
 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΗΣ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001. 

1. Γενικά. 

Η Έκθεση αυτή υποβάλλεται σύµφωνα µε το άρθρο 3(5) των περί Νοµικών 

Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου (Έλεγχος Λογαριασµών) Νόµων του 1983 και  

1984, για κατάθεση στη Βουλή των Αντιπροσώπων. 

2. Οικονοµική κατάσταση. 

Για το έτος 2001 ο Οργανισµός παρουσίασε έλλειµµα £556.064, σε σύγκριση µε 

πλεόνασµα £227.823 για το 2000.  Το έλλειµµα οφείλεται κυρίως στους πιο κάτω 

λόγους: 

(α)  Στην πληρωµή στους παραγωγούς αγελαδινού γάλακτος µε βάση την 

ποιότητα, η οποία βελτιώθηκε κατά το 2001, και στην είσπραξη της αξίας του 

γάλακτος, µε βάση την ποιότητα, µόνο από τους τυροκόµους, αφού από τους 

παστεριωτές εισπράττεται η αξία του γάλακτος σε σταθερή τιµή. 

(β)  Στις ζηµιές από τη διακίνηση του αιγοπρόβειου γάλακτος στην Πάφο, οι οποίες 

αυξήθηκαν στις £234.826, σε σχέση µε £157.060 το 2000. 

(γ)  Στις ζηµιές από την εµπορία κρεάτων ύψους £123.513, σε σχέση µε κέρδη 

£107.868 το 2000. 

3. Λογιστικές Αναλογίες. 

Οι πιο κάτω λογιστικές αναλογίες δίνουν µια γενική εικόνα της οικονοµικής 

κατάστασης του Οργανισµού: 

  2001  2000 
Κυκλοφορούν Ενεργητικό προς Τρέχουσες 
Υποχρεώσεις 

   
  0,86 

   
 1,04 

Μικτό Κέρδος προς Πωλήσεις  4,73%  7,90% 

4. Εγγυήσεις. 

(α)  Παραχώρηση εγγυήσεων από τον Οργανισµό.  Στις 31.12.01 υπήρχαν 

εγγυήσεις ύψους £83.060 που παραχωρήθηκαν από τον Οργανισµό, όπως 

φαίνεται πιο κάτω: 

 

 

- - - 
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  £ 
Μεταφορείς  24.855 
Παραγωγοί  2.670 
Υπουργείο Άµυνας (Εθνική Φρουρά)  54.800 
Κυπριακές Αερογραµµές  735 
  83.060 

(β)  Κυβερνητικές εγγυήσεις.  Η Κυβέρνηση ανανέωσε την εγγύηση που 

παραχώρησε στον Οργανισµό για τραπεζικές πιστωτικές διευκολύνσεις που 

συνήψε µε τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα, για ποσό ύψους £900.000, µέχρι 

31.8.02. 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι, σύµφωνα µε τα λογιστικά βιβλία, το παρατράβηγµα στις 

31.12.01 ανήλθε σε £1.169.119 (υπόλοιπο κατάστασης τράπεζας £786.452). 

5. Προσωπικό 

Ο Οργανισµός εργοδοτούσε 37 µόνιµους υπαλλήλους, µε σύνολο αποδοχών 

£691.039, περιλαµβανοµένων και των εργοδοτικών εισφορών στα διάφορα 

Ταµεία, µε µέσο όρο αποδοχών για κάθε υπάλληλο £18.677.  Εργοδοτούσε 

επίσης και 19 εργάτες, µε σύνολο αποδοχών £202.028.  Στις 31.12.01 υπήρχαν 4 

κενές οργανικές θέσεις. 

6. Προϋπολογισµός 

Έγκριση.  Ο προϋπολογισµός για το οικονοµικό έτος 2001 εγκρίθηκε από το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο του Οργανισµού στις 19.12.00 και, σύµφωνα µε το άρθρο 

37(1) του περί Κυπριακής Γαλακτοκοµικής Βιοµηχανίας Νόµου, υποβλήθηκε στον 

Υπουργό Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού στις 20.12.00 για ενηµέρωση. 

Το Συµβούλιο, στη συνεδρία του αρ. 723, ηµερ. 29.11.01, ενέκρινε 

συµπληρωµατικές πιστώσεις ύψους £577.295, χωρίς ενηµέρωση του Υπουργού 

Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού. 

Σηµειώνεται ότι, σύµφωνα µε τον περί Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου 

(Ψήφιση Προϋπολογισµών) (Τροποποιητικό) Νόµο του 1987, ο Οργανισµός 

απαλλάσσεται από την υποχρέωση υποβολής του προϋπολογισµού του για 

έγκριση στη Βουλή των Αντιπροσώπων. 
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7.      Πιστωτική πολιτική του Οργανισµού 

(α) Παροχή εγγυήσεων στον Οργανισµό από τους βιοµήχανους. ΄Οπως 
ανέφερα και σε προηγούµενες εκθέσεις µου, για τη µέγιστη πίστωση των 45 

ηµερών που παρέχει ο Οργανισµός στις βιοµηχανίες (κατά µέσο όρο είναι µόνο 23 

ηµέρες) για πληρωµή του γάλακτος που παραλαµβάνουν, δεν έχει εξασφαλιστεί 

εγγύηση ή άλλης µορφής ασφάλεια από όλους τους βιοµήχανους. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι, παρόλο που οι πλείστοι 

επεξεργαστές γάλακτος υπέβαλαν σχετικές εγγυήσεις, ορισµένοι από αυτούς, 

κυρίως οι µεγαλύτεροι επεξεργαστές, εξακολουθούν να αρνούνται να καταθέσουν 

τις σχετικές εγγυήσεις, εκµεταλλευόµενοι το γεγονός  της ύπαρξης περιστασιακού 

πλεονασµατικού γάλακτος κατά τα τελευταία χρόνια, και γνωρίζοντας ότι η 

διακοπή της παροχής γάλακτος προς αυτούς είναι δύσκολη, αν όχι αδύνατη, και 

εγκυµονεί σοβαρούς κινδύνους οικονοµικής ζηµιάς για τον Οργανισµό. 

Με ενηµέρωσε επίσης ότι, για το 2002, για οποιαδήποτε επιπρόσθετη ποσότητα 

γάλακτος που ζητήθηκε από τους επεξεργαστές, υποβλήθηκαν από τους 

τελευταίους σχετικές εγγυήσεις. 

(β) Καθυστέρηση στην αποπληρωµή προς τον Οργανισµό της αξίας του 
γάλακτος.  Σε µερικές περιπτώσεις εξακολουθεί να παρατηρείται µεγάλη 

καθυστέρηση στην αποπληρωµή προς τον Οργανισµό της αξίας του γάλακτος που 

παραλαµβάνεται από τους βιοµήχανους, µε αποτέλεσµα να οξύνεται το πρόβληµα 

ρευστότητας του Οργανισµού. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι, εκεί που υπήρχαν 

καθυστερήσεις, έχουν ληφθεί µέτρα και ότι σηµειώθηκε σηµαντική βελτίωση στις 

αποπληρωµές των χρεών προς τον Οργανισµό, µε 2-3 εξαιρέσεις που αφορούν 

µικρούς κυρίως επεξεργαστές γάλακτος. 

(γ)  Τόκοι χρεών βιοµηχάνων.  Με απόφαση του Συµβουλίου του Οργανισµού, 

µετά από νοµική συµβουλή, επιβάλλονται τόκοι πάνω στα καθυστερηµένα χρέη 

των βιοµηχάνων.  Κατά το 2001 επιβλήθηκαν τόκοι ύψους £84.727, σε σύγκριση 

µε £51.815 το 2000, οι οποίοι, όπως µε πληροφόρησε ο Πρόεδρος του 

Οργανισµού, εισπράχθηκαν εντός του 2002. 
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8. Ρευστότητα του Οργανισµού 

Για την αντιµετώπιση του αυξανόµενου προβλήµατος ρευστότητας, ο Οργανισµός 

αναγκάστηκε να ανανεώσει για δεύτερη φορά το δάνειο/πίστωση, ύψους 

£900.000, από τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ, ενέργεια στην οποία 

αναγκάστηκε να καταφύγει το 1999.  Το τραπεζικό παρατράβηγµα, από £554.805 

στις 31.12.2000, αυξήθηκε στις £1.125.337 στις 31.12.2001, δηλαδή αυξήθηκε 

κατά £570.532. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι η αύξηση του τραπεζικού 

παρατραβήγµατος οφείλεται κυρίως στη σηµαντική βελτίωση της ποιότητας του 

γάλακτος κατά το τελευταίο 3µηνο του 2001, µε αποτέλεσµα ν΄ αυξηθεί το κόστος 

αγοράς του γάλακτος, στην πληρωµή αυξηµένης τιµής ξεκαθαρίσµατος για γάλα 

που παραλήφθηκε το 1998, στις ζηµιές που προέκυψαν από τα διάφορα σχέδια 

κρεάτων και στην αποθεµατοποίηση κρεάτων, των οποίων η ρευστοποίηση 

καθυστερεί. 

Ανέφερε επίσης ότι η κατάσταση της ρευστότητας του Οργανισµού έχει βελτιωθεί 

εντός του 2002, κυρίως µε την εφαρµογή του συστήµατος πληρωµής του γάλακτος 

µε βάση την ποιότητα και στην περίπτωση του παστεριωµένου γάλακτος. 

9. Καταστροφή πλεονασµατικού γάλακτος 

Το 2001 καταστράφηκε, κυρίως κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαµήνου, ποσότητα 

1,8 εκ. λίτρων αγελαδινού γάλακτος και 0,4 εκ. λίτρων αιγινού γάλακτος αξίας 

£331.993 και £92.268, αντίστοιχα, µε βάση τη µέση σταθµισµένη τιµή του έτους, 

σε σύγκριση µε 1,9 εκ. λίτρα αγελαδινού γάλακτος αξίας £344.199 το 2000. 

Επιπρόσθετα, ο Οργανισµός επιβαρύνθηκε µε ποσό £15.407 για τη µεταφορά του 

πλεονασµατικού γάλακτος στους τόπους απόρριψης. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι η καταστροφή του 

πλεονασµατικού γάλακτος οφείλεται στην παραγωγή γάλακτος από την πλευρά 

ορισµένων παραγωγών, πέρα από τις ατοµικές ποσοστώσεις που καθόρισε ο 

Οργανισµός, και στο γεγονός ότι κάποιες βιοµηχανίες δεν παρέλαβαν όλες τις 

ποσότητες γάλακτος κατά τις εορτές και αργίες. 
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10. Πληρωµή πλεονασµατικού αγελαδινού γάλακτος στους παραγωγούς 
για το 1998. 

Το Συµβούλιο στη συνεδρία του αρ. 711, ηµερ. 8.8.01, αποφάσισε να πληρώσει 

στους αγελαδοτρόφους συνολικό ποσό £269.223 που αντιστοιχεί µε 11 σεντ/λίτρο 

γάλακτος, σχετικά µε τα 2,4 εκ. λίτρα γάλακτος που παραδόθηκαν το 1998 ως 

πλεόνασµα και για τα οποία είχε γίνει πρόνοια στους λογαριασµούς του 1998 για 

£62.656, που αντιστοιχεί µε 2,56 σεντ/λίτρο.  

Παρατήρησα ότι οι αποφάσεις για πληρωµή πλεονασµατικού γάλακτος βρίσκονται 

σε αντίθεση µε τις πρόνοιες του πακέτου µέτρων για στήριξη της αγελαδοτροφίας 

που ενέκρινε το Υπουργικό Συµβούλιο στις 22.5.96 για σταθεροποίηση της 

παραγωγής, τα οποία προβλέπουν την παραλαβή του πλεονασµατικού γάλακτος 

σε µηδενική τιµή και την επιβολή προστίµου ύψους 4 σεντ για κάθε πλεονασµατικό 

λίτρο. 

Επίσης ενώ ο Πρόεδρος του Οργανισµού το 1998 διαβεβαίωνε ότι η πληρωµή του 

πλεονασµατικού γάλακτος θα γινόταν σε τιµή ξεκαθαρίσµατος και εποµένως δεν 

θα επιβαρυνόταν οικονοµικά ο Οργανισµός, εντούτοις τελικά, λόγω του ότι η τιµή 

που πληρώθηκε ήταν πολλαπλάσια της τιµής ξεκαθαρίσµατος, ο Οργανισµός 

επιβαρύνθηκε µε επιπρόσθετο ποσό ύψους £206.567. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι η απόφαση του Συµβουλίου για 

πληρωµή 11 σεντ/λίτρο, βασίστηκε  στο γεγονός ότι είναι ο Οργανισµός που είχε 

ζητήσει από τους παραγωγούς να αυξήσουν την παραγωγή γάλακτος, 

υποσχόµενος µάλιστα στους τελευταίους ότι το γάλα θα πληρωνόταν σε τιµή 

ξεκαθαρίσµατος, η οποία αναµενόταν ότι θα ήταν ψηλή, τιµή η οποία όµως τελικά 

δεν εξασφαλίστηκε,  εξαιτίας της κατάστασης που είχε δηµιουργηθεί µε την 

εισαγωγή τυριών αποµιµήσεων τύπου EDAM, που είχε ως αποτέλεσµα την 

άρνηση των επεξεργαστών να παραλάβουν το ανάλογο γάλα.  

11. Μεταβιβάσεις ποσοστώσεων. 

Στην προηγούµενη έκθεση µου σχετικά µε το πιο πάνω θέµα, ανέφερα ότι 

επιβάλλεται όπως ετοιµαστούν το συντοµότερο και προωθηθούν προς έγκριση 

ενοποιηµένοι Κανονισµοί, βασισµένοι στην υπάρχουσα νοµοθεσία και στα µέτρα 

στήριξης που αποφάσισε το Υπουργικό Συµβούλιο, οι οποίοι να ρυθµίζουν µε 

σαφήνεια όλα τα θέµατα και να θέτουν τέτοιους όρους, έτσι που να διασφαλίζονται 

τα καλώς νοούµενα συµφέροντα των αγελαδοτρόφων, η σταθεροποίηση της 
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παραγωγής στα επιθυµητά επίπεδα και η παραγωγή άριστης ποιότητας γάλακτος 

και γαλακτοκοµικών προϊόντων. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι έχουν ήδη ετοιµαστεί σχετικοί 

Κανονισµοί, οι οποίοι συνάδουν µε τους ισχύοντες Κανονισµούς στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση και έχουν ήδη υποβληθεί στο αρµόδιο Υπουργείο, για την περαιτέρω 

προώθηση τους. 

12. ∆ιακίνηση αιγοπρόβειου γάλακτος. 

(α)  Η διακίνηση του αιγοπρόβειου γάλακτος συνεχίζει να γίνεται από τον 

Οργανισµό µόνο στην Επαρχία Πάφου, ενώ η επέκταση της στις Επαρχίες 

Λάρνακας και Αµµοχώστου φαίνεται ότι µάλλον θα πρέπει να εγκαταλειφθεί και να 

παραµείνει σε ιδιώτη.  Από τη διακίνηση του αιγοπρόβειου γάλακτος στην 

Επαρχία Πάφου, συνολικής αξίας £1.273.524, προέκυψε για τον Οργανισµό ζηµιά 

ύψους £234.826, σε σύγκριση µε £156.892 το 2000. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι η ζηµιά από τη διακίνηση του 

γάλακτος στην Επαρχία Πάφου ήταν, εν µέρει, αναµενόµενη πριν από την έναρξη 

της διακίνησης του, λόγω των ιδιαιτεροτήτων που παρουσιάζει η Επαρχία αυτή 

(µικρές µονάδες, αποµακρυσµένες περιοχές, µεγάλες αποστάσεις, περιορισµένες 

ποσότητες γάλακτος που διακινούνται κ.τ.λ.). 

Ανέφερε όµως ότι η διακίνηση του γάλακτος στις υπόλοιπες Επαρχίες δεν είναι 

δυνατόν πλέον να εφαρµοστεί, λαµβάνοντας υπόψη τη µετεξέλιξη του Οργανισµού 

και την εγκατάλειψη της διακίνησης όλων των τύπων γάλακτος, ενόψει της 

ενταξιακής πορείας της Κύπρου. 

(β)  Αδράνεια εξοπλισµού.  Όπως ανέφερα και σε προηγούµενες εκθέσεις µου, 

για τη διακίνηση του γάλακτος στις Επαρχίες Λάρνακας και Αµµοχώστου 

αγοράστηκε εξοπλισµός συνολικής αξίας £66.923.  Μέρος του εξοπλισµού αυτού, 

αξίας £18.009, µεταφέρθηκε και εγκαταστάθηκε το 1998 και 1999 στα ψυκτικά 

κέντρα της Επαρχίας Πάφου, για σκοπούς διακίνησης του αιγοπρόβειου γάλακτος 

στην Επαρχία αυτή, ενώ ο υπόλοιπος εξοπλισµός εξακολουθεί να βρίσκεται σε 

αδράνεια, χωρίς να αξιοποιείται. 

Το Συµβούλιο, στη συνεδρία του αρ.721, ηµερ. 14.11.01, εξουσιοδότησε το 

∆ιευθυντή του Οργανισµού να µελετήσει το θέµα για να διαπιστώσει κατά πόσο 

υπάρχει εξοπλισµός, ο οποίος µπορεί να αξιοποιηθεί για τις ανάγκες του 
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Οργανισµού, και ο υπόλοιπος να εκποιηθεί µε βάση τις ισχύουσες διαδικασίες.  

Στις 12.5.02 δηµοσιεύτηκαν στον εγχώριο τύπο προσφορές για την πώληση 8 

καινούριων και µεταχειρισµένων ψυκτικών συσκευών. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι, προωθείται η ζήτηση  

προσφορών για την εκποίηση και του υπόλοιπου αναξιοποίητου εξοπλισµού. 

13. Λογαριασµός εσόδων και εξόδων κρεάτων.  

Κατά το 2001 λειτουργούσαν στον Οργανισµό τα τέσσερα πιο κάτω Σχέδια 

Εµπορίας Κρεάτων: 

(α)  Σχέδιο σφαγής και αποστέωσης αγελάδων για λογαριασµό της Κυβέρνησης 

(β)  Σχέδιο σφαγής µοσχαριών για λογαριασµό του Οργανισµού   

(γ)  Σχέδιο σφαγής αµνοεριφίων για λογαριασµό του Οργανισµού 

(δ)  Σχέδιο σφαγής αµνοεριφίων για λογαριασµό της Κυβέρνησης. 

Τα οικονοµικά αποτελέσµατα των σχεδίων αυτών έχουν ως εξής: 

Σχέδιο  Έσοδα  Έξοδα  Έλλειµµα 
  £  £  £ 

Σχέδιο αγελάδων Κυβέρνησης  1.670.947  1.730.759  59.812 
Σχέδιο µοσχαριών Οργανισµού  1.308.266  1.353.607  45.341 
Σχέδιο αµνοεριφίων Οργανισµού  1.789.413  1.806.244  16.831 
Σχέδιο αµνοεριφίων Κυβέρνησης  2.887  4.416  1.529 
  4.771.513  4.895.026  123.513 

Ο Οργανισµός υπέστη από την Εµπορία Κρεάτων, όπως φαίνεται στον πιο πάνω 

πίνακα, ζηµιά ύψους £123.513, σε σύγκριση µε πλεόνασµα £107.868 το 2000, 

κατά το οποίο λειτουργούσε τρία σχέδια (Το σχέδιο αµνοεριφίων για λογαριασµό 

της Κυβέρνησης δεν υπήρχε το 2000). 

14. Εξαγωγή µοσχαριών. 

 Εξαγωγή 350 υπέρβαρων ζωντανών µοσχαριών.  Από την πιο πάνω 

εξαγωγή, η οποία συµπεριλαµβάνεται στο Σχέδιο Μοσχαριών, από την οποία ο 

Οργανισµός εισέπραξε σε µετρητά ποσό ύψους US$165.232, ο Οργανισµός 

υπέστη ζηµιά ύψους £53.496, πέραν των διοικητικών εξόδων, όπως φαίνεται πιο 

κάτω. 
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  £ 
Εισπράξεις   
Πώληση 350 µοσχαριών (206.540 κιλά @  
US$0,80/κιλό (£0,507/κιλό)) 

  
104.757 

Πληρωµές   
Αγορά 350 µοσχαριών (206.540 κιλά @ 
£0,74/κιλό) 

 152.840 

∆ιάφορα έξοδα εξαγωγής  5.413 
  158.253 
Ζηµιά  53.496 

Παρατήρησα ότι για την πιο πάνω εξαγωγή δεν ακολουθήθηκε η διαδικασία 

προσφορών και, λόγω του ότι  η είσπραξη US$165.232 (206.540 κιλά @ 

US$0,80) έγινε σε µετρητά, για τη µετατροπή χρεώθηκαν τραπεζικά δικαιώµατα 

ύψους £1.054. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι η εν λόγω απόφαση λήφθηκε 

στα πλαίσια της πολιτικής του Οργανισµού να ενεργεί ως παρεµβατική αρχή για 

εξισορρόπηση της προσφοράς και της ζήτησης στην αγορά των κρεάτων και ότι η 

διατήρηση των µοσχαριών στις µονάδες, αλλά και η ύπαρξη πλεονασµάτων 

κρεάτων στην κυπριακή αγορά, θα οδηγούσε στην πτώση των τιµών. 

Ανέφερε επίσης ότι η διαδικασία των προσφορών ήταν αδύνατο να ακολουθηθεί, 

υπό τις περιστάσεις, λαµβανοµένου υπόψη του επείγοντος του θέµατος, αφού η εν 

λόγω εξαγωγή έπρεπε να πραγµατοποιηθεί πριν από τις γιορτές του ραµαζανιού 

στο Λίβανο, και ότι, σε περίπτωση που η εξαγωγή αυτή δεν πραγµατοποιόταν, 

τότε ο Οργανισµός θα προχωρούσε στη σφαγή των πιο πάνω ζώων, οπότε οι 

ζηµιές θα ήταν µεγαλύτερες. 

15 Έλεγχος µισθών προσωπικού του Οργανισµού. 

Παρόλο που στην απαντητική επιστολή του Οργανισµού για τον έλεγχο το 2000 

αναφέρεται ότι η θέσπιση Κανονισµών Πρόσληψης και Υπηρεσίας Υπαλλήλων και 

το Οργανόγραµµα του Οργανισµού θα απασχολούσε το Συµβούλιο σύντοµα, 

εντούτοις τα θέµατα αυτά εξακολουθούν να υφίστανται. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι η εν λόγω καθυστέρηση 

οφείλεται στο γεγονός της επικείµενης αλλαγής του ρόλου του Οργανισµού, ενόψει 

της ενταξιακής πορείας της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και ότι το γεγονός 
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αυτό θα διαφοροποιήσει το Οργανόγραµµα και πιθανόν τα καθήκοντα του 

προσωπικού. 

16. Εναρµόνιση µε  το κοινοτικό κεκτηµένο. 

Έχοντας υπόψη ότι η εµπορία γάλακτος, για σκοπούς εναρµόνισης µε το κοινοτικό 

κεκτηµένο, πρέπει να γίνεται σε συνθήκες ανταγωνισµού, παρακάλεσα όπως 

ενηµερωθώ για τα µέτρα που λήφθηκαν  για εναρµόνιση του Οργανισµού και την 

έγκαιρη µετεξέλιξη και προσαρµογή του στο κοινοτικό κεκτηµένο. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι για το θέµα αυτό έγιναν δυο 

συσκέψεις, στις 10.1.2002 και 15.1.2002, υπό την προεδρία του Υπουργού 

Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού και στην παρουσία του Υπουργού 

Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και του Επικεφαλής της 

∆ιαπραγµατευτικής Αντιπροσωπείας για την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση.  Όπως ανέφερε, στις συσκέψεις αυτές αποφασίστηκε η κατάργηση, 

µελλοντικά, του µονοπωλιακού καθεστώτος του Οργανισµού, µε τη διατήρηση 

ωστόσο του ηµικρατικού χαρακτήρα του και την υπαγωγή του στο Υπουργείο 

Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος. 

Επιπρόσθετα ανέφερε ότι η ∆ιεύθυνση του Οργανισµού έχει ετοιµάσει, για τον πιο 

πάνω σκοπό, προσχέδιο τροποποιήσεων της υφιστάµενης Νοµοθεσίας που θα 

διέπει τη λειτουργία του Οργανισµού, στα πλαίσια του κοινοτικού κεκτηµένου, και 

ότι το προσχέδιο αυτό έχει ήδη σταλεί στο αρµόδιο Υπουργείο και στη Νοµική 

Υπηρεσία για την περαιτέρω προώθηση του. 

 
 
 
 
(Χρυστάλλα Γιωρκάτζη) 
Γενικός Ελεγκτής 
της ∆ηµοκρατίας 
 
 
 
Λευκωσία, 14 Ιουνίου 2002  



 

 
 

Γενικός Ελεγκτής 
της ∆ηµοκρατίας 

 
 
ΕΚΘΕΣΗ  ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ 
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 
 
΄Εχω ελέγξει τις οικονοµικές καταστάσεις στις σελίδες 4 µέχρι 16 και  έχω πάρει 
όλες τις πληροφορίες και εξηγήσεις που θεώρησα αναγκαίες.  Την ευθύνη για την 
ετοιµασία αυτών των οικονοµικών καταστάσεων έχει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του 
Οργανισµού.  Η δική µου ευθύνη είναι να εκφράσω γνώµη πάνω σ΄ αυτές,  µε 
βάση τον έλεγχο µου.  
 
΄Εχω διενεργήσει τον έλεγχο µου σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου.  Τα 
Πρότυπα αυτά απαιτούν  όπως προγραµµατίζω και διενεργώ τον έλεγχο για να 
πάρω λογικές διαβεβαιώσεις κατά πόσο οι οικονοµικές καταστάσεις δεν έχουν 
ουσιώδη λάθη.  ΄Ενας έλεγχος περιλαµβάνει την εξέταση, πάνω σε 
δειγµατοληπτική βάση, αποδεικτικών στοιχείων που υποστηρίζουν τα ποσά και  
άλλες πληροφορίες στις οικονοµικές καταστάσεις.  ΄Ενας έλεγχος περιλαµβάνει 
επίσης την αξιολόγηση των λογιστικών αρχών που χρησιµοποιήθηκαν, των 
σηµαντικών υπολογισµών που έγιναν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, καθώς και την 
αξιολόγηση της γενικής παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων.  Πιστεύω ότι 
ο έλεγχος µού παρέχει µια λογική βάση για τη γνώµη µου. 
 
Κατά τη γνώµη µου έχουν τηρηθεί τα κατάλληλα λογιστικά βιβλία και οι οικονοµικές 
καταστάσεις, που συµφωνούν µε αυτά, δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα της 
οικονοµικής κατάστασης του Οργανισµού Κυπριακής Γαλακτοκοµικής Βιοµηχανίας 
στις 31 ∆εκεµβρίου 2001 και της ζηµιάς και ταµειακής ροής  για το έτος που έληξε 
την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα και συνάδουν µε 
τις πρόνοιες του περί Κυπριακής Γαλακτοκοµικής Βιοµηχανίας Νόµου και των 
σχετικών Κανονισµών. 
 
 
 
Γιώργος Κυριακίδης, FCCA, 
Αν. Γενικός Ελεγκτής 
της ∆ηµοκρατίας 
 
 
Λευκωσία, 30 Μαΐου 2002 

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

1406 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 
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