίου 2008 89,222 108,060 197,282

 ======== ======== ========

Υπόλοιπο   

31 ∆εκεµβρίου 2008 192,059 16,079 208,141

 ======== ======== ========

31 ∆εκεµβρίου 2007 200,467 21,082 221,549

 ======== ======== =======
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ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΦΟΥ 

 

(Εταιρεία περιορισµένης ευθύνης δι’ εγγυήσεως των µελών) 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  

 

Για το έτος που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2008 

 

9. ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ  

 2008 2007

 € €

PAFOS APHRODITE FESTIVAL CYPRUS  

- 1,200 µετοχές €1,71 η καθεµία (8% ποσοστό συµµετοχής) 2,052 2,052

GREEN DOT (CYPRUS) PUBLIC CO LIMITED   

- 116 µετοχές Κατηγορίας Β €1,71 η καθεµία  198 198

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

- 100 µετοχές €1,71 η καθεµία 171 171

 ----------- -----------

 2,421 2,421

 ======= =======

 

 

10. ΧΡΕΩΣΤΕΣ   

 2008 2007

 € €

  

Χρεώστες συνδροµών  1,051 8,807

Χρεώστες σεµιναρίων  - 75

Αρχή Βιοµηχανικής Κατάρτισης (σεµινάρια) 4,667 2,706

Χρεώστες ιστοσελίδας 491 -

Χρεώστες εισφορών και χορού  49,852 3,340

Ευρωπαϊκό πρόγραµµα  23,015 23,015

Άλλοι χρεώστες  974 1,320

Επαγγελµατικοί συνδέσµοι  11,058 4,221

Προπληρωµές εξόδων  807 807

ΦΠΑ εισπρακτέο  872 -

 ------------ ------------

 92,787 44,291

 ======= ========

 

 

11. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ∆ΑΝΕΙΑ   

 2008 2007

 € €

  

Τραπεζικό δάνειο αποπληρωτέο µε µηνιαίες δόσεις           15,712              26,630 

Ποσό πληρωτέο µέσα σε ένα έτος  (12,302) (12,302)

 ----------- -----------

           3,410             14,328 

 ======= =======

 

 Το δάνειο είναι εγγυηµένο από όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Το δάνειο τοκίζεται 
µε ετήσιο ποσοστό 6,25%. Η πρώτη δόση δανείου πραγµατοποιήθηκε στις  16/4/2007. Το 

δάνειο αναµένεται να αποπληρωθεί στα τέλη του 2010 αφού τηρηθούν οι 37 µηνιαίες δόσεις 
των €1,025. 
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ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΦΟΥ 

 

(Εταιρεία περιορισµένης ευθύνης δι’ εγγυήσεως των µελών) 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  

 

Για το έτος που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2008 

 

 

 

12. ΠΙΣΤΩΤΕΣ    

 2008 2007

 € €

  

Προεισπραχθείσες συνδροµές  837 4,203

Οφειλόµενα έξοδα  1,400 1,487

ΚΕΒΕ 17,491 11,506

Πιστωτές χορού 16,093 15,466

Ευρωπαϊκό πρόγραµµα   18,723 18,723

Φ.Π.Α. πληρωτέο - 80

 ----------- ------------

 54,544 51,465

 ======= =======

 

 

13. ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΠΑΡΑΤΡΑΒΗΓΜΑ   

 2008 2007

 € €

  

Τράπεζα Κύπρου Λτδ  22,414 24,554

 ====== ========

 

 Το εγκεκριµένο όριο του τραπεζικού παρατραβήγµατος ανέρχεται σε  €34,172. Το τραπεζικό 

παρατράβηγµα φέρει ετήσιο τόκο 6,75%. 

 

 

 

14. ΜΕΤΡΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΜΕΤΡΗΤΩΝ  

 2008 2007

 € €

  

Μετρητά στο ταµείο και τράπεζα  1,123 2,687

Τραπεζικό παρατράβηγµα  (22,414) (24,554)

 ------------ -------------

 (21,291) (21,867)

 ======= ========
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ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΦΟΥ 

 

(Εταιρεία περιορισµένης ευθύνης δι’ εγγυήσεως των µελών) 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  

 

Για το έτος που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2008 

 

 

 

 

15. ΕΓΓΥΗΣΗ ΜΕΛΩΝ  

 

 Κάθε µέλος του Επιµελητηρίου αναλαµβάνει να συνεισφέρει στο ενεργητικό του 

Επιµελητηρίου σε περίπτωση που το Επιµελητήριο διαλυθεί ένα ποσό που δεν θα υπερβαίνει 
τα εννέα ευρώ. 

 

 

16 . ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  

 

Όπου θεωρήθηκε απαραίτητο τα συγκριτικά ποσά έχουν αναπροσαρµοστεί για να συνάδουν 

µε τις αλλαγές στην παρουσίαση του τρέχοντος έτους. 
 

 

17. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  

 

Με την εισαγωγή του Ευρώ ως επισήµου νοµίσµατος της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας από την 1 

Ιανουαρίου 2008, το νόµισµα λειτουργίας του Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου 

Πάφου έχει αλλάξει από Κυπριακές Λίρες σε Ευρώ.  Ως αποτέλεσµα, η οικονοµική 

κατάσταση της Εταιρείας την 1 Ιανουαρίου 2008 έχει µετατραπεί σε Ευρώ µε βάση το 

οριστικό κλείδωµα της ισοτιµίας €1 = £0,585274. 
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ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΦΟΥ 

 

(Εταιρεία περιορισµένης ευθύνης δι’ εγγυήσεως των µελών) 

 

∆ΗΛΩΣΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ 

 

Για το έτος που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2008 

 

 

 

 

 

Ο υπογράφων, Γιώργος Λεπτός, απ’ ότι καλύτερα γνωρίζω και πιστεύω, δηλώνω ότι: 
 

1. Το προϊόν όλων των εισπράξεων του Επιµελητηρίου έχει καταχωρηθεί κανονικά στα βιβλία 

που παρουσιάστηκαν στους κ. KPMG.  

 

2. Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2008 δεν υπήρχαν άλλα αποθεµατικά και εκκρεµείς λογαριασµοί 
εκτός εκείνων που αναφέρονται στον ισολογισµό που ελέγχθηκε από τους κ. KPMG.  

 

3. Όλες οι συναλλαγές που επηρεάζουν την κατάσταση του Επιµελητηρίου για το υπό εξέταση 

έτος έχουν καταχωρηθεί στα βιβλία και τα αντίστοιχα δικαιολογητικά έχουν παρουσιαστεί 
στους κ. KPMG.  

 

4. Όλα τα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού είναι κανονικά καταχωρηµένα στα βιβλία του 

Επιµελητηρίου κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2008.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……….…………….. 

Πρόεδρος  
 

 

Πάφος, 18 Μαΐου 2009  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


