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ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

Για τα έτη 2012-2014 
Διοικητικό Συμβούλιο 

Κώστας Κληρίδης 
Πέτρος Κληρίδης 
Δώρος Ιωαννίδης 
Διομήδης Καλλής 
Γιώργος Παπαντωνίου 
Κυριάκος Θεοδωρίδης 
Κώστας Δημητριάδης 
Αντρέας Μιχαηλίδης 
Αδάμος Χατζηχριστοδούλου 
Βάσος Θεοδώρου 
Ιωάννης Παπαζαχαρίου 
Χριστόδουλος Ταραμούντας 
Θανάσης Κορφιώτης 
Λάρης Βραχίμης 
Γιάννα Νικολάου 
Αναστάσιος Μυλωνάς 
Κωνσταντίνος Χριστοφόρου 
Επαμεινώνδας Κορακίδης 
Λουκία Δικωμίτου 

Επίτιμος Πρόεδρος (διορίστηκε στις 16/9/2013) 
Επίτιμος Πρόεδρος (αποχώρησε στις 16/9/2013) 
Πρόεδρος 
Αντιπρόεδρος 
Γραμματέας 
Ταμίας 
Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας 
Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Λεμεσού 
Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Αμμοχώστου 
Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Λάρνακας 
Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Πάφου 
Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Κερύνειας 
Εκπρόσωπος Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου στη CCBE 
Εκπρόσωπος Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας 
Εκπρόσωπος Δικηγορικού Συλλόγου Λεμεσού 
Εκπρόσωπος Δικηγορικού Συλλόγου Αμμοχώστου 
Εκπρόσωπος Δικηγορικού Συλλόγου Λάρνακας 
Εκπρόσωπος Δικηγορικού Συλλόγου Πάφου 
Εκπρόσωπος Δικηγορικού Συλλόγου Κερύνειας 

Εκτελεστική Διευθύντρια 

Γενική Διευθύντρια 

Κούλια Δ. Βάκη 

Στέλλα Γεωργίου - Σταυρινού 

Ανεξάρτητοι ελεγκτές KPMG Limited 

Τράπεζες Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ 
Σ.Τ.Ε.Κ.Ε.Κ. ΛΤΔ 
Alpha Bank Cyprus Ltd 



ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου (ο 'Σύλλογος') υποβάλλα στα 
μέλη την Ετήσια Έκθεση του μαζί με τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις του Συλλόγου γιο to 
έτος που έληξε στις 28 Φεβρουαρίου 2014. 

ΚΥΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Η κύρια δραστηριότητα του Συλλόγου είναι η ρύθμιση του δικηγορικού επαγγέλματος στην 
Κύπρο. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Τα οικονομικά αποτελέσματα του Συλλόγου για το έτος που έληξε στις 28 Φεβρουαρίου 2014 
παρουσιάζονται στις σελίδες 5 και 6 των οικονομικών καταστάσειυν. Το κέρδος για το έτος 
ανέρχεται σε €75 (2013: €57.024 ζημία). 

ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ, ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΤΩΝ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Η οικονομική κατάσταση του Συλλόγου όπως παρουσιάζεται στις οικονομικές καταστάσεις 
θεωρείται ικανοποιητική. 

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ 

Τα εισοδήματα του Συλλόγου για το έτος που έληξε στις 28 Φεβρουαρίου 2014 ανήλθαν σε 
€610.586(2013:6520.163). 

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 

Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν αναμένει σημαντικές αλλαγές στις δραστηριότητες του Συλλόγου 
για το προβλεπτό μέλλον. 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στις 28 Φεβρουαρίου 2013 και κατά την ημερομηνία της 
παρούσας έκθεσης παρουσιάζονται στη σελίδα 1. 

ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

Τα γεγονότα μετά την περίοδο αναφοράς γνωστοποιούνται στη σημείωση 8 των οικονομικών 
καταστάσεων. 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ 

Οι ανεξάρτητοι ελεγκτές του Συλλόγου, KPMG Limited, εκδήλωσαν επιθυμία να 
εξακολουθήσουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Ψήφισμα που να εξουσιοδοτεί το Διοικητικό 
Συμβούλιο να καθορίσει την αμοιβή τους θα κατατεθεί στην Ετήσια Γενική Συνέλευση. 

Λευκωσία, 13 Οκτώβριου 2014 
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ΙΊΑΙ ΚΥΠΡΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

Έκθεση βπί των Οικονομικών Καταστάσεων 

Έχουμε ελέγξει τις οικονομικές καταστάσεις του I Ιαγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου στις σελίδβς 
5 μέχρι 14, οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης στις 28 
Φεβρουαρίου 2014, και την κατάσταση λογαριασμού εσόδων και εξόδων και των ταμειακών 
ροών του για το έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη των σημαντικών 
λογιστικών αρχών και λοιπές επεξηγηματικές σημειώσεις. 

Ευθύνη τον Διοικητικού Συμβουλίου για τις Οικονομικές Καταστάσεις 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου είναι υπεύθυνο για την κατάρτιση οικονομικών 
καταστάσεων που να δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (EE) και 
τις απαιτήσεις του περί Δικηγόρων Νόμου της Κύπρου, Κεφ, 2. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει: 
σχεδιασμό, εφαρμογή και τήρηση εσωτερικών δικλίδων σχετικών με την κατάρτιση και τη δίκαιη 
παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, είτε οφείλεται σε 
απάτη είτε σε λάθος, επιλογή και εφαρμογή κατάλληλων λογιστικο>ν αρχών, και υπολογισμό 
λογιστικών εκτιμήσεων που είναι λογικές για τις περιστάσεις. 

Ευθύνη των Ελεγκτών 

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. 

Ένας 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, είτε οφείλεται σε απάτη είτε σε λάθος. 
Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνων, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες 
που σχετίζονται με την κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων της οντότητας που δίνουν αληθινή 
και δίκαιη εικόνα με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις 
περιστάσεις, 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 αρχών που χρησιμοποιήθηκαν και του λελογισμένου των 
λογιστικών εκτιμήσεων που έγιναν από το Διοικητικό 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. 

Διοικητικοί Σύμβουλοι: 
Ν.Γ. Σ υ ρ ί μ η ς , Α.Κ. Χριστοφίδης , Ε.Ζ. Χατζηζαχαρι'ας, Π.Γ. Αο'ίζου 
A .M . Γρηγορ ιάδης , Α .Α . Δημητρ ίου , Δ .Σ . Βάκης , Α .Α . Αποστόλου 
Σ .Α . Λο ϊ ζ ίδη , Μ.Α. Αοϊζ ίδης, Σ .Γ . Σ ο φ ο κ λ έ ο υ ς , Μ.Μ. Αντωνιάδης 
Χ .β . Βασ ιλε ίου , Π.Ε. Αντωνιάδης, Μ.ί. Χάλιος , Μ.Π. Μιχαήλ, Π.Α. Πελετιές 
Γ ,Β . Μαρκ ίδης , Μ.Α. Παπακώστα, Κ.Α. Παπανικολάου , Α.Ι . Σ ιαμμούτης 
Γ.Ν. Τζ ιωρτζής , Χ .Σ . Χαραλάμπους , Χ .Π. Αναγιωτός , Ι.Π. Γαλανός 
Μ.Γ . Γρηγορ ιάδης , Χ.Α. Κακουλλής , Γ.Π. Σ ά β β α , Κ.Α. Καλιάς, Κ.Ν. Καλλής 
Μ.Χ . Ζ α β ρ ο ύ , Π.Σ. Ηλία, Μ.Γ. Λαζάρου , Ζ .Ε . Χατζηζαχαρίας 
Π.Σ. Θεοιηάνοι ίΓ . Μ Α Κπηπντι,Ίνπ Κ A Γ R Λ. ,Λπί , , , 

Λεμεσός 
Τ.Θ. 50161 ,3601 
Τηλέφωνο +357 25 869000 
Φαξ +357 25 363842 

Λάρνακα 
Τ.Θ. 4 0 0 7 5 , 6 3 0 0 
Τηλέφωνο +357 24 200000 
Φ α ί +357 24 200200 

Παραλίμνι / Αγ(α Νάπα 
Τ.Θ. 33200 ,5311 
Τηλέφωνο +357 23 820080 
Φαξ +357 23 820084 
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ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ AIKHIΟΙΊΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

Γνώμη 

Κατά τη γνώμη μας, οι οικονομικές καταστάσεις δίνουν αληθινή και δίκαιη «ικόνα της 
κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου στις 28 
Φεβρουαρίου 2014, και της χρηματοοικονομικής επίδοσης και των ταμειακών ροών του για το 
έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα μι: τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 
Αναφοράς όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την ΕΒ και τις απαιτήσεις του περί Δικηγόρων Νόμου 
της Κύπρου, Κεφ. 2. 

Έκθεση επί άλλων νομικών απαιτήσεων 

Σύμφωνα με τις επιπρόσθετες απαιτήσεις των περί Ελεγκτών και Υποχρεωτικών Ελέγχων των 
Ετήσιων και Ενοποιημένων Λογαριασμών Νόμων του 2009 και 2013, 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 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, οι πληροφορίες που δίνονται στην έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου 

στη σελίδα 2 συνάδουν με τις οικονομικές καταστάσεις. 

Αυτή η έκθεση, περιλαμβανομένης και της γνώμης, ετοιμάστηκε για τα μέλη της Εταιρείας ως 
σώμα και μόνο σύμφωνα με το Άρθρο 34 των περί Ελεγκτών και Υποχρεωτικών Ελέγχων των 
Ετήσιων και Ενοποιημένων Λογαριασμών Νόμων του 2009 και 2013 και για κανένα άλλο σκοπό. 
Δίνοντας 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 
πκηιρ.λθρ.ι 

Δημήτρης Σ. Βάκης FCA 
Εγκεκριμένος Λογιστής και Εγγεγραμμένος Ελεγκτής 
εκ μέρους και για λογαριασμό της 

KPMG Limited 
Εγκεκριμένοι Λογιστές και Εγγεγραμμένοι Ελεγκτές 

Εσπερίδων 14 
1087 Λευκωσία 
Κύπρος 

Άλλο θέμα 

Λευκωσία, 13 Οκτώβριου 2014 
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Έτος που έληξε (msJ28 

ΕΣΟΔΑ 

2014 2013 
€ € 

Ένσημα Νομικής Αρωγής - 771 
Εισπράξεις από ανανέωση άδειας εξάσκησης επαγγέλματος 247.848 146.397 
Ένσημα Νομικής Πληροφορικής 242.218 249.775 
Πωλήσεις ημερολογίου και βιβλίων 58.696 57.458 
Εισπράξεις από πώληση του περιοδικού 'Νομικό Βήμα' 8.566 36.679 
Εισπράξεις από έκδοση πιστοποιητικών καλού χαρακτήρα και 
ταυτοτήτων 3.250 1.106 

Έσοδα από εξωδικαστηριακή επιτροπή 20.586 17.670 
Τόκοι τραπεζών εισπρακτέοι 7.648 10.307 
Πιστοποιητικά για Εταιρείες Παροχής Διοικητικών 

Υπηρεσιών ΈΠΔΥ' 12.050 
Εισπράξεις από καταχωρήσεις εμπιστευμάτων 9.724 ; 



ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
6 

2014 2013 
f f 

ΕΞΟΔΑ 

Δικαιώματα για είσοδο στη Βάση Δεδομένων - Νομική Πληροφορική 41 32.768 
Μισθοί και ωφελήματα προσωπικού 134.362 191.993 
Γραφική ύλη, εκτυπωτικά, έξοδα γραφείου Kut δικηγορικές 

ταυτότητες 33.028 29.261 
Εκτυπωτικά περιοδικού Νομικού Βήματος και ημερολογίου 30.693 37.208 
Εκπροσώπηση του Συλλόγου από μέλη τον» Συμβουλίου στο 

εξωτερικό - Ταξίδια εξωτερικού 13.904 9.588 
Ενοίκια 22.277 25.077 
Επιστροφή δικαιωμάτων σε Δικηγορικούς Συλλόγους από την 
έκδοση αδειών 29.724 27.71 I 

Εμβάσματα και συνδρομές στο εξωτερικό 18.289 30.173 
Διαφημίσεις - 500 
Μεταφορικά έξοδα 1.265 3,751 
Έξοδα ψυχαγωγίας και φιλοξενίας 9.083 17.299 
Διοργάνωση - Συνδρομές για σεμινάρια 1.050 980 
Διάφορα έξοδα 12.124 25.974 
Ελεγκτικά δικαιώματα 1.550 1.770 
Αποσβέσεις 23.188 20.503 
Τηλέφωνα 3.430 3.732 
Ηλεκτρισμός 4.250 6.040 
Κοινόχρηστα 1.941 1.941 
Καθαριότητα και υδατοπρομήθεια 2.597 1.173 
Εκμάθηση, συντήρηση ηλεκτρονικών υπολογιστών και ενίσχυση 

μητρώου 4.646 14.791 
Οπτική αναγνώριση χαρακτήρων 23.540 16.895 
Εισφορές και συνδρομές 100 3.510 
Δικηγορικά έξοδα και επαγγελματικά δικαιώματα 6.968 3.406 
Απομείωση ανασφάλιστων καταθέσεων 167.215 -

Χρέωση για απομείωση στην αξία του χρηματοοικονομικού 
ενεργητικού διαθέσιμου προς πώληση 25.089 -

Τραπεζικά έξοδα και τόκοι πληρωτέοι 915 938 
Πρόβλεψη για μη επιστρεπτέο ΦΓΤΑ, τόκοι και πρόστιμα 36.000 68.000 
Έκτακτη αμυντική εισφορά 3.242 2.205 

610.511 577.187 

Πλεόνασμα/(έλλειμμα) έτους σε μεταφορά 75 (57.0241 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 9 μέχρι 14 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών 
καταστάσεων. 
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ΚΑΤΑΣΤΛΣΙ1 ΧΙΜΙΜΑΊΧ)ΟΙΚΟΝΏΜ1Κ11ΙΜΧΙΙΙ 

l a ^ i i E m M m m i i 

Ενεργητικό 

Εξοπλισμός 
Ολικό μη κυκλοφορούντος ενεργητικοί) 

Αλλοι χρεώστες 
Εισπρακτέα από Κυπριακό Ινστιτούτο Νομικής 
Πληροφόρησης 

Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών 
Ολικό κυκλοφορούντος ενεργητικού 

Ολικό ενεργητικού 

Συσσωρευμένα αποθεματικά και υποχρεώσεις 

Συσσωρευμένα αποθεματικά 

Υπόλοιπο 1 Μαρτίου 
Πλεόνασμα/(έλλειμμα) για το έτος 
Υπόλοιπο 28 Φεβρουαρίου 

Υποχρεώσεις 

Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις 
Ολικό τρεχουσών υποχρεώσεων 

Ολικό συσσωρευμένων αποθεματικών και 
υποχρεώσεων 

Σημ. 
2014 

€ 

16,143 

16.143 

943 

108.534 
454,341 
503.31? 
m m 

463.943 
21 

464.018 

115.943 
115.943 

2013 
f 

j 2 [20,6 

2.568 

525.814 

560.648 

520.967 
(57.024*) 
463.943 

96.705 
96.705 

Οι οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 13 Οκτώβριου 2014. 

εδρος 

) Ταμίας 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 9 μέχρι 14 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών 
καταστάσεων. 



ΙΙΑΓΚΥΙΙΡΙΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΙ ΙΥΛΛΟΓΟΙ 

Ροή μετρητών από εργασίες 
Πλεόνασμα/(έλλειμμα) έτους 
Αναπροσαρμογές για: 
Αποσβέσεις εξοπλισμού 
Τόκους εισπρακτέους 
Ροή μετρητών από/(για) εργασίες πριν τις αλλαγές στο 
κεφάλαιο κίνησης 

Αύξηση στα εισπρακτέα ποσά από Κυπριακό Ινστιτούτο 
Νομικής Πληροφόρησης 

Μείωση/(αύξηση) στους άλλους χρεώστες 
Αύξηση στις εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις 
Ροή μετρητών για εργασίες 

Ροή μετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες 
Πληρωμές για αγορά εξοπλισμού 
Τόκοι που εισπράχθηκαν 
Καθαρή ροή μετρητών από/(για) επενδυτικές δραστηριότητες 

Καθαρή μείωση μετρητών και αντίστοιχων 
μετρητών 

Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στην αρχή του έτους 
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στο τέλος του έτους 

Τα μετρητά και αντίστοιχα μετρητών αποτελούνται από: 
Καταθέσεις προθεσμίας 
Μετρητά στην τράπεζα 

-ημ· 
2014 2013 

f € 

75 (57.024) 

23.188 
_ H M D 

15.615 

(108.534) 
1.625 

^ J M i f i 
(72 .0^) 

(7.065) 
7.648 

582 

(71.473) 
525.814 

325.659 
128.682 

20.503 
Π 0.307) 

(46.828) 

(2.568) 
—J9,2,QjB 

am 

(10.359) 
10-307 

i i21 

(240) 
526.054 

412.337 
113.477 

.454,341 525.814 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 9 μέχρι 14 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών 
καταστάσεων. 
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1. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

Οι ακόλουθες λογιστικές αρχές εφαρμόστηκαν με συνέπεια από τον Σύλλογο αναφορικά μβ 
στοιχεία που θεωρούνται ουσιώδη σε σχέση με τις οικονομικές καταστάσεις και είναι 
συνεπείς με αυτές που εφαρμόστηκαν τα προηγούμενο έτος. 

Βάση ετοιμασίας 
Οι οικονομικές καταστάσεις ετοιμάστηκαν με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους και 
εκφράζονται σε Ευρώ. 

Εξοπλισμό; και αποσβέσεις 
Γίνεται πρόβλεψη για αποσβέσεις από το Σύλλογο για να διαγραφεί το κόστος μείον η 
υπολογιζόμενη υπολειμματική αξία των εμπραγμάτων στοιχείων πάγιου ενεργητικού με 
ισόποσες ετήσιες επιβαρύνσεις στο διάστημα της αναμενόμενης ιοφέλιμης ζωής οικονομικής 
ζωής τους, ως εξής: 

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση 
Επενδύσεις που αποκτούνται για απεριόριστο χρονικό διάστημα, οι οποίες μπορεί να 
πωληθούν λόγω ανάγκης ρευστότητας ή μεταβολών στα επιτόκια ταξινομούνται ως 
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση και περιλαμβάνονται στα 
μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία εκτός αν η διεύθυνση έχει τη δεδηλωμένη πρόθεση 
να κρατήσει τις επενδύσεις αυτές για λιγότερο από δώδεκα μήνες από την ημερομηνία 
αναφοράς ή εκτός αν θα χρειαστεί να πωληθούν για αύξηση του λειτουργικού κεφαλαίου που 
σε τέτοια περίπτωση περιλαμβάνονται στα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία. 

Οι επενδύσεις αναγνωρίζονται αρχικά σε δίκαιη αξία, πλέον το κόστος συναλλαγής για όλα 
τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που δεν παρουσιάζονται σε δίκαιη αξία μέσω 
των αποτελεσμάτων. Οι επενδύσεις διαγράφονται όταν το δικαίωμα να εισπραχθούν 
χρηματικές ροές από τις επενδύσεις έχει λήξει ή έχει μεταφερθεί και η Εταιρεία έχει 
ουσιαστικά μεταφέρει όλα τα ρίσκα και οφέλη ιδιοκτησίας. Τα χρηματοοικονομικά 
περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση και χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 
που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, παρουσιάζονται μετέπειτα σε 
δίκαιη αξία. Τα δάνεια και εισπρακτέα μέχρι τη λήξη παρουσιάζονται σε αποσβεσμένο 
κόστος χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. 

Πραγματοποιηθέντα και μη πραγματοποιηθέντα κέρδη και ζημίες που προέρχονται από 
μεταβολές στη δίκαιη αξία των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που 
αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων περιλαμβάνονται στα αποτελέσματα 
στην περίοδο που προκύπτουν. Μη πραγματοποιηθέντα κέρδη ή ζημίες που προκύπτουν από 
μεταβολές στη δίκαιη αξία των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιμων 

Έπιπλα και σκεύη 
Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 
Λογισμικό 

% 
10 
20 
33 
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχεια) 

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοινεία διαθέσιμα προς πώληση (συνέχεια) 
προς πώληση αναγνωρίζονται στα λοιπά συνολικά έσοδα και στη συνέχεια στα ίδια 
κεφάλαια. Όταν χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση 
ποιληθοΰν ή υποστούν απομείωση στην αξία, οι συσσωρευμένες αναπροσαρμογές στη δίκαιη 
αξία συμπεριλαμβάνονται στα αποτελέσματα. 

Η δίκαιη αξία των επενδύσεων που διαπραγματεύονται σε μια ενεργή αγορά βασίζεται στη 
χρηματιστηριακή τιμή προσφοράς. Εάν η αγορά για ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό 
στοιχείο δεν είναι ενεργή όπως επίσης και για μη εισηγμένες μετοχές, ο Σύλλογος 
προσδιορίζει τη δίκαιη αξία χρησιμοποιώντας μεθόδους αποτίμησης. Οι μέθοδοι αποτίμησης 
περιλαμβάνουν τη χρήση πρόσφατων συναλλαγών που έγιναν σε καθαρά εμπορική βάση, 
αναφορά σε παρόμοιους τίτλους και μεθόδους προεξοφλημένων ταμειακών ροών κάνοντας 
μέγιστη χρήση δεδομένων της αγοράς και ελάχιστη χρήση εσωτερικών δεδομένων της 
Εταιρείας. Για μετοχές όπου η δίκαιη αξία δεν μπορεί να υπολογιστεί με αξιοπιστία, 
αναγνωρίζονται σε κόστος μείον οποιαδήποτε απομείωση στην αξία. 

Μετρητά και αντίστοιγα μετρητών 
Τα μετρητά και αντίστοιχα μετρητών αποτελούνται από μετρητά στο ταμείο και στις 
τράπεζες κατά το τέλος του οικονομικού έτους. 

Οφειλόμενα έξοδα 
Τα οφειλόμενα έξοδα αντιπροσωπεύουν τα ποσά που οφείλονται κατά την ημερομηνία του 
ισολογισμού και συμπεριλαμβάνουν τόκους, όπου αυτοί εφαρμόζονται. 

Προβλέψεις 
Γίνεται πρόβλεψη για ενδεχόμενα έξοδα που θεωρείται ότι προκύπτουν από δραστηριότητες 
του Συλλόγου, η οποία χρεώνεται στην κατάσταση λογαριασμού εσόδων και εξόδων. 

Συγκριτικά ποσά 
Όπου κρίνεται κατάλληλο, τα συγκριτικά ποσά αναπροσαρμόζονται για να συνάδουν με την 
παρουσίαση για το τρέχον οικονομικό έτος. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

2014 

Τιμή κόστους 
Υπόλοιπο 1 Μαρτίου 
Προσθήκες 
Υπόλοιπο 28 Φεβρουαρίου 

Αποσβέσεις 
Υπόλοιπο 1 Μαρτίου 
Επιβάρυνση έτους 
Υπόλοιπο 28 Φεβρουαρίου 

Καθαρή λογιστική αξία 
28 Φεβρουαρίου 

Έπιπλα και 
σκεύη 

e 

30.567 
1.135 

31.702 

23.699 
3.170 

26.869 

-1222. 

Ηλεκτρονικοί 
υπολογιστές 

€ 

27.982 

27,982 

20.697 
2.718 

23.415 

Λογισμικό 
€ 

48.705 

S4 .W 

30.592 
17,300 

Jim 

6.743 

Σύνολο 
€ 

107.254 
7.065 

m m 

74.988 
21m 

...88,176. 

2013 

Τιμή κόστους 
Υπόλοιπο 1 Μαρτίου 30.567 26.647 39.681 96.895 
Προσθήκες : 1.335 9.024 10.359 
Υπόλοιπο 28 Φεβρουαρίου 30.567 27.982 48.705 107.254 

Αποσβέσεις 
Υπόλοιπο 1 Μαρτίου 20.642 17.979 15.864 54.485 
Επιβάρυνση έτους 3.057 2.718 14.728 20.503 
Υπόλοιπο 28 Φεβρουαρίου 23.699 20.697 30.592 74.988 

Καθαρή λογιστική αξία 
29 Φεβρουαρίου 6.868 7.285 18.113 32.266 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ 

2014 2013 
€ € 

Υπόλοιπο την 1 Μαρτίου 
Προσθήκες 
Χρέωση για απομείωση στην αξία 

25.089 
(25.089) 



ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ 
12 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΙΙΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ 
(συνέχεια) 

Δίκαιη αξία Κόστος Δίκαιη αξία Κόστος 
2014 2014 2013 2013 

€ € € € 

Αξίες μη εισηγμένες σε Χρηματιστήριο ; _ 25,0.89- : —: 

25.089 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας την Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ, 
έχουν αποκτηθεί από την μετατροπή καταθέσεων που είχε ο Παγκύπριος Δικηγορικός 
Σύλλογος στις 26 Μαρτίου 2013 στην Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ σε μετοχές 
την ίδιας τράπεζας συμφωνίας με το διάταγμα που εκδόθηκε από την Κεντρική Τράπεζα 
Κύπρου (σημείωση 6). 

ΜΕΤΡΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΜΕΤΡΗΤΩΝ 

2014 2013 
€ € 

Καταθέσεις προθεσμίας 325.659 412.337 
Μετρητά στην τράπεζα 128.682 113.477 

-.434,341 525,814 

Τα μετρητά και αντίστοιχα μετρητών έχουν μειωθεί κατά €167.215 από την απομείωση 
καταθέσεων που είχε ο Σύλλογος στην Λαϊκή Τράπεζα και €25.089 από την μετατροπή 
καταθέσεων που είχε ο Σύλλογος στην Τράπεζα Κύπρου σε συνήθεις μετοχές της ίδιας 
τράπεζας σύμφωνα με το διάταγμα που εκδόθηκε από την Κεντρική Τράπεζα Κύπρου 
(σημείωση 6). 

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

2014 2013 
€ € 

Εμπορικές υποχρεώσεις 8.105 8.411 
Κοινωνικές ασφαλίσεις και άλλοι φόροι 10.718 13.180 
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 93.018 68.000 
Οφειλόμενα έξοδα 4.102 7.114 

115.943 96.705 

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

. ΓΕΝΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 

Στις 22 Μαρτίου 2013, η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε νομοθεσία που αφορά την 
επιβολή περιοριστικών μέτρων αναφορικά με συναλλαγές ποι> εκτελούνται μέσω των 
τραπεζικών ιδρυμάτων που λειτουργούν στην Κύπρο. Η έκταση και η διάρκεια των 
περιορισμών αποφασίζονται από τον Υπουργό Οικονομικών και τον Διοικητή της Κεντρικής 
Τράπεζας της Κύπρου και αυτά έχουν τεθεί σε ισχύ στις 28 Μαρτίου 2013. Τα προσωρινά 
περιοριστικά μέτρα στις τραπεζικές συναλλαγές και τις συναλλαγές με μετρητά 
περιλαμβάνουν περιορισμούς στην ανάληψη μετρητών, στην εξαργύρωση επιταγών σε 
μετρητά και περιορισμούς στη μεταφορά χρημάτων σε άλλα πιστωτικά ιδρύματα στην Κύπρο 
και στο εξωτερικό. Επίσης τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν την υποχρεωτική ανανέωση 
ορισμένων καταθέσεων στη λήξη τους. 

Οι διαπραγματεύσεις της Κυπριακής Κυβέρνησης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την 
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (η «Τρόικα»), για 
οικονομική στήριξη, κατέληξαν σε επίτευξη συμφωνίας και λήψη απόφασης από το 
Eurogroup στις 25 Μαρτίου 2013 σχετικά με τα βασικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για 
ένα μελλοντικό πρόγραμμα μακροοικονομικής προσαρμογής που περιλαμβάνει την παροχή 
οικονομικής βοήθειας προς την Κυπριακή Δημοκρατία μέχρι €10 δισεκατομμύρια. Το 
πρόγραμμα στοχεύει να αντιμετωπίσει τις ασυνήθιστες οικονομικές προκλήσεις που 
αντιμετωπίζει η Κύπρος, και να αποκαταστήσει τη βιωσιμότητα του χρηματοπιστωτικού 
τομέα, με σκοπό την αποκατάσταση της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης και την εξυγίανση 
των δημόσιων οικονομικών τα επόμενα χρόνια. 

Η απόφαση του Eurogroup για την Κύπρο περιλαμβάνει σχέδια για την αναδιάρθρωση του 
χρηματοπιστωτικού τομέα και διασφαλίζει τις καταθέσεις κάτω από €100.000, σύμφωνα με 
τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον, οι Κυπριακές αρχές επιβεβαίωσαν τη 
δέσμευσή τους να εντείνουν τις προσπάθειές τους στους τομείς της δημοσιονομικής 
εξυγίανσης, των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και των ιδιωτικοποιήσεων. 

Στις 29 Μαρτίου 2013 η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου έκδωσε διατάγματα αναφορικά με τη 
Λαϊκή Τράπεζα και την Τράπεζα Κύπρου, εφαρμόζοντας μέτρα για τις δύο αυτές τράπεζες 
δυνάμει του περί Εξυγίανσης Πιστωτικών και Αλλων Ιδρυμάτων Νόμου του 2013. 

Με βάση τα σχετικά διατάγματα, η Λαϊκή Τράπεζα υποβλήθηκε σε καθεστώς εξυγίανσης, 
βάσει απόφασης της Αρχή Εξυγίανσης. Στη Λαϊκή Τράπεζα παρέμειναν κυρίως 
ανασφάλιστες καταθέσεις και περιουσιακά στοιχεία εκτός Κύπρου. Τα περιουσιακά στοιχεία 
της Λαϊκής Τράπεζας στην Κύπρο, οι ασφαλισμένες καταθέσεις και η χρηματοδότηση από το 
Ευρωσύστημα έχουν μεταφερθεί στην Τράπεζα Κύπρου, με αποζημίωση για την αξία των 
καθαρών περιουσιακών στοιχείων που μεταφέρθηκαν την έκδοση μετοχών από την Τράπεζα 
Κύπρου προς τη Λαϊκή Τράπεζα. 

Η διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης της Τράπεζας Κύπρου ολοκληρώθηκε σύμφωνα με τα 
σχετικά διατάγματα της Αρχής Εξυγίανσης μέσω «Διάσωσης με Ίδια Μέσα», δηλαδή της 
μερικής μετατροπής ανασφάλιστων καταθέσεων σε μετοχές. Επίσης, οι κάτοχοι μετοχών και 
πιστωτικών τίτλων στην Τράπεζα Κύπρου στις 29 Μαρτίου 2013 έχουν συνεισφέρει στην 
ανακεφαλαιοποίηση της Τράπεζας Κύπρου μέσω της απορρόφησης ζημιών. 
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ΣΗΜΕΙΑΚΕ STIS ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΙί^ϋΚΛΧΑ^ΙΔΜ 

ΓΕΝΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ (συνέχεια) 

Στις 12 Απριλίου 2013 το Eurogroup χαιρέτισε τη συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ της 
Κύπρου και των θεσμικών οργάνων της Τρόικας σχετικά με το πρόγραμμα 
μακροοικονομικής προσαρμογής για την Κύπρο. Στη συνέχεια ολοκληρώθηκαν οι 
απαραίτητες διαδικασίες που απαιτούνταν για την επίσημη έγκριση από το Διοικητικό 
Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας καθώς και η επικύρωση από κράτη 
μέλη της ευρωζώνης. Ως αποτέλεσμα της ολοκλήρωσης των πιο πάνω διαδικασιών 
ακολούθησε η αποδέσμευση της πρώτης δόσης της χρηματοδότησης της Κυπριακής 
Δημοκρατίας με βάση της πρόνοιες του σχετικού Μνημονίου. 

Μετά τα θετικά αποτελέσματα της πρώτης και της δεύτερης τριμηνιαίας αξιολόγησης του 
οικονομικού προγράμματος της Κύπρου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή 
Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, κατά τη διάρκεια του 2013, το 
Eurogroup ενέκρινε την εκταμίευση των προγραμματισμένοι δόσεων της οικονομικής 
βοήθειας προς την Κύπρο. 

ΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΕΣ/ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Ο Σύλλογος δεν είχε ανειλημμένες/ενδεχόμενες υποχρεώσεις στις 28 Φεβρουαρίου 2014. 

ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

Δεν υπήρξαν σημαντικά γεγονότα μετά την ημερομηνία αναφοράς που να επηρεάζουν τις 
οικονομικές καταστάσεις στις 28 Φεβρουαρίου 2014. 




