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Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή

Προς το Συμβούλιο Εγγραφής Ψυχολόγων Κύπρου

Έκθεση επί των οικονομικών καταστάσεων

Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις του Συμβουλίου Εγγραφής Ψυχολόγων Κύπρου (το 
'Συμβούλιο'), οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης στις 29 Φεβρουάριου 2012, τις 
καταστάσεις συνολικών εσόδων και των ταμειακών ροών της περιόδου από 27 Νοεμβρίου 2010 μέχρι 29 
Φεβρουάριου 2012, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες.

Ευθύνη 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 Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που το Συμβούλιο καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται 
δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, οφειλομένου είτε σε απάτη 
είτε σε λάθος.

Ευθύνη του ελεγκτή

Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχο μας. 
Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν να 
συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε 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 σχεδίασμά ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, 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 Συμβούλιο, καθώς και την αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των 
οικονομικών καταστάσεων.

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα για να παράσχουν βάση για 
την ελεγκτική μας γνώμη.
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Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή (συνέχεια)

Προςτο Συμβούλιο Εγγραφής Ψυχολόγων Κύπρου

Γνώμη

Κατά τη γνώμη μας, οι οικονομικές καταστάσεις δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα της χρηματοοικονομικής θέσης του 
Συμβουλίου Εγγραφής Ψυχολόγων Κύπρου στις 29 Φεβρουάριου 2012, και της χρηματοοικονομικής του επίδοσής 
και των ταμειακών ροών του για την περίοδο από 27 Νοεμβρίου 2010 μέχρι 29 Φεβρουάριου 2012 σύμφωνα με τα 
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Έμφαση θέματος

Όπως συμβαίνει συνήθως σε συμβούλια παρομοίου μεγέθους και οργάνωσης το σύστημα ελέγχου εξαρτάται σε 
μεγάλο βαθμό από τη στενή προσωπική συμμετοχή σας. Όπου τυχόν δεν υπήρχε ανεξάρτητη μαρτυρία για την 
πληρότητα των λογιστικών εγγραφών έχουμε δεχθεί τις διαβεβαιώσεις σας ότι όλες οι δοσοληψίες του Συμβουλίου 
έχουν καταχωρηθεί πλήρως στα βιβλία του. Η γνώμη μας δεν εκφράζεται με επιφύλαξη αναφορικά με αυτό.

Συγκριτικοί αριθμοί

Οι οικονομικές καταστάσεις του Συμβουλίου για την περίοδο που έληξε στις 26 Νοεμβρίου 2010 δεν έχουν ελεγχθεί 
από άλλον ελεγκτή.

Εγκεκριμένος Λογιστής και Εγγεγραμμένος Ελεγκτής 
εκ μέρους και για λογαριασμό της 
Horwath DSP Limited
Εγκεκριμένοι Λογιστές και Εγγεγραμμένοι Ελεγκτές

Λεμεσός, 20 Νοεμβρίου 2012
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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Περίοδος από 27 Νοεμβρίου 2010 μέχρι 29 Φεβρουάριου 2012

Σημ.

27/11/2010-
29/02/2012

€

1/1/2010 - 
26/11/2010 

€

Εισοδήματα 3 39.110 -

Έξοδα διοίκησης f 14.500) . . (100)

Κέρδος / (ζημιά) από εργασίες 24.610 (100)

Έσοδα χρηματοδότησης 5 222 -

Έξοδα χρηματοδότησης 5 (63) (5)

Κέρδος/ (ζημιά) πριν τη φορολογία 24.769 (105)

Φορολογία (27) -

Καθαρό κέρδος / (ζημιά) για την περίοδο 24.742 (105)

Λοιπά συνολικά έσοδα - -

Συνολικά έσοδα για την περίοδο 24.742 (105)

Οι σημειώσεις στις σελίδες 7 μέχρι 11 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.
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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
29 Φεβρουάριου 2012

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Σημ.

27/11/2010 - 
29/02/2012 

€

1/1/2010 - 
26/11/2010 

€

Μη κυκλοφορούντο στοιχεία ενεργητικού
Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός 6 1.057 908

1.057 908

Κυκλοφορούντο στοιχεία ενεργητικού
Μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο 7 44.323

44.323

21.682

21.682

Σύνολο στοιχείων ενεργητικού 45.380 22.590

ΙΔΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Απασχολούμενο κεφάλαιο
Λογαριασμός κεφαλαίου 8 43.799 19.057

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 43.799 19.057

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές 9 1.581 3.533

1.581 3.533

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 45.380 22.590

Στις 20 Νοεμβρίου 2012 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε αυτές τις οικονομικές καταστάσεις για έκδοση.

Λούης Χατζηθωμάς υριάκος Ελπιδώρου

Οι σημειώσεις στις σελίδες 7 μέχρι 11 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.
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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
Περίοδος από 27 Νοεμβρίου 2010 μέχρι 29 Φεβρουάριου 2012

Σημ.

27/11/2010 - 
29/02/2012 

€

1/1/2010 - 
26/11/2010 

€
ΡΟΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΟ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
Κέρδος/ (ζημιά) για την περίοδο 24.769 (105)
Αναπροσαρμογές για:
Αποσβέσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 6 351 _
Πιστωτικούς τόκους 5 (222)

Ροή μετρητών από/(για) εργασίες πριν από αλλαγές στο κεφάλαιο
κινησεως 24.898 (105)
Αλλαγές στο κεφάλαιο κινήσεως:
Αλλαγή στους εμπορικούς και άλλους πιστωτές Γ1.952') 100
Ροή μετρητών από/(για) εργασίες 22.946 (5)
Φορολογία που πληρώθηκε (28) -

Καθαρή ροή μετρητών από / (για) εργασίες 22.918 (5)

ΡΟΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Πληρωμή για αγορά ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 6 (499) -
Είσπραξη τόκων 222 -

Καθαρή ροή μετρητών για επενδυτικές δραστηριότητες (277) -

Καθαρή αύξηση / (μείωση) σε μετρητά και αντίστοιχα μετρητών 22.641 (5)
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών: 
Στην αρχή της περιόδου 21.682 21.687

Στο τέλος της περιόδου 7 44.323 21.682

Οι σημειώσεις στις σελίδες 7 μέχρι 11 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.
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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Περίοδος από 27 Νοεμβρίου 2010 μέχρι 29 Φεβρουάριου 2012

1. Κύριες δραστηριότητες 

Αλλαγή ονομασίας

Στις 26 Ιουνίου 2009 το Συμβούλιο άλλαξε το όνομα του από Συμβούλιο Εγγραφής Επαγγελματίων Ψυχολόγων 
Κύπρου σε Συμβούλιο Εγγραφής Ψυχολόγων Κύπρου.

Οι κύριες δραστηριότητες του Συμβουλίου, που δεν έχουν αλλάξει από την προηγούμενη περίοδο, είναι η εξέταση 
των κατάλληλων προσόντων των πτυχιούχων ψυχολόγων ώστε να γίνεται η εγγραφή τους στο Μητρώο Πτυχιούχων 
Ψυχολόγων ή στο Μητρώο Εγγεγραμμένων Ψυχολόγων, για να μπορούν να εξασκούν το επάγγελμά τους.

2. Λογιστικές πολιτικές

Οι κυριότερες λογιστικές πολιτικές που υιοθετήθηκαν στην ετοιμασία αυτών των οικονομικών καταστάσεων 
αναφέρονται πιο κάτω. Αυτές οι πολιτικές έχουν εφαρμοστεί με συνέπεια για όλα τα έτη που παρουσιάζονται σε αυτές 
τις οικονομικές καταστάσεις, εκτός από όπου δηλώνεται διαφορετικά.

Βάση ετοιμασίας

Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν ετοιμαστεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) 
όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν ετοιμαστεί με βάση την 
αρχή του ιστορικού κόστους.

Η ετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί τη χρήση ορισμένων σημαντικών 
λογιστικών εκτιμήσεων και την άσκηση κρίσης από τη Διεύθυνση στη διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών αρχών 
του Συμβουλίου. Επίσης απαιτείται η χρήση υπολογισμών και υποθέσεων που επηρεάζουν τα αναφερθέντα ποσά των 
στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων, τη γνωστοποίηση ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την 
ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων και τα αναφερθέντα ποσά εισοδημάτων και εξόδων κατά τη διάρκεια της 
υπό αναφορά περιόδου. Παρά το γεγονός ότι αυτοί οι υπολογισμοί βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της 
Διεύθυνσης του Συμβουλίου σε σχέση με τις τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες, τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί 
τελικά να διαφέρουν από αυτούς τους υπολογισμούς.

Υιοθέτηση καινούργιων και αναθεωρημένων ΔΠΧΑ

Κατά την τρέχουσα περίοδο, το Συμβούλιο υιοθέτησε όλα τα νέα και αναθεωρημένα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) τα οποία σχετίζονται με τις εργασίες του και είναι εφαρμόσιμα για λογιστικές 
περιόδους που αρχίζουν την 27 Νοεμβρίου 2010. Η υιοθέτηση αυτή δεν είχε επιφέρει σημαντικές αλλαγές στις 
λογιστικές πολιτικές του Συμβουλίου.

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

Αναγνώριση εισοδημάτων

Τα έσοδα του Συμβουλίου αναγνωρίζονται με βάση την αρχή των δεδουλευμένων εσόδων και προέρχονται κυρίως 
από τέλη εγγραφής.

Έσοδα χρηματοδότησης

Τα έσοδα χρηματοδότησης περιλαμβάνουν τόκους εισπρακτέους που υπολογίζονται με βάση την αρχή των 
δεδουλευμένων εσόδων ανάλογα με τα ποσά που καθίστανται εισπρακτέα.



ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Περίοδος από 27 Νοεμβρίου 2010 μέχρι 29 Φεβρουάριου 2012

2. Λογιστικές πολιτικές (συνέχεια) 

Έξοδα χρηματοδότησης

Χρεωστικοί τόκοι και άλλα έξοδα δανεισμού διαγράφονται στα αποτελέσματα όπως πραγματοποιούνται.

Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός

Τα ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός παρουσιάζονται σε ιστορικό κόστος μείον συσσωρευμένες αποσβέσεις και 
τις οποιεσδήποτε συσσωρευμένες ζημιές απομείωσης.

Οι αποσβέσεις υπολογίζονται σύμφωνα με τη σταθερή μέθοδο ώστε να διαγραφεί το κόστος του κάθε στοιχείου 
ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού στο διάστημα της αναμενόμενης ωφέλιμης χρήσης του. Τα ετήσια ποσοστά 
απόσβεσης είναι τα ακόλουθα:

Δαπάνες για επιδιορθώσεις και συντήρηση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού χρεώνονται στα αποτελέσματα 
στο έτος που προκύπτουν. Το κόστος σημαντικών ανακαινίσεων και άλλες μεταγενέστερες δαπάνες περιλαμβάνονται 
στην αξία του στοιχείου ενεργητικού όταν είναι πιθανό πως θα προκύψουν μελλοντικά οικονομικά οφέλη στο 
Συμβούλιο μεγαλύτερα από αυτά που αρχικά αναμένονταν σύμφωνα με την αρχική απόδοση του στοιχείου 
ενεργητικού. Οι σημαντικές ανακαινίσεις αποσβένονται κατά τη διάρκεια της υπόλοιπης ωφέλιμης ζωής του σχετικού 
στοιχείου ενεργητικού.

Ένα στοιχείο των ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού διαγράφεται κατά τη διάθεση ή όταν δεν αναμένονται να 
προκύψουν μελλοντικά οικονομικά οφέλη από τη συνεχή χρήση του στοιχείου ενεργητικού. Το κέρδος ή ζημιά που 
προκύπτει κατά την πώληση ή την απόσυρση ενός στοιχείου των ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 
καθορίζεται ως η διαφορά μεταξύ των εισπράξεων των πωλήσεων και τη λογιστική αξία του στοιχείου ενεργητικού και 
αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα.

Χρηματοοικονομικά μέσα

Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού και οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται στην Κατάσταση 
χρηματοοικονομικής θέσης του Συμβουλίου, από τη στιγμή που το Συμβούλιο καθίσταται ένα μέρος εκ των 
συμβαλλόμενων του χρηματοοικονομικού μέσου.

Μετοπτά και αντίστοιγα υετοπτών

Για σκοπούς της κατάστασης των ταμειακών ροών, τα μετρητά και αντίστοιχα μετρητών αποτελούνται από μετρητά 
στο ταμείο και στην τράπεζα.

Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν το Συμβούλιο έχει μια παρούσα νομική ή τεκμαιρόμενη υποχρέωση που 
προκύπτει από προηγούμενα γεγονότα, είναι πιθανό να υπάρξει ροή στοιχείων ενεργητικού για εξόφληση αυτής της 
υποχρέωσης, και το ποσό της υποχρέωσης μπορεί να υπολογιστεί αξιόπιστα. Όταν το Συμβούλιο αναμένει η 
πρόβλεψη να αποπληρωθεί, για παράδειγμα με βάση ένα ασφαλιστικό συμβόλαιο, η αποπληρωμή αναγνωρίζεται ως 
ξεχωριστό στοιχείο ενεργητικού μόνο όταν η αποπληρωμή είναι σχεδόν βέβαια.

Συγκριτικά ποσά

Όπου χρειάζεται τα συγκριτικά ποσά αναπροσαρμόζονται για να συνάδουν με τις αλλαγές στην παρουσίαση της 
τρέχουσας περιόδου.

Έπιπλα, σκεύη και εξοπλισμός 
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές

%
10
20

Προβλέψεις
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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Περίοδος από 27 Νοεμβρίου 2010 μέχρι 29 Φεβρουάριου 2012

3. Εισοδήματα
27/11/2010- 1/1/2010 -

29/02/2012 26/11/2010
€ €

Τέλη εγγραφής 39.110 -

39.110 -

4. Έξοδα κατά είδος

27/11/2010- 1/1/2010 -
29/02/2012 26/11/2010

€ €
Αμοιβή γραμματέα 5.890 -
Αποσβέσεις 351 -
Αμοιβή ελεγκτών 995 -
Γραφική ύλη και εκτυπωτικά 816 -
Δικηγορικά έξοδα 3.106 -
Μεταφορικά εσωτερικού 1.173 -
Μεταφορικά από εξωτερικό και έξοδα διαμονής 1.122 -
Άλλα έξοδα 1.047 100

Σύνολο εξόδων 14.500 100

5. Έσοδα / έξοδα χρηματοδότησης

27/11/2010 - 1/1/2010 -
29/02/2012 26/11/2010

€ €
Πιστωτικοί τόκοι 222 -

Έσοδα χρηματοδότησης 222 -

Διάφορα έξοδα χρηματοδότησης (63) (5)

Έξοδα χρηματοδότησης (63) (5)

Καθαρά έσοδα / (έξοδα) χρηματοδότησης 159 (5)



ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Περίοδος από 27 Νοεμβρίου 2010 μέχρι 29 Φεβρουάριου 2012

6. Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός

Κόστος
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2010
Υπόλοιπο στις 26 Νοεμβρίου 2010/ 27 Νοεμβρίου 2010
Προσθήκες

Υπόλοιπο στις 29 Φεβρουάριου 2012 

Αποσβέσεις
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2010
Υπόλοιπο στις 26 Νοεμβρίου 2010/ 27 Νοεμβρίου 2010
Επιβάρυνση για την περίοδο

Υπόλοιπο στις 29 Φεβρουάριου 2012

Καθαρή λογιστική αξία 

Υπόλοιπο στις 29 Φεβρουάριου 2012 

Υπόλοιπο στις 26 Νοεμβρίου 2010

7. Μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο

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

27/11/2010- 1/1/2010 - 
29/02/2012 26/11/2010 

€ €
Μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο ______ 44.323 ______21.682

______ 44.323 21.682

8. Λογαριασμός κεφαλαίου

27/11/2010 - 1/1/2010 -
29/02/2012 26/11/2010

€ €
Υπόλοιπο στις 27 Νοεμβρίου / 1  Ιανουαρίου 19.057 19.162
Καθαρό κέρδος / (ζημιά) για την περίοδο ______ 24.742 _______(1051

______ 43.799 19.057

Υπόλοιπο στις 29 Φεβρουάριου / 26 Νοεμβρίου 43.799 19.057

9. Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές

27/11/2010 - 1/1/2010 - 
29/02/2012 26/11/2010 

€ €
Οφειλόμενα έξοδα 1.581 2.364
Άλλοι πιστωτές ____________ ;__________ 1.169

_______ 1.581______ 3.533

Έπιπλα, 
σκεύη και 

εξοπλισμός 
€

Ηλεκτρ< 
νικοί υπ< 

λογιστές 
€

Σύνολο

€

1.179
1.179

1.344
1.344

499

2.523
2.523

499

1.179 1.843 3.022

542
542
147

1.073
1.073

203

1.615
1.615

350

689 1.276 1.965

490 567 1.057

637 271 908

Η δίκαιη αξία των εμπορικών και άλλων πιστωτών που έχουν λήξη εντός ενός έτους είναι περίπου η ίδια με τα ποσά 
που παρουσιάζονται πιο πάνω.



ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Περίοδος από 27 Νοεμβρίου 2010 μέχρι 29 Φεβρουάριου 2012

10. Γεγονότα μετά την περίοδο αναφοράς

Δεν υπήρξαν σημαντικά γεγονότα μετά την περίοδο αναφοράς που να έχουν σχέση με την κατανόηση των 
οικονομικών καταστάσεων.

Έκθεση Ανεξάρτητου Ελεγκτή στις σελίδες 2 και 3



ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Περίοδος από 27 Νοεμβρίου 2010 μέχρι 29 Φεβρουάριου 2012

Εισοδήματα
Τέλη εγγραφής

Λειτουργικά έξοδα
Έξοδα διοίκησης

Κέρδος/ (ζημιά) από εργασίες
Έσοδα χρηματοδότησης 
Έξοδα χρηματοδότησης

Καθαρό κέρδος/ (ζημιά) για την περίοδο

27/11/2010- 1/1/2010 -
29/02/2012 26/11/2010

Σελίδα € €

39.110 -

13 (14.500) (100)

24.610 (100)
14 222 -
14 (63) (5)

24.769 (105)



ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ
Περίοδος από 27 Νοεμβρίου 2010 μέχρι 29 Φεβρουάριου 2012

27/11/2010- 1/1/2010 - 
29/02/2012 26/11/2010 

€ €

Έξοδα διοίκησης
Αμοιβή γραμματέα 5.890
Φιλοξενία 269
Τηλεφωνικά και ταχυδρομικά 193
Γραφική ύλη και εκτυπωτικά 816
Αμοιβή ελεγκτών 995
Λογιστικά δικαιώματα 585 100
Δικηγορικά έξοδα 3.106
Μεταφορικά εσωτερικού 1.173
Μεταφορικά από εξωτερικό και έξοδα διαμονής 1.122
Αποσβέσεις __________ 3 5 1 _________-

14.500 _________ 100
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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΣΟΔΑ / ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Περίοδος από 27 Νοεμβρίου 2010 μέχρι 29 Φεβρουάριου 2012

27/11/2010- 1/1/2010- 
29/02/2012 26/11/2010 

€ €

Έσοδα χρηματοδότησης
Τόκοι από τράπεζες ___________222 _________

_______________________ 222  ______________________ -

Έξοδα χρηματοδότησης 

Διάφορα έξοδα χρηματοδότησης
Δικαιώματα τραπεζών ____________6 3 ____________5

__________ 63 ____________5
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