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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  

 

Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020 
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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 21 και αποτελούνται 
από την κατάσταση οικονομικής θέσης στις 31 Δεκεμβρίου 2020, τις καταστάσεις αποτελεσμάτων, μεταβολών 
καθαρής θέσης 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 Δεκεμβρίου 2020 και της χρηματοοικονομικής της επίδοσης 
και των ταμειακών της ροών, για το έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΔΠΧΑ-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 
 
Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ). 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 
Δεοντολογίας Λογιστών που εκδίδεται από το Διεθνές Συμβούλιο Προτύπων Δεοντολογίας για Επαγγελματίες 
Λογιστές (Κώδικας ΔΣΠΔΕΛ), και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο οικονομικών 
καταστάσεων στην Κύπρο και έχουμε συμμορφωθεί με τις άλλες ευθύνες δεοντολογίας που απορρέουν από τις 
απαιτήσεις αυτές και τον Κώδικα ΔΣΠΔΕΛ. Πιστεύουμε, ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι 
επαρκή και κατάλληλα για να αποτελέσουν βάση για την ελεγκτική μας γνώμη.  
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Ευθύνες του Διοικητικού Συμβουλίου για τις Οικονομικές Καταστάσεις  
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για την κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων, που δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα 
σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ-ΕΕ και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού 
ελέγχου που το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών 
καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, οφειλόμενου είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 
 
Κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο να αξιολογήσει την ικανότητα 
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 Διοικητικό 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 ΔΠΕ 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 ΔΠΕ, 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 Διοικητικό Συμβούλιο. 

 

 Συμπεραίνουμε για την καταλληλότητα της χρήσης από το Διοικητικό 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 Διοικητικό 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 53/2017»), 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. 

 
 
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 53/2017 και για κανένα άλλο σκοπό.  Δίνοντας αυτή τη γνώμη δεν αποδεχόμαστε και δεν 
αναλαμβάνουμε ευθύνη για οποιοδήποτε άλλο σκοπό ή προς οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο στη γνώση του οποίου αυτή η 
έκθεση δυνατόν να περιέλθει. 
 

 

 

 

Γιώργος Β. Ανδρέου BSc, FCA 

Εγκεκριμένος Λογιστής και Εγγεγραμμένος Ελεγκτής 
εκ μέρους και για λογαριασμό της 

KPMG Limited 

Εγκεκριμένοι Λογιστές και Εγγεγραμμένοι Ελεγκτές 
Λεωφόρος Γρίβα Διγενή 52 

8047 Πάφος 
Κύπρος 
 

26 Νοεμβρίου 2021  
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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 2020  

 

 

 

 

  2020 2019 

 Σημ. € € 

    

ΕΣΟΔΑ    

Συνδρομές μελών  2 60,515 60,140 

Δικαιώματα έκδοσης και πιστοποίησης εγγράφων  3 140,241 199,066 

Καθαρά έσοδα τοπικών δραστηριοτήτων  4 27,076 81,995 

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

  227,832 341,201 

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

    

ΔΑΠΑΝΕΣ    

Έξοδα διοίκησης  5 (157,787) (158,434) 

Τραπεζικά δικαιώματα, τόκοι πληρωτέοι και προστίματα  (315) (284) 

Καθυστερημένες συνδρομές που διαγράφηκαν  6 (13,795) (5,135) 

Διαγραφή άλλων χρεωστών 7 - (680) 

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

  (171,897) (164,533) 

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

Πλεόνασμα έτους   55,935 176,668 

Αποσβέσεις  8 (11,580) (11,523) 

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

Πλεόνασμα έτους μετά τις αποσβέσεις   44,355 165,145 

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

Πλεόνασμα που μεταφέρεται στα αποθεματικά   44,355 165,145 

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

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 8 μέχρι 21 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 2020 

 

  2020 2019 

 Σημ. € € 

Περιουσιακά στοιχεία    

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία     

Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός   8 105,090 116,301 

Επενδύσεις  9 3,787 3,787 

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

Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων  108,877 120,088 

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

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία    

Χρεώστες 10 31,656 81,828 

Μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο  11 465,132 377,717 

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

Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων  496,788 459,545 

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

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων   605,665 579,633 

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

Αποθεματικά     

Κέρδη που κρατήθηκαν 13 564,207 519,852 

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

Τρέχουσες υποχρεώσεις     

Τραπεζικά παρατραβήγματα 11 1,625 1,089 

Πιστωτές και οφειλόμενα έξοδα  12 39,833 58,692 

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

Σύνολο τρεχουσών υποχρεώσεων  41,458 59,781 

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

Σύνολο αποθεματικών και υποχρεώσεων   665,665 579,633 

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

 

 

 

Στις 26 Νοεμβρίου 2021, το Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πάφου 
ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις.  
 

 

……………………………… Πρόεδρος  
 

……………………………….Αντιπρόεδρος (Οικονομικών)  
 

 

 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 8 μέχρι 21 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 2020 

 

 

 

  2020 2019 

 Σημ. € € 

Ροή μετρητών από εργασίες     

Πλεόνασμα έτους   44,355 165,145 

    

Αναπροσαρμογές για:    

Αποσβέσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 8 11,580 11,523 

Τόκοι πληρωτέοι   46 - 

Τόκοι εισπρακτέοι   - (45) 

Φορολογία   - 13 

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

Ροή μετρητών για εργασίες πριν τις αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης  55,981 176,636 

Αύξηση στους χρεώστες  10 50,172 (18,381) 

Μείωση στους πιστωτές   12 (18,859) (23,803) 

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

Καθαρή ροή μετρητών από/(για) εργασίες  87,294 134,452 

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

Εκροή μετρητών για επενδυτικές δραστηριότητες     

Πληρωμές για αγορά στοιχείων πάγιου ενεργητικού  8 (369) (2,484) 

Τόκοι εισπρακτέοι   - 45 

Φορολογία   - (13) 

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

Καθαρή εκροή μετρητών για επενδυτικές δραστηριότητες   (369) (2,452) 

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

Εκροή μετρητών για χρηματοδοτικές δραστηριότητες    

    

Τόκοι που πληρώθηκαν   (46) - 

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

Καθαρή ροή / εκροή μετρητών για χρηματοδοτικές δραστηριότητες   (46) - 

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

Καθαρή αύξηση στα μετρητά και αντίστοιχα μετρητών   86,879 132,000 

Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στην αρχή του έτους  11 376,628 244,628 

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

Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στο τέλος του έτους  11 463,507 376,628 

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

 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 8 μέχρι 21 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 2020 

 

 

1. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ  

  

Βάση ετοιμασίας των οικονομικών καταστάσεων 
 Οι οικονομικές καταστάσεις ετοιμάστηκαν με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους. 
 

Νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης 
Οι οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ (€), το οποίο είναι το νόμισμα λειτουργίας της 
Εταιρείας 

 

Υιοθέτηση νέων και αναθεωρημένων προτύπων και διερμηνειών όπως υιοθετήθηκαν από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση (EE) 

Κατά το τρέχον έτος, η Εταιρεία υιοθέτησε όλες τις αλλαγές στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 
Αναφοράς (ΔΠΧΑ) τα οποία σχετίζονται με τις εργασίες της και είναι εφαρμόσιμα για λογιστικές 
περιόδους που αρχίζουν την 1 Ιανουαρίου 2020. Η υιοθέτηση αυτή δεν είχε επιφέρει σημαντικές αλλαγές 
στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας με εξαίρεση την υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά 

μέσα και του ΔΠΧΑ 15 Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες. 

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

Αναγνώριση εισοδημάτων 

Αναγνώριση της σύμβασης με τον πελάτη 

Η Εταιρεία αναγνωρίζει τα εισοδήματα όταν τα μέρη έχουν εγκρίνει τη σύμβαση (γραπτώς, 
προφορικά ή σύμφωνα με άλλες συνήθης επιχειρηματικές πρακτικές) και έχουν δεσμευτεί να 

εκτελέσουν τις αντίστοιχες υποχρεώσεις τους, η οικονομική οντότητα μπορεί να προσδιορίσει τα 

δικαιώματα κάθε μέρους αναφορικά με τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που πρόκειται να μεταβιβαστούν, η 

οικονομική οντότητα μπορεί να προσδιορίσει τους όρους πληρωμής για τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που 
πρόκειται να μεταβιβαστούν, η σύμβαση έχει εμπορική υπόσταση (ήτοι ο κίνδυνος, ο χρόνος ή το 
ποσό των μελλοντικών ταμειακών ροών της οικονομικής οντότητας αναμένεται να μεταβληθούν ως 
αποτέλεσμα της σύμβασης) και είναι πιθανό η οικονομική οντότητα να εισπράξει το αντάλλαγμα που 
δικαιούται έναντι των αγαθών και υπηρεσιών που θα μεταβιβαστούν στον πελάτη και όταν 
συγκεκριμένα κριτήρια πληρούνται για κάθε μία από τις συμβάσεις της Εταιρείας με πελάτες. 

Προσδιορισμός της τιμής συναλλαγής 

Το εισόδημα αντιπροσωπεύει το ποσό που αντανακλά το αντάλλαγμα που η Εταιρεία εκτιμά ότι 
δικαιούται έναντι της μεταβίβασης των υποσχόμενων αγαθών ή υπηρεσιών στον πελάτη, εκτός από 
ποσά που εισπράχθηκαν εκ μέρους τρίτων (για παράδειγμα, φορολογία προστιθέμενης αξίας). 

Η Εταιρεία δεν έχει σημαντικές συμβάσεις όπου η περίοδος μεταξύ της μεταβίβασης των 
υποσχόμενων αγαθών ή υπηρεσιών στον πελάτη και η πληρωμή από τον πελάτη υπερβαίνει τον ένα 

χρόνο. Ως αποτέλεσμα, η Εταιρεία επιλέγει να χρησιμοποιήσει την πρακτική λύση και δεν 
αναπροσαρμόζει οποιεσδήποτε από τις τιμές συναλλαγής για την πάροδο του χρόνου. 
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(Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δι’ εγγυήσεως των μελών) 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  

Για το έτος που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2020 

 

Προσδιορισμός των υποχρεώσεων εκτέλεσης 

Η Εταιρεία αξιολογεί κατά πόσο οι συμβάσεις που αφορούν την παροχή μιας σειράς αγαθών ή / και 
υπηρεσιών περιέχουν μία ή περισσότερες υποχρεώσεις εκτέλεσης (ξεχωριστές υποσχέσεις εκτέλεσης 
μιας υπηρεσίας) και κατανέμουν την τιμή συναλλαγής σε κάθε υποχρέωση εκτέλεσης με βάση τις 
σχετικές ατομικές τιμές πώλησης. Ένα αγαθό ή μια υπηρεσία που η Εταιρεία την έχει υποσχεθεί σε 
έναν πελάτη είναι ξεχωριστή εάν ο πελάτης μπορεί να επωφεληθεί από το αγαθό ή την υπηρεσία, είτε 
μεμονωμένα είτε από κοινού με άλλους πόρους οι οποίοι είναι άμεσα διαθέσιμοι στον πελάτη 

(δηλαδή το αγαθό ή η υπηρεσία έχει τη δυνατότητα να είναι διακριτό) και η υπόσχεση της Εταιρείας 
να μεταβιβάσει το αγαθό ή την υπηρεσία στον πελάτη μπορεί να προσδιοριστεί χωριστά από άλλες 
υποσχέσεις που περιέχονται στη σύμβαση (δηλαδή το αγαθό ή η υπηρεσία είναι διακριτό στο πλαίσιο 
της σύμβασης). 

Υποχρεώσεις εκτέλεσης και πολιτικές αναγνώρισης εσόδων 

Παροχή υπηρεσιών σε κάποιο χρονικό σημείο 

Ο έλεγχος των υπηρεσιών μεταβιβάζεται στον πελάτη τη χρονική στιγμή που οι υπηρεσίες 
λαμβάνονται από τον πελάτη, καθώς αυτή τη χρονική στιγμή ο πελάτης επωφελείται από την 
συγκεκριμένη υπηρεσία. 

 

Έσοδα και έξοδα χρηματοδότησης 

Τα έσοδα και έξοδα χρηματοδότησης της Εταιρείας περιλαμβάνουν: 

- τόκους εισπρακτέους 

- τόκους πληρωτέους 
 

 

 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 

Λογισμικά & λογιστικά προγράμματα * 33.3  

  

 * Έχουν συμπεριληφθεί στα έπιπλα και σκεύη στη σημείωση 8 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 2020 

 

 

Χρηματοοικονομικά μέσα 

 Αναγνώριση και αρχική επιμέτρηση 

Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού και οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 
αναγνωρίζονται από τη στιγμή που η Εταιρεία καθίσταται ένα μέρος των συμβαλλομένων του 
χρηματοοικονομικού μέσου. 
 

Ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο (εκτός αν πρόκειται για εμπορικούς χρεώστες χωρίς 
σημαντικό στοιχείο χρηματοδότησης) ή χρηματοοικονομική υποχρέωση, αποτιμάται αρχικά στη 

δίκαιη αξία συν, για ένα στοιχείο που δεν αποτιμάται στη δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, τα 

έξοδα συναλλαγής που μπορούν να αποδοθούν άμεσα για την απόκτηση ή την έκδοσή του.  
 

Εμπορικοί χρεώστες χωρίς σημαντικό στοιχείο χρηματοδότησης αρχικά αποτιμούνται στην τιμή 

συναλλαγής. 
 

Κατάταξη και μεταγενέστερη επιμέτρηση 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού 

Κατά την αρχική αναγνώριση, ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο ταξινομείται όπως 
επιμετράται σε: αποσβεσμένο κόστος, δίκαιη αξία μέσω λοιπών συνολικών εσόδων - χρεωστικοί 
τίτλοι, δίκαιη αξία μέσω λοιπών συνολικών εσόδων - μετοχικοί τίτλοι, ή δίκαιη αξία μέσω 

αποτελεσμάτων. 
 

Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού δεν ανακατατάσσονται μετά την αρχική τους 
αναγνώριση εκτός εάν η Εταιρεία αλλάξει το επιχειρηματικό μοντέλο που εφαρμόζει για τη 

διαχείριση χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού, οπότε όλα τα επηρεαζόμενα  

χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού ανακατατάσσονται την πρώτη ημέρα της πρώτης περιόδου 
αναφοράς μετά την αλλαγή του επιχειρηματικού μοντέλου. 
 

Ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο αποτιμάται σε αποσβεσμένο κόστος εάν πληροί και 
τους δύο ακόλουθους όρους και δεν έχει οριστεί ως σε δίκαιη αξία μέσω αποτελεσμάτων: 
 

 διατηρείται στο πλαίσιο ενός επιχειρηματικού μοντέλου, στόχος του οποίου είναι η διακράτηση 

χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού με σκοπό την είσπραξη συμβατικών ταμειακών ροών, και 
 

 οι συμβατικοί του όροι δημιουργούν σε συγκεκριμένες ημερομηνίες ταμειακές ροές που συνίστανται 
αποκλειστικά σε αποπληρωμή κεφαλαίου και τόκων επί του ανεξόφλητου υπολοίπου κεφαλαίου. 
 

Μία επένδυση σε χρεωστικό τίτλο επιμετρείται σε εύλογη αξία μέσω λοιπών συνολικών εσόδων εάν 
πληροί και τους δύο ακόλουθους όρους και δεν έχει οριστεί σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων: 
 

 διατηρείται στο πλαίσιο ενός επιχειρηματικού μοντέλου του οποίου ο στόχος επιτυγχάνεται τόσο με την 
είσπραξη συμβατικών ταμειακών ροών όσο και με την πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού, 
και 
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(Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δι’ εγγυήσεως των μελών) 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  

Για το έτος που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2020 

 

 

 οι συμβατικοί του όροι δημιουργούν σε συγκεκριμένες ημερομηνίες ταμειακές ροές που 
συνίστανται αποκλειστικά σε αποπληρωμή κεφαλαίου και τόκων επί του ανεξόφλητου υπολοίπου 
κεφαλαίου. 
 

Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών 

Τα μετρητά και αντίστοιχα μετρητών αποτελούνται από μετρητά στο ταμείο και καταθέσεις στην 
τράπεζα μείον τραπεζικά παρατραβήγματα. Τα τραπεζικά παρατραβήγματα που αποπληρώνονται σε 
πρώτη ζήτηση αποτελούν μέρος της διαχείρισης μετρητών της Εταιρείας και συμπεριλαμβάνονται 
στα μετρητά και αντίστοιχα μετρητών μόνο για σκοπούς της κατάστασης ταμειακών ροών. 

 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού - μεταγενέστερη επιμέτρηση, κέρδη και ζημίες 
 

Χρηματοοικονομικά 

στοιχεία ενεργητικού 
που επιμετρώνται σε 
αποσβεσμένο κόστος 

Μετά την αρχική αναγνώριση, αυτά τα στοιχεία ενεργητικού 
επιμετρώνται σε αποσβεσμένο κόστος χρησιμοποιώντας την μέθοδο του 
πραγματικού επιτοκίου. Το αποσβεσμένο κόστος είναι μειωμένο με 
πιστωτικές ζημιές. Έσοδα από τόκους, συναλλαγματικά κέρδη ή ζημιές 
και ζημιές απομείωσης αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα. Κέρδος ή 

ζημιά λόγω διαγραφής αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα. 

 

Απομείωση 

 Χρηματοοικονομικά μέσα και περιουσιακά στοιχεία από συμβάσεις 

Η Εταιρεία αναγνωρίζει πρόβλεψη ζημιάς για αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές σε: 

 χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που αποτιμώνται σε αποσβεσμένο κόστος 

 επενδύσεις σε χρεωστικούς τίτλους που αποτιμώνται σε εύλογη αξία μέσω των λοι
συνολικών εσόδων 

 περιουσιακά στοιχεία από συμβάσεις. 

Η Εταιρεία επιμετρά την πρόβλεψη ζημιάς για ένα χρηματοοικονομικό μέσο σε ποσό ίσο με
αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες καθ' όλη τη διάρκεια ζωής του χρηματοοικονομικού μέ
εκτός από τις ακόλουθες περιπτώσεις όπου υπολογίζονται σε ποσό ίσο με τις αναμενόμ
πιστωτικές ζημίες δωδεκαμήνου: 

 χρεωστικοί τίτλοι που έχουν καθοριστεί ότι εμπεριέχουν χαμηλό πιστωτικό κίνδυν
ημερομηνία αναφοράς; και 

 άλλοι χρεωστικοί τίτλοι και τραπεζικά υπόλοιπα για τα οποία ο πιστωτικός κίνδυνος (δηλ
αθέτησης που προέκυψε κατά την αναμενόμενη διάρκεια ζωής του χρηματοπιστωτικού μέσ
αυξηθεί σημαντικά από την αρχική αναγνώριση. 
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Για το έτος που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2020 

 

Η πρόβλεψη ζημιάς για τις εμπορικές απαιτήσεις και τα στοιχεία ενεργητικού από συμβάσεις 
αποτιμώνται πάντοτε σε ποσό ίσο με τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες καθ' όλη τη διάρκεια 

ζωής του χρηματοοικονομικού μέσου. 

Για τον προσδιορισμό του κατά πόσο ο πιστωτικός κίνδυνος ενός χρηματοοικονομικού στοιχείου 
ενεργητικού έχει αυξηθεί σημαντικά από την αρχική αναγνώριση και για την εκτίμηση των 
αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών, η Εταιρεία λαμβάνει υπόψη εύλογες και υποστηρίξιμες 
πληροφορίες που είναι σχετικές και διαθέσιμες χωρίς υπερβολικό κόστος. Αυτό περιλαμβάνει 
τόσο την ποσοτική όσο και την ποιοτική πληροφόρηση και ανάλυση, με βάση την ιστορική 

εμπειρία της Εταιρείας και την ενημερωμένη αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας, καθώς 
και μελλοντικών πληροφοριών. 

Η Εταιρεία θεωρεί ότι ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο είναι σε αθέτηση όταν: 

 ο χρεώστης είναι απίθανο να πληρώσει πλήρως τις πιστωτικές του υποχρεώσεις προς την 
Εταιρεία, χωρίς προσφυγή της Εταιρείας σε ενέργειες όπως η ενεργοποίηση της ασφάλειας ή 

εγγύησης (εάν υπάρχει), ή 

Η Εταιρεία θεωρεί ότι ένας χρεωστικός τίτλος εμπεριέχει χαμηλό πιστωτικό κίνδυνο όταν η 

βαθμολογία πιστοληπτικής ικανότητας του είναι ισόποση με τον παγκοσμίο κατανοητό ορισμό 
του ''επενδυτικού βαθμού.'' Η Εταιρεία θεωρεί ότι αυτό αντιστοιχεί με βαθμολογία Baa3 ή 

καλύτερο με βάση την βαθμολογία του Οίκου Moody's. 

Αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές καθ' όλη τη διάρκεια ζωής είναι οι αναμενόμενες 
πιστωτικές ζημιές που προκύπτουν από όλα τα πιθανά γεγονότα αθέτησης κατά τη διάρκεια 

της αναμενόμενης ζωής ενός χρηματοπιστωτικού μέσου 

Οι δωδεκάμηνες αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές είναι η μερίδα των αναμενόμενων 
πιστωτικών ζημιών που προκύπτουν από γεγονότα αθέτησης που είναι πιθανά να συμβούν 
εντός δώδεκα μηνών μετά την ημερομηνία αναφοράς (ή μικρότερη περίοδο εάν η 

αναμενόμενη διάρκεια ζωής του χρηματοπιστωτικού μέσου είναι μικρότερη από δώδεκα 

μήνες). 

Η μέγιστη περίοδος που λαμβάνεται υπόψη κατά την εκτίμηση των αναμενόμενων 
πιστωτικών ζημιών είναι η μέγιστη συμβατική περίοδος κατά την οποία η Εταιρεία 

εκτίθεται σε πιστωτικό κίνδυνο. 

�      Επιμέτρηση των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών 

Οι αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές είναι μια σταθμισμένη βάση πιθανοτήτων εκτίμησης 
των πιστωτικών ζημιών. Οι πιστωτικές ζημιές αποτιμώνται ως η παρούσα αξία όλων των 
ελλειμμάτων σε μετρητά (π.χ. η διαφορά μεταξύ των ταμειακών ροών που οφείλονται στην 
οικονομική οντότητα σύμφωνα με τη σύμβαση και των ταμειακών ροών που η Εταιρεία 

αναμένει να λάβει). Οι αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές προεξοφλούνται στο πραγματικό 
επιτόκιο του χρηματοοικονομικού στοιχείου ενεργητικού. 
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Για το έτος που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2020 

 

�      Απομειωμένα χρηματοπιστωτικά στοιχεία ενεργητικού 

Σε κάθε ημερομηνία αναφοράς, η Εταιρεία αξιολογεί εάν τα χρηματοοικονομικά στοιχεία 

ενεργητικού που μεταφέρονται σε αποσβεσμένο κόστος και οι επενδύσεις σε χρεόγραφα σε 
δίκαιη αξία μέσω λοιπών συνολικών εσόδων είναι πιστωτικά απομειωμένα. Ένα 

χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο είναι ''πιστωτικά απομειωμένο'' όταν έχουν 
συμβεί ένα ή περισσότερα γεγονότα που έχουν αρνητική επίδραση στις εκτιμώμενες 
μελλοντικές ταμειακές ροές του χρηματοοικονομικού στοιχείου ενεργητικού. 

Ένδειξη ότι ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο είναι πιστωτικά απομειωμένο 

περιλαμβάνει τα ακόλουθα παρατηρούμενα στοιχεία: 

- σημαντικές οικονομικές δυσκολίες του δανειολήπτη ή του εκδότη, 

- παραβίαση της σύμβασης, όπως αθέτηση υποχρεώσεων ή καθυστέρηση πέραν των 90 

ημερών, 

- την αναδιάρθρωση δανείου ή προκαταβολής από την Εταιρεία με όρους που η Εταιρεία 

δεν θα εξέταζε διαφορετικά, 

- είναι πιθανό ο οφειλέτης να εισέλθει σε πτώχευση ή άλλη οικονομική αναδιοργάνωση, 

ή 

- την εξαφάνιση μιας ενεργού αγοράς για ένα τίτλο λόγω οικονομικών δυσχερειών. 

�   Παρουσίαση της πρόβλεψης για αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές στην κατάσταση 

οικονομικής θέσης 

Η πρόβλεψη για χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που αποτιμώνται σε 
αποσβεσμένο κόστος αφαιρούνται από την ακαθάριστη αναγραφόμενη αξία των στοιχείων 
ενεργητικού. Για τις επενδύσεις σε χρεωστικούς τίτλους σε εύλογη αξία μέσω των λοιπών 
συνολικών εσόδων, η πρόβλεψη χρεώνεται στον λογαριασμό αποτελεσμάτων και 
αναγνωρίζεται στα λοιπά συνολικά έσοδα. 

�      Διαγραφή 

Η ακαθάριστη λογιστική αξία ενός χρηματοοικονομικού στοιχείου ενεργητικού 
διαγράφεται όταν η Εταιρεία δεν έχει εύλογες προσδοκίες να ανακτήσει ένα 

χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο στο σύνολο του ή μέρος αυτού. Για τους 
εμπορικούς χρεώστες, η Εταιρεία έχει μια πολιτική αποσβέσεως της μεικτής 
αναγραφόμενης αξίας μόνο όταν υπάρχουν νομικές διασφαλίσεις ότι η Εταιρεία έχει 
ασκήσει όλα τα νομικά του δικαιώματα και τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού 
δεν μπορούν να ανακτηθούν ή η Εταιρεία έχει συνάψει συμφωνία για μερική διευθέτηση 

του χρηματοοικονομικού στοιχείου ενεργητικού και το υπόλοιπο μπορεί να διαγραφεί. 

 

 

 

 



 

14 

 

 ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΦΟΥ 

 

(Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δι’ εγγυήσεως των μελών) 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  

Για το έτος που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2020 

 

6.9 Παύση αναγνώρισης 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού 

Η Εταιρεία παύει να αναγνωρίζει ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο όταν: 

 εκπνεύσουν τα συμβατικά δικαιώματα επί των ταμειακών ροών του στοιχείου 
ενεργητικού ή 

 διατηρούνται τα συμβατικά δικαιώματα επί των ταμειακών ροών του 
χρηματοοικονομικού στοιχείου, αλλά αναλαμβάνεται συμβατική υποχρέωση για την 
καταβολή των ταμειακών ροών σε τρίτο μέρος ή 

 μεταβιβάσει τα συμβατικά δικαιώματα επί των ταμειακών ροών σε μια συναλλαγή 

στην οποία ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι και τα οφέλη από την κυριότητα του 
χρηματοοικονομικού στοιχείου ενεργητικού μεταβιβάζονται ή στην οποία η Εταιρεία δεν 
μεταβιβάζει ούτε διατηρεί ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη από την 
κυριότητα και δεν διατηρεί τον έλεγχο του χρηματοοικονομικού στοιχείου ενεργητικού. 

Οποιαδήποτε συμμετοχή σε διαγραμμένα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που 
δημιουργήθηκε ή διατηρήθηκε από την Εταιρεία αναγνωρίζεται ως ξεχωριστό στοιχείο 
ενεργητικού ή υποχρέωση. 

Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 

Η Εταιρεία παύει να αναγνωρίζει μια χρηματοοικονομική υποχρέωση όταν εξοφλε
ακυρώνεται ή εκπνέει.  

Η Εταιρεία επίσης παύει να αναγνωρίζει μια χρηματοοικονομική υποχρέωση όταν οι 
τροποποιούνται και οι ταμειακές ροές της τροποποιημένης υποχρέωσης είναι ουσιασ
διαφορετικές, οπότε μια νέα χρηματοοικονομική υποχρέωση με βάση τους τροποποιημέν
όρους αναγνωρίζεται σε δίκαιη αξία. 

Κατά την διαγραφή μιας χρηματοοικονομικής υποχρέωσης, η διαφορά μεταξύ 
αναγραφόμενης αξίας που έχει αποσβεστεί και του καταβληθέντος τιμήμα
(συμπεριλαμβανομένων χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού εκτός μετρητών
αναληφθεισών υποχρεώσεων) αναγνωρίζεται στο λογαριασμό αποτέλεσματων. 

Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών μέσων 

Ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο ενεργητικού και μια χρηματοοικονομική υποχρέωση 

συμψηφίζονται και το καθαρό ποσό παρουσιάζεται στην κατάσταση χρηματοοικονομικής 
θέσης, όταν, και μόνο όταν, η Εταιρεία έχει νομικό δικαίωμα συμψηφισμού των ποσών και 
υπάρχει η πρόθεση είτε διακανονισμού του καθαρού υπολοίπου, είτε είσπραξης του ποσού 
της απαίτησης με ταυτόχρονη εξόφληση της υποχρέωσης. 
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Για το έτος που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2020 

 

 

 

 

2. ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΜΕΛΩΝ  

 2020 2019 

 € € 

Συνδρομές υφιστάμενων μελών  56,675 57,795 

Συνδρομές νέων μελών  3,840 2,345 

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

 60,515 60,140 

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

 

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ  

 2020 2019 

 € € 

Έσοδα από έκδοση πιστοποιητικών προελεύσεως και άλλες 
πιστοποιήσεις  

 

140,241 

 

199,066 

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

 

 

  

4. ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

 Σημ. 2020 2019 

  € € 

Κέρδος από σεμινάρια  4.1 8,093 11,686 

Κέρδος από ετήσιο χορό  4.2 - 16,367 

Εισφορές και έσοδα από προσφερόμενες υπηρεσίες  4.3 15,881 36,902 

Εγγραφή νέων μελών  1,710 2,385 

Έσοδα από ευρωπαϊκά προγράμματα  4.4 1,392 14,655 

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

  27,076 81,995 

  ======== ======= 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  

 

Για το έτος που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2020 

 

 

4.1 ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 

  Σημ. 2020 2019 

  € € 

Έσοδα από σεμινάρια  8,743 12,281 

Έξοδα για σεμινάρια  (650) (595) 

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

 4 8,093 11,686 

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

    

4.2 ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΤΗΣΙΟ ΧΟΡΟ 

 Σημ. 2020 2019 

  € € 

Έσοδα από ετήσιο χορό  - 44,890 

Έξοδα για ετήσιο χορό  - (28,523) 

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

 4 - 16,367 

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

4.3 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

    

 Σημ. 2020 2019 

  € € 

Έσοδα από Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και     

Προβολής Περιφερείας Πάφου Λίμιτεδ  9,600 9,600 

Έσοδα από ιστοσελίδα   2,521 2,097 

Έσοδα από ενοικίαση αίθουσας  1,870 5,962 

Διάφορα άλλα έσοδα  214 13,051 

CCCI – China Desk  2,000 6,000 

Έσοδα εισφορών  - 650 

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

  16,205 37,360 

Έξοδα για ιστοσελίδα    (324) (458) 

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

 4     15,881       36,902 

 

 

4.4 ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  

 Σημ. 2020 2019 

  € € 

Christa project – Ε.Τ.Α.Π.  - 4,950 

Άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα   - 600 

Support for small and medium sized Enterprises engaging in 

Apprenticeships  

  

        1,392 

 

        9,105 

 4        1,392       14.655 
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Για το έτος που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2020 

 

 
    

 

5. ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  

 2020 2019 

 € € 

Μισθοί και εργοδοτικές εισφορές  110,990 94,738 

Έξοδα φιλοξενίας και γενικής συνέλευσης  2,767 21,076 

Εκπαίδευση προσωπικού   390 - 

Εισφορά προς Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και    

Προβολής Περιφερείας Πάφου Λίμιτεδ 500 500 

Τηλέφωνα, φαξ και άλλα έξοδα επικοινωνίας 2,018 2,424 

Γραφική ύλη  1,533 1,612 

Ταχυδρομικά  - 60 

Οδοιπορικά και μεταφορικά  2,742 2,850 

Δωρεές, βραβεία και εισφορές  3,264 2,127 

Ελεγκτικά δικαιώματα  1,420 1,420 

Φωτισμός  3,764 4,913 

Υδατοπρομήθεια  77 96 

Έξοδα γραφείου  13,116 5,401 

Επισκευές και συντήρηση  2,786 10,402 

Κοινόχρηστα  1,357 1,758 

Ασφάλιστρα 911 607 

Ενοίκιο  7,200 7,200 

Διαφημίσεις   2,952 1,250 

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

 157,787 158,434 

 ========== ========= 
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Για το έτος που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2020 

 

 

 

6. ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΓΡΑΦΗΚΑΝ 

  2020 2019 

 € € 

Έτος που αφορούν   

2020 2,725 - 

2019 6,740 1,950 

2018 4,330 2,105 

2017 - 1,080 

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

 13,795 5,135 

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

   

7. ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΑΛΛΟΙ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΓΡΑΦΗΚΑΝ 

 2020 2019 

 € € 

Χρεώστες σεμιναρίων  - 680 

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

 - 680 

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

   

 

8. AKINHTA, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  

  Έπιπλα &   

 Κτίρια Σκεύη Ολικό 

 € € € 

Τιμή κτήσης     

1 Ιανουαρίου 2020 281,282 163,623 444,905 

Προσθήκες  - 369 369 

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

31 Δεκεμβρίου 2020    281,282 163,992 445,274 

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

Αποσβέσεις     

1 Ιανουαρίου 2020 181,699 146,905 328,604 

Επιβάρυνση έτους  8,407 3,173 11,580 

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

31 Δεκεμβρίου 2020 190,106 150,078 340,184 

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

Υπόλοιπο     

31 Δεκεμβρίου 2020 91,176 13,914 105,090 

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

31 Δεκεμβρίου 2019   99,583 16,718 116,301 

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

 

 

 

 

 

 



 

 

19 

 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΦΟΥ 

 

(Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δι’ εγγυήσεως των μελών) 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  

Για το έτος που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2020 

 

 

9. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ  

 2020 2019 

 € € 

Green Dot (Cyprus) Public Co Limited    

- 116 μετοχές Κατηγορίας Β €1,71 η καθεμία  

(16,57% ποσοστό συμμετοχής) 
198 198 

Χρυσόφυλλη Δρύς Εταιρεία Αναγέννησης της Φύσης 
Λίμιτεδ 

  

- 100 μετοχές €1,71 η καθεμία (10% ποσοστό συμμετοχής) 171 171 

Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάφου Αφροδίτη Λτδ   

- 3418 μετοχές €1 η καθεμία (2,32% ποσοστό συμμετοχής) 3,418 3,418 

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

         3,787         3,787 

10. ΧΡΕΩΣΤΕΣ   

 2020 2019 

 € € 

   

Χρεώστες συνδρομών  15,826 42,716 

Χρεώστες σεμιναρίων  7,625 2,465 

Αρχή Βιομηχανικής Κατάρτισης (σεμινάρια) 2,872 3,628 

Χρεώστες ιστοσελίδας 600 695 

Χρεώστες εισφορών και χορού  500 22,900 

Χρεώστες πιστοποιητικών  2,471 6,824 

Προπληρωθέντα έξοδα 1,000 1,000 

Διάφοροι άλλοι χρεώστες 762 1,177 

Επιστρεπτέος Φόρος Προστιθέμενης Αξίας  - 423 

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

            31,656          81,828 

   

11. ΜΕΤΡΗΤΑ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ   

 

Για σκοπούς της κατάστασης ταμειακών ροών, τα μετρητά και αντίστοιχα μετρητών περιλαμβάνουν: 
 

 2020 2019 

 € € 

Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών:   

Μετρητά στο ταμείο 485 12,600 

Μετρητά στην τράπεζα  464,647 365,117 

Τραπεζικά παρατραβήγματα  (1,625) (1,089) 

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

         463,507          376,628 

  

 Στο υπόλοιπο της τράπεζας περιλαμβάνονται ποσά που οφείλονται στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα 

στήριξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων (Leader) και από την εισφορά μελέτης για αγκυροβόλιο (Βλέπε 
Σημ. 12).   
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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 2020 

 

 

12. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΚΑΙ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ    

 2020 2019 

 € € 

   

Προ-εισπραχθείσες συνδρομές  805 3,560 

Εμπορικοί πιστωτές και οφειλόμενα έξοδα 3,720 22,587 

ΚΕΒΕ 168 1,561 

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 5,135 - 

Εισφορά μελέτης για αγκυροβόλιο  30,001 30,001 

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα στήριξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων 
(Leader)  

 

4 

 

4 

Άλλα προ-εισπραχθείσα ποσά - 979 

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

        39,833        58,692 

 

  

13. ΚΕΡΔΗ ΠΟΥ ΚΡΑΤΗΘΗΚΑΝ 

 2020 2019 

 € € 

   

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 519,852 354,707 

Πλεόνασμα έτους 44,355 165,145 

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

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου        564,207        519,852 

 

 

14. 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. 

 

 

15. 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) 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  

 

Για το έτος που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2020 

 

 

16.        ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  

 

Επιπτώσεις από τον COVID-19 

 

Στις 11 Μαρτίου 2020, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακήρυξε την έξαρση του Κορονοϊού 
COVID-19 ως πανδημία, αναγνωρίζοντας την ταχεία εξάπλωσή του σε ολόκληρο τον κόσμο, με 
περισσότερες από 150 χώρες να πλήττονται μέχρι τώρα. Πολλές κυβερνήσεις λαμβάνουν όλο και πιο 

αυστηρά μέτρα για να συμβάλουν στη συγκράτηση, και σε πολλές χώρες τώρα στον περιορισμό της 
διάδοσης του ιού. Αυτά τα μέτρα περιλαμβάνουν: αυτοπεριορισμό/καραντίνα σε αυτούς που 
ενδεχομένως επηρεάστηκαν, εφαρμογή κοινωνικής απομάκρυνσης και έλεγχο ή κλείσιμο των συνόρων 
καθώς και καθολικό ''κλείσιμο'' πόλεων/περιοχών ή ακόμα και ολόκληρων χωρών. Τα μέτρα αυτά θα 

επιβραδύνουν τόσο την ευρύτερη κυπριακή και παγκόσμια οικονομία όσο και τις δραστηριότητες της 
Εταιρείας. 
 

 

 

17.        ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ  

 

Σημαντικά γεγονότα που συνέβηκαν στο λειτουργικό περιβάλλον της Εταιρείας μετά την 
περίοδο αναφοράς, περιγράφονται στη σημείωση 16 των οικονομικών καταστάσεων. 
 

 

 

 

Στις 26 Νοεμβρίου 2021 το Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού και Βιομηχανικού 
Επιμελητηρίου Πάφου ενέκρινε και εξουσιοδότησε την έκδοση αυτών των οικονομικών 
καταστάσεων. 
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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 2020 

 

 

 

 

 

Ο υπογράφων, Γεώργιος Μάης, 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 2020 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 2020.  

 

 

 

 

 

……….…………….. 

Πρόεδρος  
 

 

Πάφος, 26 Νοεμβρίου 2021  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


