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Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών
Προς τα Μέλη του ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΦΟΥ
(Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δι’ εγγυήσεως των μελών)
Έκθεση επί του Ελέγχου των Οικονομικών Καταστάσεων
Γνώμη
Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις του ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΠΑΦΟΥ (η «Εταιρεία»), οι οποίες παρουσιάζονται στις σελίδες 5 μέχρι 13 και αποτελούνται από την κατάσταση
οικονομικής θέσης στις 31 ∆εκεμβρίου 2016, την κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων και ταμειακών ροών του
έτους που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων
συμπεριλαμβανομένου περίληψης σημαντικών λογιστικών αρχών.
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα της
χρηματοοικονομικής θέσης της Εταιρείας στις 31 ∆εκεμβρίου 2016 και της χρηματοοικονομικής της επίδοσης και
των ταμειακών της ροών, για το έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τα ∆ιεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (∆ΠΧΑ-ΕΕ) και τις απαιτήσεις
του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ.113, όπως τροποποιείται από καιρού εις καιρό (ο «Περί Εταιρειών
Νόμος, Κεφ. 113»).
Βάση Γνώμης
∆ιενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου (∆ΠΕ). Οι ευθύνες μας, με βάση αυτά τα
πρότυπα, περιγράφονται περαιτέρω στην ενότητα της έκθεσης μας «Ευθύνη του Ελεγκτή για τον Έλεγχο των
Οικονομικών Καταστάσεων». Είμαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία σύμφωνα με τον Κώδικα ∆εοντολογίας
Λογιστών που εκδίδεται από το ∆ιεθνές Συμβούλιο Προτύπων ∆εοντολογίας για Επαγγελματίες Λογιστές (Κώδικας
∆ΣΠ∆ΕΛ), και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων στην Κύπρο
και έχουμε συμμορφωθεί με τις άλλες ευθύνες δεοντολογίας που απορρέουν από τις απαιτήσεις αυτές και τον
Κώδικα ∆ΣΠ∆ΕΛ. Πιστεύουμε, ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα για να
αποτελέσουν βάση για την ελεγκτική μας γνώμη.
Άλλες Πληροφορίες
Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για τις άλλες πληροφορίες. Οι άλλες πληροφορίες αποτελούνται από τις
πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην έκθεση διαχείρισης, αλλά δεν περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις
και την έκθεση ελεγκτή επί αυτών.
Η γνώμη μας επί των οικονομικών καταστάσεων δεν καλύπτει τις άλλες πληροφορίες και δεν εκφέρουμε
οποιοδήποτε συμπέρασμα διασφάλισης επί αυτών, εκτός όπως απαιτείται από τον Περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ. 113.
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Σχετικά με τον έλεγχό μας των οικονομικών καταστάσεων, η ευθύνη μας είναι να διαβάσουμε τις άλλες πληροφορίες, έτσι ώστε
να αξιολογήσουμε κατά πόσο αυτές είναι ουσιωδώς ασυνεπής με τις οικονομικές καταστάσεις ή με τη γνώση που έχουμε
αποκτήσει κατά τον έλεγχο, ή διαφαίνεται να είναι ουσιωδώς εσφαλμένες. Εάν, με βάση τις διαδικασίες που έχουμε
πραγματοποιήσει, συμπεράνουμε ότι υπάρχει ουσιώδες σφάλμα σε αυτές τις άλλες πληροφορίες, είμαστε υποχρεωμένοι να
αναφέρουμε το γεγονός αυτό. Η έκθεσή μας επ’ αυτού παρουσιάζεται στην ενότητα Έκθεση επί Άλλων Νομικών Απαιτήσεων.
Ευθύνες του ∆ιοικητικού Συμβουλίου για τις Οικονομικές Καταστάσεις
Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για την κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων, που δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα
σύμφωνα με τα ∆ΠΧΑ-ΕΕ και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου
που το ∆ιοικητικό Συμβούλιο καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων
απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, οφειλόμενου είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, το ∆ιοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο να αξιολογήσει την ικανότητα της
Εταιρείας να συνεχίσει ως δρώσα οικονομική μονάδα, γνωστοποιώντας, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο, τα θέματα που
σχετίζονται με τη δυνατότητα συνέχισης της Εταιρείας ως δρώσας οικονομικής μονάδας και την υιοθέτηση της λογιστικής βάσης
της δρώσας οικονομικής μονάδας, εκτός εάν υπάρχει πρόθεση να τεθεί η Εταιρεία σε εκκαθάριση ή να παύσει τις
δραστηριότητές της, ή δεν υπάρχει ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή.
Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για την επίβλεψη της διαδικασίας χρηματοοικονομικής πληροφόρησης της Εταιρείας.
Ευθύνες των Ελεγκτών για τον Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων
Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε λελογισμένη διασφάλιση κατά πόσον οι οικονομικές καταστάσεις στο σύνολό τους είναι
απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, οφειλόμενου είτε σε απάτη είτε σε λάθος, και η έκδοση έκθεσης ελεγκτή που
περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Λελογισμένη διασφάλιση συνιστά υψηλού βαθμού διασφάλιση, αλλά όχι εγγύηση, ότι ο έλεγχος που
διενεργείται σύμφωνα με τα ∆ΠΕ θα εντοπίζει πάντοτε ένα ουσιώδες σφάλμα όταν υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν
είτε από απάτη είτε από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη εάν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμενόταν ότι
θα επηρεάσουν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών που λαμβάνονται με βάση αυτές τις οικονομικές καταστάσεις.
Στο πλαίσιο μέρος ενός ελέγχου σύμφωνα με τα ∆ΠΕ, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό
καθ’ όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:


Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους για ουσιώδη σφάλματα στις οικονομικές καταστάσεις που οφείλονται είτε σε
απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζουμε και εφαρμόζουμε ελεγκτικές διαδικασίες οι οποίες ανταποκρίνονται στους κινδύνους
αυτούς και λαμβάνουμε ελεγκτικά τεκμήρια τα οποία είναι επαρκή και κατάλληλα για να αποτελέσουν τη βάση της γνώμης
μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ενός ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι μεγαλύτερος από αυτόν που
οφείλεται σε λάθος, καθ’ ότι η απάτη μπορεί να περιλαμβάνει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις,
ψευδείς δηλώσεις ή την παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου.



Κατανοούμε τις σχετικές με τον έλεγχο δικλίδες εσωτερικού ελέγχου, προκειμένου να σχεδιάσουμε ελεγκτικές διαδικασίες
κατάλληλες για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων
εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας.



Αξιολογούμε την καταλληλόλητα των λογιστικών αρχών που χρησιμοποιήθηκαν και του λελογισμένου των λογιστικών
εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από το ∆ιοικητικό Συμβούλιο.



Συμπεραίνουμε για την καταλληλότητα της χρήσης από το ∆ιοικητικό Συμβούλιο της λογιστικής βάσης της δρώσας
οικονομικής μονάδας και, με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν, κατά πόσον υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα
αναφορικά με γεγονότα ή συνθήκες που να υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους αμφιβολίας ως προς την ικανότητα της
Εταιρείας να συνεχίσει ως δρώσα οικονομική μονάδα. Εάν συμπεράνουμε, ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε
υποχρεωμένοι στην έκθεσή μας να επισύρουμε την προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις,
ή, εάν τέτοιες γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς, να τροποποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα συμπεράσματά μας βασίζονται
στα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν μέχρι την ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, μελλοντικά γεγονότα ή
συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα η Εταιρεία να παύσει να λειτουργεί ως δρώσα οικονομική μονάδα.



Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των οικονομικών καταστάσεων,
συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, και κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις αντικατοπτρίζουν τις
υποκείμενες συναλλαγές και γεγονότα με τρόπο που να επιτυγχάνεται η αληθινή και δίκαιη εικόνα.

Επικοινωνούμε με το ∆ιοικητικό Συμβούλιο αναφορικά με, μεταξύ άλλων θεμάτων, το προγραμματισμένο πεδίο και
χρονοδιάγραμμα του ελέγχου και σημαντικά ευρήματα από τον έλεγχο, συμπεριλαμβανομένων τυχόν σημαντικών ελλείψεων
στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που εντοπίσαμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας.
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Έκθεση επί Άλλων Νομικών Απαιτήσεων
Σύμφωνα με τις επιπρόσθετες απαιτήσεις των περί Ελεγκτών και Υποχρεωτικών Ελέγχων των Ετήσιων και Ενοποιημένων
Λογαριασμών Νόμου του 2009, Ν.42(Ι)/2009, όπως τροποποιείται από καιρού εις καιρό («Νόμος 42(Ι)/2009»), αναφέρουμε τα
πιο κάτω:






Έχουμε πάρει όλες τις πληροφορίες και εξηγήσεις που θεωρήσαμε αναγκαίες για τους σκοπούς του ελέγχου μας.
Κατά τη γνώμη μας, έχουν τηρηθεί από την Εταιρεία κατάλληλα λογιστικά βιβλία, στην έκταση που φαίνεται από την
εξέταση από εμάς αυτών των βιβλίων.
Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας 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.
Σύμφωνα με την κατανόηση της επιχείρησης και του περιβάλλοντός της που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχό μας των
οικονομικών καταστάσεων, δεν εντοπίσαμε ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση ∆ιαχείρισης.

Άλλο θέμα
Αυτή η έκθεση, περιλαμβανομένης και της γνώμης, ετοιμάστηκε για τα μέλη της Εταιρείας ως σώμα και μόνο σύμφωνα με το
Άρθρο 34 του Νόμου 42(Ι)/2009 και για κανένα άλλο σκοπό. ∆ίνοντας αυτή τη γνώμη δεν αποδεχόμαστε και δεν
αναλαμβάνουμε ευθύνη για οποιοδήποτε άλλο σκοπό ή προς οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο στη γνώση του οποίου αυτή η
έκθεση δυνατόν να περιέλθει.

Γιώργος Β. Ανδρέου , BSc, FCA
Εγκεκριμένος Λογιστής και Εγγεγραμμένος Ελεγκτής
εκ μέρους και για λογαριασμό της
KPMG Limited
Εγκεκριμένοι Λογιστές και Εγγεγραμμένοι Ελεγκτές
Τ.Θ 60288
8101 Πάφος
Κύπρος
15 Ιουνίου 2017
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ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΦΟΥ
(Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δι’ εγγυήσεως των μελών)
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016

2016
€

2015
€

2
3
4

60,070
142,872
89,085
-------------292,027
--------------

59,545
68,173
60,762
------------188,480
-------------

5
6

197,050
5,000
905
4,200
2,520
------------209,675
-------------82,352
(12,127)
-------------70,225
-------------70,225
========

180,317
2,052
1,919
2,245
1,312
1,745
------------189,590
------------(1,110)
(11,879)
----------(12,989)
----------(12,989)
=======

Σημ.
ΕΣΟΔΑ
Συνδρομές μελών
Δικαιώματα έκδοσης και πιστοποίησης εγγράφων
Καθαρά έσοδα τοπικών δραστηριοτήτων

ΔΑΠΑΝΕΣ
Έξοδα διοίκησης
Διάφορα έξοδα
Τραπεζικά δικαιώματα, τόκοι πληρωτέοι και προστίματα
Καθυστερημένες συνδρομές που διαγράφηκαν
Διαγραφή άλλων χρεωστών
Καθαρά έξοδα από αποστολή και συνεργασία στο Αμάν

Πλεόνασμα / (Έλλειμμα) έτους
Αποσβέσεις
Πλεόνασμα / (Έλλειμμα) έτους μετά τις αποσβέσεις
Πλεόνασμα / (Έλλειμμα) που μεταφέρεται στα αποθεματικά

7
8
9

10

Οι σημειώσεις στις σελίδες 8 μέχρι 13 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.
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ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΦΟΥ
(Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δι’ εγγυήσεως των μελών)
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
Στις 31 Δεκεμβρίου 2016
2016
€

2015
€

10
11

147,185
3,787
-------------150,972
--------------

137,239
3,787
-----------141,026
------------

12
13

79,426
99,042
-------------178,468
--------------329,440
=========

58,281
1,005
-----------59,286
-----------200,312
=======

Αποθεματικά
Κέρδη που κρατήθηκαν

15

179,309
---------------

109,084
------------

Τρέχουσες υποχρεώσεις
Τραπεζικά παρατραβήγματα
Πιστωτές και οφειλόμενα έξοδα

13
14

150,131
--------------150,131
--------------150,131
-------------329,440
========

36,687
54,541
-----------91,228
-----------91,228
-----------200,312
========

Σημ.
Περιουσιακά στοιχεία
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός
Επενδύσεις
Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Χρεώστες
Μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο
Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων

Σύνολο τρεχουσών υποχρεώσεων
Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο αποθεματικών και υποχρεώσεων

Στις 15 Ιουνίου 2017, το Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πάφου ενέκρινε
τις οικονομικές καταστάσεις.
……………………………… Πρόεδρος
……………………………….Αντιπρόεδρος (Οικονομικών)

Οι σημειώσεις στις σελίδες 8 μέχρι 13 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

7

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΦΟΥ
(Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δι’ εγγυήσεως των μελών)
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
Για το έτος που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2016

Σημ.
Ροή μετρητών από εργασίες
Πλεόνασμα / Έλλειμμα έτους
Αναπροσαρμογές για:
Αποσβέσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού
Τόκοι πληρωτέοι
Ζημιά από δωρεά μετόχων του Pafos Aphrodite Festival Cyprus

10

2016
€

2015
€

70,225

(12,989)

12,127
891
-------------

11,879
1,863
2,052
-----------

83,243
(21,145)
95,590
------------157,688
------------

2.805
(19,636)
16,657
-----------(174)
-----------

(22,073)
-------------(22,073)
--------------

(1,170)
-----------(1,170)
------------

(891)
------------(891)
------------134,274
(35,682)
-------------99,042
========

(1,863)
-----------(1,863)
-----------(3,207)
(32,475)
-----------(35,682)
=======

Ροή μετρητών για εργασίες πριν τις αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης
Αύξηση στους χρεώστες
Αύξηση στους πιστωτές

12
14

Καθαρή ροή / εκροή μετρητών από/(για) εργασίες
Εκροή μετρητών για επενδυτικές δραστηριότητες
Πληρωμές για αγορά στοιχείων πάγιου ενεργητικού

10

Καθαρή εκροή μετρητών για επενδυτικές δραστηριότητες
Εκροή μετρητών για χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Τόκοι που πληρώθηκαν
Καθαρή εκροή μετρητών για χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Καθαρή μείωση στα μετρητά και αντίστοιχα μετρητών
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στην αρχή του έτους
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στο τέλος του έτους

13

Οι σημειώσεις στις σελίδες 8 μέχρι 13 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 Δεκεμβρίου 2016
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
Δεν 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
33.3
Λογισμικά & λογιστικά προγράμματα *
* Έχουν συμπεριληφθεί στα έπιπλα και σκεύη στη σημείωση 8 των οικονομικών καταστάσεων.
Χρηματοοικονομικά μέσα
Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού και οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται
από τη στιγμή που η Εταιρεία καθίσταται ένα μέρος των συμβαλλόμενων του χρηματοοικονομικού
μέσου.
Απαιτήσεις από εμπορικές και άλλες δραστηριότητες
Οι εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις παρουσιάζονται στην ονομαστική τους αξία μείον πρόβλεψη για
επισφαλή χρέη, που υπολογίζονται με βάση την εξέταση όλων των εκκρεμούντων ποσών στο τέλος του
έτους. Ποσά που δεν μπορούν να εισπραχθούν διαγράφονται όταν εντοπίζονται.
Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές
Οι υποχρεώσεις από εμπορικές δραστηριότητες παρουσιάζονται στην ονομαστική τους αξία.
Επενδύσεις
Οι επενδύσεις σε μετοχές εταιρειών που δεν είναι υπό διαπραγμάτευση σε ενεργή αγορά
παρουσιάζονται στον ισολογισμό σε τιμή κόστους.
Συγκριτικά Ποσά
Όπου χρειάζεται τα συγκριτικά ποσά αναπροσαρμόζονται για να συνάδουν με τις μεταβολές στην
παρουσίαση του τρέχοντος έτους

2.

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΜΕΛΩΝ
Συνδρομές υφιστάμενων μελών
Συνδρομές νέων μελών

3.

2016
€
57,705
2,365
------------60,070
========

2015
€
50,945
8,600
------------59,545
========

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Έσοδα από έκδοση πιστοποιητικών προελεύσεως και
άλλες πιστοποιήσεις

2016
€

2015
€

142,872
========

68,173
========
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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 Δεκεμβρίου 2016
4.

ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Σημ.
Κέρδος από σεμινάρια
Κέρδος από ετήσιο χορό
Εισφορές και έσοδα από προσφερόμενες υπηρεσίες
Εγγραφή νέων μελών
Εισφορές μελών Διοικητικού Συμβουλίου για ανακαίνιση νέων
γραφείων
Έσοδα από ευρωπαϊκά προγράμματα

4.1

4.1
4.2
4.3

4.4

Έσοδα από σεμινάρια
Έξοδα για σεμινάρια
Έξοδα για σεμινάρια από προηγούμενα έτη
4

Έσοδα από ετήσιο χορό
Έξοδα για ετήσιο χορό
4

2,330
2,325
-------------60,762
========

2016
€
44,956
(14,772)
-------------30,184
========

2015
€
21,721
(2,812)
(2,866)
-------------16,043
=========

2016
€
29,560
(11,937)
-------------17,623
========

2015
€
34,800
(8,583)
-----------26,217
=======

2016
€

2015
€

8,201
1,593
2,511
------------12,305
(363)
------------11,942
========

8,201
1,261
2,373
-----------11,835
(1,318)
-----------10,517
=======

2016
€
9,887
2,773
(89)

2015
€
(717)
1,742

9,255
21,826

650
650
2,325

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Σημ.
Έσοδα από Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και
Προβολής Περιφερείας Πάφου Λίμιτεδ
Έσοδα από ιστοσελίδα
Έσοδα από ενοικίαση αίθουσας

Έξοδα για ιστοσελίδα
4
4.4

5,800
21,826
------------89,085
========

ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΤΗΣΙΟ ΧΟΡΟ
Σημ.

4.3

2015
€
16,043
26,217
10,517
3,330

ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
Σημ.

4.2

2016
€
30,184
17,623
11,942
1,710

ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Σημ.
Art & Crafts (Partner)
Strategic Partnership European Incubator (Partner)
Simulation for Entre / ship (Partner)
Support for small and medium sized Enterprises engaging in
Apprenticeships
Increasing quality in Vet through mobility & cooperation
Transfer of skills and innovative methods for adopting vocational
4
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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 Δεκεμβρίου 2016

5.

ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Μισθοί και εργοδοτικές εισφορές
Έξοδα φιλοξενίας και γενικής συνέλευσης
Επαγγελματικά δικαιώματα (Ειδικός συνεργάτης)
Εισφορά προς Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και
Προβολής Περιφερείας Πάφου Λίμιτεδ
Τηλέφωνα, φαξ και άλλα έξοδα επικοινωνίας
Γραφική ύλη
Ταχυδρομικά
Οδοιπορικά και μεταφορικά
Δωρεές, βραβεία και εισφορές
Ελεγκτικά δικαιώματα
Λογιστικά δικαιώματα
Φωτισμός
Υδατοπρομήθεια
Έξοδα γραφείου
Επισκευές και συντήρηση
Κοινόχρηστα
Ασφάλιστρα
Ενοίκιο

6.

2016
€
146,683
7,141
14,625

2015
€
139,600
5,726
9,750

500
2,687
1,721
499
2,623
2,721
800
600
3,206
85
6,483
2,454
1,208
614
2,400
-------------197,050
========

500
2,662
1,738
310
1,850
3,068
800
600
3,222
94
6,275
2,265
1,243
614
-------------180,317
========

2016
€

2015
€

1,000
4,000
-------------5,000
========

2,052
-------------2,052
========

ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ

Παραχώρηση δωρεάν μετοχών στο Pafos Aphrodite Festival
Συνδρομή για Ευρωπαϊκά Προγράμματα
Σύλια Χ” Αλεξάνδρου – Grantxpert Consulting Ltd
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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 Δεκεμβρίου 2016
7.

ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΓΡΑΦΗΚΑΝ

Έτος που αφορούν
2016
2015
2014
2013

8.

10.

2015
€

375
3,705
120

375
1,870
-

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

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

4,200

2,245

=========

=========

ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΑΛΛΟΙ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΓΡΑΦΗΚΑΝ
2016
€
560
1,960
-----------2,520
=======

Χρεώστες σεμιναρίων
Διαγραφές από ετήσιο χορό

9.

2016
€

ΚΑΘΑΡΑ ΕΞΟΔΑ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΑΜΑΝ
2016
€
Διάφορες εισφορές
Έξοδα αποστολής και μεταφορικά
------------========

2015
€
812
500
------------1,312
=======
2015
€
9,359
(11,104)
------------(1,745)
=======

ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Τιμή κτήσης
1 Ιανουαρίου 2016
Προσθήκες
31 Δεκεμβρίου 2016
Αποσβέσεις
1 Ιανουαρίου 2016
Επιβάρυνση έτους
31 Δεκεμβρίου 2016
Υπόλοιπο
31 Δεκεμβρίου 2016
31 Δεκεμβρίου 2015

Κτίρια
€

Έπιπλα &
Σκεύη
€

Ολικό
€

281,282
-----------281,282
=======

137,131
22,073
-----------159,204
=======

418,413
22,073
------------440,486
=======

148,071
8,407
-----------156,478
=======

133,103
3,720
-------------136,823
========

281,174
12,127
------------293,301
========

124,804
=======
133,211
=======

22,381
=======
4,028
=======

147,185
========
137,239
========
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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 Δεκεμβρίου 2016
11.

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
Green Dot (Cyprus) Public Co Limited
- 116 μετοχές Κατηγορίας Β €1,71 η καθεμία
(16,57% ποσοστό συμμετοχής)
Κυπριακή Εταιρεία Περιβάλλοντος
- 100 μετοχές €1,71 η καθεμία (6,95% ποσοστό
συμμετοχής)
Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάφου Αφροδίτη Λτδ
- 3418 μετοχές €1 η καθεμία (2,48% ποσοστό συμμετοχής)

12.

2015
€

198

198

171

171

3,418
------------3,787

3,418
----------3,787

2016
€
12,204
2,511
34,824
300
18,750
2,628
12
1,000

2015
€
13,223
1,054
9,212
300
26,931
980
12
1,000

6,500
697
------------79,426

3,500
1,476
593
-----------58,281

ΧΡΕΩΣΤΕΣ
Χρεώστες συνδρομών
Χρεώστες σεμιναρίων
Αρχή Βιομηχανικής Κατάρτισης (σεμινάρια)
Χρεώστες ιστοσελίδας
Χρεώστες εισφορών και χορού
Χρεώστες πιστοποιητικών
Επαγγελματικοί συνδέσμοι
Προπληρωθέντα έξοδα
Προκαταβολή (Οργανισμός Πολιτιστικής Πρωτεύουσας
της Ευρώπης – Πάφος 2017 Λτδ)
Χρεώστες ενοικίασης αίθουσας
Χρεώστες από αποστολή Αμάν (μεταφορικά)

13.

2016
€

ΜΕΤΡΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΜΕΤΡΗΤΩΝ
2016
2015
€
€
Μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο
99,042
1,005
--------------------1,005
99,042
Για σκοπούς της κατάστασης των ταμειακών ροών, τα μετρητά και αντίστοιχα μετρητών
περιλαμβάνουν:
2016
2015
€
€
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών:
Μετρητά στο ταμείο
1,790
1,005
Μετρητά στην τράπεζα
97,252
Τραπεζικά παρατραβήγματα
(36,687)
----------------------(35,682)
99,042
Στο υπόλοιπο της τράπεζας περιλαμβάνονται ποσά που οφείλονται στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα
στήριξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων (Leader) και από την εισφορά μελέτης για αγκυροβόλιο (Σημ.
14).
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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 Δεκεμβρίου 2016

14.

ΠΙΣΤΩΤΕΣ

Προ-εισπραχθείσες συνδρομές
Εμπορικοί πιστωτές και οφειλόμενα έξοδα
ΚΕΒΕ
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας
Εισφορά μελέτης για αγκυροβόλιο
Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα στήριξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων
(Leader)

15.

2015
€

2,035
29,450
7,949
4,642
30,000

2,620
38,904
12,586
431
-

76,055
------------150,131
========

-----------54,541
=======

2016
€

2015
€

109,084
70,225
------------179,309
========

122,073
(12,989)
-----------109,084
=======

ΚΕΡΔΗ ΠΟΥ ΚΡΑΤΗΘΗΚΑΝ

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου
Πλεόνασμα / (Έλλειμμα) έτους
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου

16.

2016
€

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.

17.

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Όπου θεωρήθηκε απαραίτητο τα συγκριτικά ποσά έχουν αναπροσαρμοστεί για να συνάδουν με τις
αλλαγές στην παρουσίαση του τρέχοντος έτους.
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ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΦΟΥ
(Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δι’ εγγυήσεως των μελών)
ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
Για το έτος που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2016

Ο υπογράφων, Ανδρέας Δημητριάδη, απ’ ότι καλύτερα γνωρίζω και πιστεύω, δηλώνω ότι:
1.

Το προϊόν όλων των εισπράξεων του Επιμελητηρίου έχει καταχωρηθεί κανονικά στα βιβλία που
παρουσιάστηκαν στην KPMG Limited.

2.

Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2016 δεν υπήρχαν άλλα αποθεματικά και εκκρεμείς λογαριασμοί εκτός εκείνων
που αναφέρονται στην κατάσταση οικονομικής θέσης που ελέγχθηκε από την KPMG Limited.

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 στην KPMG Limited.

4.

Όλα τα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού είναι κανονικά καταχωρημένα στα βιβλία του
Επιμελητηρίου κατά την 31 Δεκεμβρίου 2016.

……….……………..
Πρόεδρος
Πάφος, 15 Ιουνίου 2017

