
 
       ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΠΑΤΑΤΩΝ 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 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 

(α) Αποτελέσµατα έτους.  Οι πωλήσεις πατατών ανήλθαν σε £24,51 εκ., σε 

σύγκριση µε £19,39 εκ. κατά το προηγούµενο έτος.  Η αύξηση οφείλεται κυρίως  

στις τιµές πώλησης, οι οποίες, κατά µέσο όρο, ήταν ψηλότερες από εκείνες του 

προηγούµενου έτους (£324/τόνο για το 2001, σε σύγκριση µε £259/τόνο για το 

2000). 

Τα έξοδα πωλήσεων ανήλθαν σε £9.32 εκ. σε σύγκριση µε £8.86 εκ. το 

προηγούµενο έτος.  Αυτά αποτελούν το 38% των πωλήσεων, σε σύγκριση µε 

46% του προηγούµενου έτους.  Οι τόνοι συσκευασίας ήταν 76156 το 2001, σε 

σύγκριση µε 75328 το 2000.  Τα έξοδα πωλήσεων κατά τόνο συσκευασίας για τα 

δυο έτη είναι £122 και £118, αντίστοιχα.   

Στους παραγωγούς καταβλήθηκε συνολικά ποσό £14.812.708, το οποίο 

αποτελείται από  το προϊόν εµπορίας, £14.718.891, που αντιπροσωπεύει το 60% 

της αξίας των πωλήσεων των πατατών, σε σύγκριση µε £9.729.181 (50%) του 

προηγούµενου έτους,  και ποσό £93.817 από το Γενικό Αποθεµατικό του 

Συµβουλίου. 

Συνοπτικά οι πωλήσεις πατατών κατά τα έτη 2001 και 2000 παρουσιάζονται ως 

ακολούθως: 

 
Εσοδεία  2001  2000 

  Τόνοι  £εκ.  £/τόνο  Τόνοι  £εκ.  £/τόνο 
Χειµερινή   8.252    2,57  311    8.657    2,94  340 
Ανοιξιάτικη  67.331  21,94  326  66.299  16,45  248 
  75.583  24,51  324  74.956  19,39  259 
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(β) Λογιστικές Αναλογίες.  Οι πιο κάτω λογιστικές αναλογίες δίνουν µια γενική 

εικόνα της οικονοµικής κατάστασης του Συµβουλίου: 

 2001  2000 
    
Κυκλοφορούν Ενεργητικό προς Τρέχουσες Υποχρεώσεις 2,34  1,93 
Κυκλοφορούν Ενεργητικό (εκτός των Αποθεµάτων) προς 
Τρέχουσες Υποχρεώσεις 

1,95  1,50 

Έξοδα Πωλήσεων προς Πωλήσεις 0,38  0,46 
Πληρωµές Παραγωγών (εκτός ασφαλίστρων ΟΓΑ) προς Πωλήσεις 0,59  0,71 

 

(γ) Ταµείο Σταθεροποίησης Τιµών.  Με βάση το άρθρο 27(1Α) του Νόµου που 

διέπει το Συµβούλιο Εµπορίας Κυπριακών Πατατών, το Συµβούλιο έχει εξουσία να 

διοικεί και να διαχειρίζεται το Ταµείο Σταθεροποίησης Τιµών, µε βάση αρχές και 

κριτήρια και κατά τρόπο που καθορίζεται από το Συµβούλιο, µε την έγκριση του 

Υπουργού, για τη σταθεροποίηση των τιµών των πατατών. Το υπόλοιπο του 

Ταµείου στις 30.9.2001 ήταν £1.095.159, σε σύγκριση µε £1.154.062 στις 

30.9.2000.  Το ποσό αυτό προέκυψε από τις κρατήσεις που έγιναν από τους 

παραγωγούς, κατά τα έτη 1998-2000, για την αποπληρωµή του δανείου των 

£1,6 εκ. και των τόκων £155.576, όπως αναφέρθηκε στην έκθεση µου για το έτος 

2000.  Το Υπουργικό Συµβούλιο, µε πρόσφατη απόφαση του ενέκρινε την 

πληρωµή ποσού £1.755.576 στους πιο πάνω  παραγωγούς, χωρίς να γίνει 

οποιαδήποτε κράτηση για τις οφειλές τους για εισφορές Κοινωνικών Ασφαλίσεων.    

Με βάση τις παραδόσεις πατατών κατά τα έτη αυτά, προκύπτει επιστροφή στους 

πατατοπαραγωγούς ύψους  £5 τον τόνο για το 1998 και 1999 και προς £8 τον 

τόνο για το 2000. 

(δ) Ταµειακά υπόλοιπα.  Πιο κάτω παραθέτονται τα ταµειακά υπόλοιπα στις 

30.9.2001 και 30.9.2000: 

 2001  2000 
 £  £ 
Υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασµών 2.159.732  2.426.762 
Μετρητά 19.638  2.312 
 2.179.370  2.429.074 

 
Τα σχετικά ψηλά ταµειακά υπόλοιπα οφείλονται κυρίως στη σύναψη του δανείου 

ύψους £1,6 εκ., όπως αναφέρεται πιο πάνω, το οποίο ήταν πέρα από τις 
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πραγµατικές  ανάγκες του Συµβουλίου και παρέµεινε αχρησιµοποίητο, καθώς 

επίσης και στη µείωση των αποθεµάτων υλικών συσκευασίας τα τελευταία χρόνια. 

3. Προσωπικό 

(α) Κατά το υπό επισκόπηση οικονοµικό έτος, το Συµβούλιο εργοδοτούσε 24 

µόνιµους υπαλλήλους, µε σύνολο αποδοχών £536.344, περιλαµβανοµένων και 

των εργοδοτικών εισφορών στα διάφορα ταµεία, όπως το Ταµείο Προνοίας, 

Ταµείο Άµυνας, Ταµείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Ταµείο Υγείας, µε µέσο όρο 

κόστους για κάθε υπάλληλο £22.348, καθώς και δύο άτοµα ως επιτόπιο 

προσωπικό στο Γραφείο του Λονδίνου, µε σύνολο αποδοχών £44.589.  Στο πιο 

πάνω κόστος δεν περιλαµβάνονται τα επιδόµατα εξωτερικού και το επίδοµα 

ενοικίου που καταβάλλονται στο µόνιµο προσωπικό του Γραφείου του Λονδίνου. 

Εργοδοτούσε επίσης 398 εποχιακούς εργάτες κατά διάφορα χρονικά διαστήµατα, 

µε σύνολο αποδοχών £904.080. 

(β) Στις 23.4.01 ο ∆ιευθυντής του Γραφείου του Λονδίνου υπέβαλε παραίτηση, 

χωρίς να έχει αντικατασταθεί.  Το Συµβούλιο αποφάσισε την εργοδότηση για έξι 

µήνες ενός επιτηρητή ποιότητας, στον οποίο καταβλήθηκε το ποσό των £13.033. 

4. Προϋπολογισµός 

Ο Προϋπολογισµός για το έτος εγκρίθηκε από το Συµβούλιο µε  σηµαντική 

καθυστέρηση, στις 7.8.2001.  Λόγω της καθυστέρησης αυτής, κατά το πλείστον 

περιλήφθηκαν στον Προϋπολογισµό τα πραγµατικά έσοδα και έξοδα του έτους.   

Σηµειώνεται ότι στον περί Εµπορίας Κυπριακών Πατατών Νόµο αρ. 59 του 1964 

δεν υπάρχει πρόνοια σχετικά µε την ετοιµασία, έγκριση και εκτέλεση ετήσιου 

προϋπολογισµού του Συµβουλίου. Παλαιότερη εισήγηση µου για συµπερίληψη 

στο Νόµο σχετικής πρόνοιας, ώστε να καλύπτεται και νοµικά το θέµα, δεν έχει 

προωθηθεί. 

5. Εµπορία πατατών εαρινής εσοδείας 2001 κατά ποικιλία πατατών. 

Για την εαρινή εσοδεία του 2001, καλλιεργήθηκαν  συνολικά 24 ποικιλίες, πλέον οι 

ποικιλίες που καλλιεργούνται για πειραµατικούς σκοπούς.  Στην κατηγορία των 

σαλατοπατάτων περιλαµβάνονται 10 ποικιλίες,  στις πατάτες γενικής χρήσης 

(σπουντοειδή) περιλαµβάνονται 7 ποικιλίες, καθώς και οι πειραµατικές ποικιλίες, 
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στην κατηγορία των Bakers περιλαµβάνονται 4 ποικιλίες και στην κατηγορία των 

Babies 3 ποικιλίες. 

∆ιαπιστώνεται ότι για διάφορες ποικιλίες τα αποτελέσµατα είναι ελλειµµατικά, 

αφού οι πληρωµές στους παραγωγούς ήταν µεγαλύτερες από τα καθαρά έσοδα 

της εµπορίας.  Τα αναλυτικά αποτελέσµατα συνοψίζονται κατά κατηγορία όπως 

πιο κάτω. 

(i) Σαλατοπατάτες � Επτά ποικιλίες παρουσιάζουν έλλειµµα που κυµαίνεται 

από £11 - £46 τον τόνο και δύο ποικιλίες παρουσιάζουν πλεόνασµα που 

κυµαίνεται από £1 - £4 τον τόνο, µε µέσο όρο έλλειµµα £3 τον τόνο.  Η 

ποικιλία «Βέλοξ» παρουσιάζει έλλειµµα £135 τον τόνο (ποσότητα 47,5 τόνοι), 

λόγω του προβλήµατος της ασθένειας Ring Rot.  Η κυριότερη ποικιλία είναι η 

«Νίκολα» (26.574 τόνοι) και παρουσιάζει πλεόνασµα £1 τον τόνο. 

(ii) Πατάτες γενικής χρήσης (σπουντοειδή) � ∆ύο ποικιλίες παρουσιάζουν 

έλλειµµα που κυµαίνεται από £11 - £35 τον τόνο και οκτώ ποικιλίες 

παρουσιάζουν πλεόνασµα που κυµαίνεται από £1 - £40 τον τόνο, µε µέσο 

όρο έλλειµµα £16 τον τόνο.  Η κυριότερη ποικιλία είναι η «Σπούντα» (7.928 

τόνοι) και παρουσιάζει έλλειµµα £35 τον τόνο. 

(iii) BAKERS � Όλες οι ποικιλίες παρουσιάζουν πλεόνασµα που κυµαίνεται από 

£4 - £49 τον τόνο, µε πλεόνασµα £25 τον τόνο κατά µέσο όρο.  Η κυριότερη 

ποικιλία είναι η «Κάρα» (9.672 τόνοι) και παρουσιάζει πλεόνασµα £33 τον 

τόνο. 

(iv) Κατηγορία BABIES � ∆ύο ποικιλίες παρουσιάζουν έλλειµµα που κυµαίνεται 

από £1 - £36 τον τόνο και µια ποικιλία παρουσιάζει πλεόνασµα £15 τον τόνο, 

µε µέσο όρο έλλειµµα £22 τον τόνο.  Η κυριότερη ποικιλία είναι η «Νίκολα» 

(223 τόνοι) και παρουσιάζει έλλειµµα £36 τον τόνο.   

Οι εκπτώσεις και µειώσεις τιµών για ποιοτικά προβλήµατα που παραχωρήθηκαν 

στους αγοραστές των πατατών της εαρινής εσοδείας 2001 συνοψίζονται όπως πιο 

κάτω: 

(i) Σαλατοπατάτες � Στο Ηνωµένο Βασίλειο (Η.Β) οι εκπτώσεις κυµαίνονται 

από £1 - £25 τον τόνο για διάφορες ποικιλίες, µε τη µεγαλύτερη έκπτωση 

στην ποικιλία «Ντίττα».  Στην Ευρώπη κυµαίνονται από £1 - £5 τον τόνο, µε 
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τη µεγαλύτερη έκπτωση στην ποικιλία «Ινόβα».  Για την ποικιλία «Βέλοξ» η 

έκπτωση ανέρχεται σε £30 τον τόνο, λόγω του προβλήµατος της ασθένειας 

Ring Rot. 

(ii) Πατάτες γενικής χρήσης (σπουντοειδή) -  Στο Η.Β. οι  εκπτώσεις 

κυµαίνονται από £1 - £43 τον τόνο για διάφορες ποικιλίες, µε τη µεγαλύτερη 

έκπτωση στην ποικιλία «Σπούντα».  Για τις ποικιλίες του Ινστιτούτου 

Γεωργικών Ερευνών που διατίθενται στο Η.Β., παραχωρήθηκαν εκπτώσεις 

προς £85 τον τόνο.  Στην Ευρώπη κυµαίνονται από £1 - £3 τον τόνο, µε τη 

µεγαλύτερη έκπτωση στην ποικιλία «Τιµάτε». 

(iii) BAKERS � Στο Η.Β. οι εκπτώσεις κυµαίνονται από £2 - £9 τον τόνο, µε τη 

µεγαλύτερη έκπτωση στην ποικιλία «Μαρφόνα».  Στην Ευρώπη κυµαίνονται 

από £3 - £18 τον τόνο, µε τη µεγαλύτερη έκπτωση στην ποικιλία «Σλάνεϋ». 

(iv) Κατηγορία BABIES � ∆εν παραχωρήθηκαν εκπτώσεις για καµιά ποικιλία. 

Εισηγήθηκα όπως το Συµβούλιο αξιολογήσει τα πιο πάνω δεδοµένα και µελετήσει 

κατά πόσο ενδείκνυται να επικεντρωθεί η παραγωγή πατατών στις πιο αποδοτικές 

ποικιλίες µόνο.  Η παραγωγή τόσο πολλών ποικιλιών πατατών οδηγεί σε αύξηση 

των κόστων παραγωγής και εµπορίας, µε αρνητικές οικονοµικές επιπτώσεις. 

6. Εκπτώσεις λόγω ποιοτικών προβληµάτων και µειώσεις τιµών 

Οι εκπτώσεις λόγω ποιοτικών προβληµάτων και οι µειώσεις τιµών στο Ηνωµένο 

Βασίλειο ανήλθαν σε £207.411 (3,18% των πωλήσεων), σε σύγκριση µε £361.145 

(5,3%) το 2000, και στην Ηπειρωτική Ευρώπη σε £120.435 (0,68% των 

πωλήσεων), σε σύγκριση µε £169.084 (1,3%) το 2000.  Όπως έχει αναφερθεί και 

στο παρελθόν, η διαφορά αυτή οφείλεται στα διαφορετικά χαρακτηριστικά των δυο 

αγορών, δηλαδή το σύστηµα εµπορίας των πατατών, την τιµολογιακή πολιτική, τις 

διαφορετικές ποικιλίες των πατατών που διαθέτονται στις δυο αγορές και τις 

συνθήκες αποθήκευσης.  Από το σύνολο των εκπτώσεων στο Ηνωµένο Βασίλειο, 

ποσό £113.199 αφορά µειώσεις τιµών και εκπτώσεις που δόθηκαν στους 

αγοραστές πατατών,  οι οποίες παρουσίασαν ποιοτικά προβλήµατα λόγω 

αναγκαστικής παρατεταµένης αποθήκευσης για σκοπούς εξέτασης των πατατών 

για δακτυλιωτή σήψη.  Επίσης, σε διάφορες περιπτώσεις δόθηκαν ειδικές τιµές, 

κατόπι συµφωνίας µε συγκεκριµένους πελάτες, οι οποίες δεν λήφθηκαν υπόψη 

στον υπολογισµό των εκπτώσεων. 
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7. Αποζηµιώσεις για ζηµιές από την ασθένεια της δακτυλιωτής σήψης  
(Ring Rot). 

Σύµφωνα µε έκθεση του Γενικού ∆ιευθυντή, ως επακόλουθο του εντοπισµού σε 

ένα δείγµα της ασθένειας της δακτυλιωτής σήψης των πατατών της ανοιξιάτικης 

εσοδείας 2001, το Συµβούλιο έχει υποστεί ζηµιές ύψους £219.289.  Το Συµβούλιο 

ζήτησε την κάλυψη των πιο πάνω ζηµιών από την Κυβέρνηση. 

Με την απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου αρ. 54.689, ηµερ.6.12.01, 

καταβλήθηκε στο Συµβούλιο το ποσό των £77.000, που αντιπροσωπεύει µόνο την 

αξία των πατατών που καταστράφηκαν από τις αρµόδιες αρχές του Η.Β.  Με την 

ίδια απόφαση εγκρίθηκε η παραχώρηση, µέσω του Υπουργείου Γεωργίας, 

αποζηµιώσεων ύψους £453.467 προς τους επηρεασθέντες πατατοπαραγωγούς 

για το 2001.  Στην απόφαση αναφέρεται επίσης ότι θα πρέπει να εξασφαλιστεί η 

γνωµάτευση της Νοµικής Υπηρεσίας σχετικά µε τις νοµικές υποχρεώσεις του 

Κράτους έναντι των παραγωγών, για την καταβολή αποζηµιώσεων για τα επόµενα 

τρία χρόνια, όταν δεν θα µπορούν να φυτέψουν, οι οποίες, όπως υπολογίστηκε, 

θα ανέλθουν περίπου στα £2,5 εκ.   

Το Συµβούλιο δεν έχει προχωρήσει στη διεκδίκηση αποζηµιώσεων από τον 

προµηθευτή του πατατόσπορου, ύστερα από νοµική συµβουλή του Νοµικού του 

Συµβούλου ότι πρακτικά είναι πολύ δύσκολο να αποδειχθεί εκ των υστέρων ότι ο 

πατατόσπορος ήταν µολυσµένος πριν από την άφιξη του στην Κύπρο, αφού 

υπάρχουν τα σχετικά πιστοποιητικά από τις αρµόδιες αρχές, τόσο της Γερµανίας 

όσο και της Κύπρου, ότι ήταν απαλλαγµένες από την ασθένεια αυτή.  Σηµειώνεται 

ότι δεν υπάρχει σχέση αγοραστή-πωλητή µεταξύ Συµβουλίου και προµηθευτή του 

πατατόσπορου, αφού η εισαγωγή και η πώληση του στους πατατοπαραγωγούς 

γίνεται απευθείας από τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα, η οποία δεν έχει 

υποστεί οποιαδήποτε ζηµιά. 

 

Το πρόβληµα έγκειται στην λανθασµένη απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου 

την οποία δεν σχολιάζουµε ώστε να γίνει κατανοητό.  Υπάρχει κίνδυνος να έρθουν 

κάποιοι παραγωγοί και να θέλουν πιο πολλά λεφτά τώρα. 

8. Καθυστέρηση στην τιµολόγηση των πωλήσεων της ανοιξιάτικης 
εσοδείας στο Ηνωµένο Βασίλειο.   
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Παρατηρήθηκε ότι, από τις πωλήσεις πατατών της ανοιξιάτικης εσοδείας 2001 στο 

Ηνωµένο Βασίλειο, ποσότητα 3.740 τόνων ή ποσοστό 22,24% των πωλήσεων 

τιµολογήθηκε µε καθυστέρηση µέχρι 3 µήνες από την παράδοση τους.  Η 

καθορισµένη τακτική είναι η τιµολόγηση να γίνεται την επόµενη της παράδοσης 

ηµέρα ή εντός της επόµενης εβδοµάδας και η εξόφληση εντός 4-6 εβδοµάδων 

από την ηµεροµηνία τιµολόγησης. 

Ο Αν. Πρόεδρος του Συµβουλίου µε πληροφόρησε ότι η καθυστέρηση οφείλεται 

στον τρόπο λειτουργίας των προσυσκευαστών,  οι οποίοι συσκευάζουν τις 

πατάτες σύµφωνα µε τις προδιαγραφές των υπεραγορών.  Οι προσυσκευαστές 

απαιτούν όπως η τιµολόγηση γίνεται µετά την επαναδιαλογή και συσκευασία, για 

να µπορεί να υπολογιστούν οι πραγµατικές ποσότητες, µετά τις τυχόν απώλειες ή 

ζηµιές. 

9. Κατοχυρωµένο Ταµείο Προνοίας/Υιοθέτηση Σχεδίου Σύνταξης.  

Αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα η Συντεχνία των υπαλλήλων κατ΄ επανάληψη 

υπέβαλε αίτηµα για υιοθέτηση Σχεδίου Σύνταξης, όµοιου µε το αντίστοιχο Σχέδιο 

στη ∆ηµόσια Υπηρεσία και σε άλλους Ηµικρατικούς Οργανισµούς. 

Η απάντηση των εκάστοτε ∆ιευθύνσεων του Συµβουλίου ήταν αρνητική, λόγω του 

συνεπαγόµενου κόστους για το Συµβούλιο. 

Στα πλαίσια των διαπραγµατεύσεων για την ανανέωση της Συλλογικής Σύµβασης 

που έληξε στις 31.12.1997, προτάθηκε από το Συµβούλιο η κατοχύρωση του 

Ταµείου Προνοίας, αντί της ικανοποίησης του αιτήµατος για Σχέδιο Σύνταξης.  

Μετά την ετοιµασία αναλογιστικής µελέτης, και ενώ τα Υπουργεία Εµπορίου και 

Οικονοµικών µελετούσαν το περιεχόµενο του προσχεδίου συµφωνίας και 

ειδικότερα το κόστος που συνεπάγεται η εφαρµογή κατοχυρωµένου Ταµείου 

Προνοίας, µετά και από τη ζηµιά που υπέστη το Ταµείο από επενδύσεις στο ΧΑΚ 

(£231.408 µέχρι 25.7.01), το Συµβούλιο προχώρησε και προσέφερε παράλληλα 

και Σχέδιο Σύνταξης, µε δικαίωµα επιλογής από µέρους του προσωπικού, και 

κάλεσε την Κυβέρνηση να αναλάβει το συνολικό κόστος του Σχεδίου.  Σύµφωνα 

µε τη µελέτη, η ακάλυπτη υποχρέωση για τη λειτουργία Σχεδίου Σύνταξης, την 

οποία καλείται η Κυβέρνηση να αναλάβει, ανερχόταν στις 31.12.2001 σε 

£1.886.000,   πλέον το ετήσιο κόστος εισφορών στο Σχέδιο, και η ακάλυπτη 

υποχρέωση για τη λειτουργία Κατοχυρωµένου Ταµείου Προνοίας, την οποία 
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καλείται το Συµβούλιο να αναλάβει, ανερχόταν, στις 31.12.2001, σε £360.000, 

πλέον το ετήσιο κόστος κατοχύρωσης. 

Το θέµα βρίσκεται σε εκκρεµότητα, µε αποτέλεσµα να µην έχει υπογραφεί µέχρι 

σήµερα η Συλλογική Σύµβαση για την περίοδο 1.1.1998-31.12.2000. 

10. Εισαγωγή πατατόσπορου από το Συµβούλιο. 

Στη συνεδρία του Συµβουλίου αρ. 1479, ηµερ. 27.11.01, τέθηκε θέµα εισαγωγής 

του πατατόσπορου από το Συµβούλιο, αντί από τη Συνεργατική Κεντρική 

Τράπεζα, µε  στόχο την µείωση των κόστων προς όφελος των παραγωγών,   

αφού πρώτα ετοιµαστεί ολοκληρωµένη µελέτη, η οποία όµως µέχρι σήµερα δεν 

έχει γίνει.  Εισηγήθηκα όπως το θέµα τύχει µελέτης από το Συµβούλιο, για τους 

πιο κάτω λόγους: 

(i) Μεγάλο µέρος της όλης εργασίας γίνεται ήδη από το Συµβούλιο. 

(ii) Οι παραγωγοί δεν θα επιβαρύνονται µε το κέρδος 10% που χρεώνεται από τη 

Σ.Κ. Τράπεζα.  Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το κέρδος της Σ.Κ. Τράπεζας από 

την εισαγωγή πατατόσπορου για το έτος 2002 ανέρχεται περίπου στις 

£225.000. 

(iii) Οι παραγωγοί θα επιβαρύνονται µε τα πραγµατικά κόστα εισαγωγής και 

διάθεσης του πατατόσπορου ( η Τράπεζα χρεώνει έξοδα καθ΄ υπολογισµό). 

Επίσης τα κόστα θα µειωθούν περαιτέρω µε τη χρήση του προσωπικού και 

των εγκαταστάσεων του Συµβουλίου. 

(iv) Θα υπάρχει έλεγχος από το Συµβούλιο στις διαδικασίες προκήρυξης, 

υποβολής και ανοίγµατος των προσφορών. 

11. Εκφορτωτές του Συµβουλίου στο λιµάνι Ζιπρούκε στο Βέλγιο. 

Κατά τη συζήτηση των όρων και προδιαγραφών των προσφορών για τη µεταφορά 

πατατών µε πλοία για το έτος 2002 (συνεδρία αρ.1491, ηµερ. 7.2.2002), 

συζητήθηκε και θέµα διαγραφής από τους όρους της υποχρέωσης των 

πλοιοκτητών και, κατ΄ επέκταση, του Συµβουλίου, στη χρήση συγκεκριµένης 

εταιρείας εκφορτωτών και αποθήκευσης στο λιµάνι του Ζιπρούκε στο Βέλγιο.  Ο 

όρος αυτός συµπεριλαµβανόταν στις προσφορές αυτές τα προηγούµενα χρόνια. 

Το Συµβούλιο αποφάσισε όπως ο σχετικός όρος παραµείνει στις προσφορές για 

το 2002 και το θέµα εξεταστεί µελλοντικά, αφού υποβληθεί σχετική µελέτη. 
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Σηµειώνεται ότι τέτοιος όρος δεν τίθεται για κανένα άλλο λιµάνι, είτε του Ηνωµένου 

Βασιλείου είτε της Ηπειρωτικής Ευρώπης, γεγονός που δηµιουργεί ερωτηµατικά 

για την αναγκαιότητα του στην περίπτωση του εν λόγω λιµανιού. 

12. Εναρµόνιση µε το κοινοτικό κεκτηµένο. 

Το Συµβούλιο δεν εµπίπτει στην Κοινή Οργάνωση Αγοράς της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και δεν υπόκειται στις ειδικές διατάξεις που αφορούν την Κοινή Αγροτική 

Πολιτική.  Υπόκειται όµως στις γενικές διατάξεις, οι οποίες επιβάλλουν όπως η 

εµπορία πατατών γίνεται σε συνθήκες ανταγωνισµού.  Με σκοπό την έγκαιρη 

εναρµόνιση του Συµβουλίου µε το κοινοτικό κεκτηµένο, έχει ετοιµαστεί ειδική 

µελέτη από οίκο Μελετητών/Συµβούλων που όρισε το Συµβούλιο.  Στη µελέτη 

τονίζεται η ανάγκη εξασφάλισης υπηρεσιών Ειδικού Συµβούλου για προώθηση 

της εφαρµογής του σχεδίου εναρµόνισης και την παρακολούθηση της εφαρµογής 

του χρονοδιαγράµµατος της εναρµόνισης, µε βάση το οποίο µέχρι τις 11.7.2002 

θα πρέπει να ψηφιστεί το εναρµονιστικό νοµοσχέδιο από τη Βουλή των 

Αντιπροσώπων, για να µπορεί να αρχίσει η εφαρµογή των προνοιών της νέας 

νοµοθεσίας την 1.1.2004.  Μέχρι σήµερα, δεν έχει οριστεί Ειδικός Σύµβουλος για 

το σκοπό αυτό, ενόψει αιτήµατος του Συµβουλίου για κάλυψη της δαπάνης που 

απαιτείται από την Κυβέρνηση. 

13. Προσφορές. 

Από τον έλεγχο των προσφορών, παρατηρήθηκε ότι σε διάφορες περιπτώσεις οι 

διαδικασίες που ακολουθούνται από το Συµβούλιο δεν συνάδουν µε τους 

κανονισµούς προσφορών του Συµβουλίου και τις αρχές χρηστής διοίκησης και 

διαχείρισης των προσφορών. 

(i) Η αξιολόγηση των προσφορών γίνεται συνήθως από ένα άτοµο, αντί από 

τριµελή επιτροπή, όπως προνοείται στους κανονισµούς προσφορών του 

Συµβουλίου. 

(ii) Στις περισσότερες περιπτώσεις δεν υποβάλλονται τα πιστοποιητικά 

προέλευσης και καταλληλότητας των υλικών που παραλαµβάνονται, όπως 

απαιτείται από τους όρους των προσφορών. 

(iii) Σε διάφορες περιπτώσεις δεν τηρείται από τους προσφοροδότες το 

χρονοδιάγραµµα που τίθεται στους όρους των προσφορών ή/και των 
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συµβολαίων για την παράδοση των υλικών, χωρίς να λαµβάνονται 

οποιεσδήποτε κυρώσεις εναντίον τους. 

(iv) Σε ορισµένες περιπτώσεις δεν υποβάλλονται εγγυητικές για την πιστή 

εκτέλεση του συµβολαίου, ή κατακρατούνται εκ των υστέρων ποσά που 

οφείλονται για παράδοση υλικών, ως εγγύηση. 

(v) Σε ορισµένες περιπτώσεις υπογράφονται συµβόλαια µε όρους διαφορετικούς 

από τους όρους των προσφορών, κυρίως ως προς τις ποσότητες και την 

ηµεροµηνία παράδοσης.  Τούτο αποτελεί ευνοϊκή µεταχείριση των 

προσφοροδοτών που αδυνατούν να εκτελέσουν την προσφορά σύµφωνα µε 

τους όρους της, οι οποίοι ενδεχοµένως να κρίθηκαν αποτρεπτικοί από άλλους 

πιθανούς προσφοροδότες. 

Αναφέρονται τα πιο κάτω παραδείγµατα: 

(α)  Προσφορά αρ.4(α)/2001 για αγορά ή ενοικίαση παλέττων.  Το Συµβούλιο 

ζήτησε προσφορές για την αγορά παλέττων µιας χρήσης ή την ενοικίαση 

παλέττων πολλαπλής χρήσης, για συνολική ποσότητα 70.000-90.000 τεµάχια. 

Υποβλήθηκαν 5 προσφορές για συνολική ποσότητα 69.000 παλέττων µιας 

χρήσης.  Οι 40.000 ήταν από έναν προσφοροδότη και προσφέρονταν είτε για 

αγορά είτε για ενοικίαση, καθορίζοντας όµως τιµή µόνο για αγορά.  Η τιµή και οι 

όροι για ενοικίαση υποβλήθηκαν από έκτο προσφοροδότη, συνεργάτη του 

πρώτου, ως ξεχωριστή προσφορά. 

Παρόλο ότι ορισµένοι προσφοροδότες ήταν εκτός προδιαγραφών, το Συµβούλιο, 

λόγω της περιορισµένης συνολικής ποσότητας των προσφορών, και ύστερα από 

διαπραγµάτευση µε τους προσφοροδότες, κατακύρωσε όλες τις προσφορές στην 

τιµή του χαµηλότερου προσφοροδότη, εκτός από τον πιο πάνω προσφοροδότη 

που ήταν ο µεγαλύτερος, ο οποίος δεν αποδέχθηκε την τιµή του χαµηλότερου 

προσφοροδότη.  Οι 5 από τους 6 προσφοροδότες δεν παρέδωσαν έγκαιρα όλη 

την ποσότητα που τους κατακυρώθηκε και το Συµβούλιο, για κάλυψη των 

αναγκών συσκευασίας, προέβη στην εισαγωγή 4.660 παλέττων, από την οποία 

υπέστη ζηµιά £5.964.  Η ζηµιά κατανεµήθηκε και διεκδικήθηκε αρχικά από 3 

προσφοροδότες, ενώ για τους άλλους 2, που ήταν και οι µεγαλύτεροι, το 

Συµβούλιο αποδέκτηκε ότι καθυστέρησαν στην παράδοση των παλέττων λόγω 

της ανάθεσης σ΄ αυτούς και της κατασκευής των ξύλινων κιβωτίων (βλέπε παρ. β 
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πιο κάτω), για τα οποία, όπως αναφέρθηκε, υπήρχε µεγαλύτερη ανάγκη.  Από το 

σύνολο της ζηµιάς εισπράχθηκαν τελικά µόνο £1.568 από τον έναν 

προσφοροδότη, αφού ο δεύτερος δεν είχε υποβάλει εγγυητική, και ο τρίτος, που 

είναι ο προσφοροδότης για τα παλέττα πολλαπλής χρήσης, δεν αποδέχθηκε 

ευθύνη, λόγω οδηγιών που δόθηκαν στο συνεργάτη του προσφοροδότη, για 

προτεραιότητα στην παράδοση παλέττων µιας χρήσης. 

(β)  Προσφορά 4(β)/2001 για ενοικίαση µεγάλων κιβωτίων.  Το Συµβούλιο 

ζήτησε προσφορές για ενοικίαση 1.000-10.000 µεγάλων πλαστικών ή/και ξύλινων 

κιβωτίων.  Υποβλήθηκε µόνο µια προσφορά για αγορά ή ενοικίαση πλαστικών 

κιβωτίων και, παρόλο που δεν ζητήθηκε, υποβλήθηκαν από δύο προσφοροδότες 

προσφορές για αγορά ξύλινων κιβωτίων µιας χρήσης.  Το Συµβούλιο, λόγω του 

ψηλού κόστους και άλλων προβληµάτων που φαίνεται ότι θα είχε η χρήση των 

πλαστικών κιβωτίων µε ενοικίαση, αποφάσισε να αγοράσει, αντί να ενοικιάσει, 100 

κιβώτια, συνολικής αξίας £7.250, για να δοκιµαστούν, χωρίς ωστόσο να γίνει 

διερεύνηση και για άλλους προσφοροδότες, προς το σκοπό αγοράς, αντί της 

ενοικίασης των κιβωτίων.  Σηµειώνεται ότι τα κιβώτια παραµένουν στις αποθήκες 

του Συµβουλίου αχρησιµοποίητα. 

Παράλληλα, χωρίς να ζητηθούν προσφορές για την αγορά ξύλινων κιβωτίων µιας 

χρήσης, και ύστερα από διαπραγµάτευση µε τους δυο πιο πάνω προσφοροδότες, 

το Συµβούλιο προέβη στην παραγγελία 10.000-12.000 κιβωτίων.  Τελικά 

παραδόθηκαν 7.555 κιβώτια, συνολικής αξίας £117.102. 

(γ)   Προσφορά αρ. 11(α)/2000 για την προµήθεια 1.260.000 πατατόσακων.  
Σχετικά µε την εκτέλεση της πιο πάνω προσφοράς, παρατηρήθηκαν τα ακόλουθα: 

(i) Με βάση τους όρους της προσφοράς, η παράδοση ολόκληρης της ποσότητας 

θα έπρεπε να συµπληρωθεί µέχρι τις 20.3.01.  Μέχρι την ηµεροµηνία αυτή, 

παραδόθηκαν µόνο 381.000 (30%), ενώ η υπόλοιπη ποσότητα, πλέον 

307.000 συµπληρωµατική παραγγελία, παραδόθηκαν σταδιακά µέχρι τις 

25.7.01. 

(ii) Η εγγυητική έληξε στις 31.5.01, χωρίς να ανανεωθεί. 

(iii) Η παραλαβή των πατατόσακων και η πληρωµή των τιµολογίων γινόταν χωρίς 

την υποβολή των πιστοποιητικών προέλευσης και καταλληλότητας, τα οποία 

απαιτούνται µε βάση τους όρους των προσφορών. 
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(iv) Λόγω αδυναµίας του να παραδώσει πατατόσακους µε στριφωµένο στόµιο, 

όπως ήταν οι όροι της προσφοράς, ο προσφοροδότης ζήτησε να παραδώσει 

710.000 πατατόσακους µε θερµοκοπή.  Ύστερα από τη διαβεβαίωση του 

υπεύθυνου του συσκευαστηρίου, ότι δεν δηµιουργείται κανένα πρόβληµα από 

τη χρήση τέτοιων σάκων, αφού, όπως αναφέρθηκε στο παρελθόν, 

χρησιµοποιήθηκαν χωρίς κανένα πρόβληµα, το Συµβούλιο αποδέχθηκε την 

παραλαβή τους, µε µείωση της τιµής κατά £5 τη χιλιάδα.  Εξέφρασα την 

άποψη ότι η προµήθεια των πατατόσακων µε θερµοκοπή, εφόσον είναι και 

φθηνότεροι, θα µπορούσε να είχε ζητηθεί από την αρχή, για σκοπούς 

εξασφάλισης ανταγωνιστικών τιµών και από άλλους προσφοροδότες. 

(δ)  Προσφορά αρ.2(γ)/2001 για την προµήθεια 21.000 jumbo bags.  Σχετικά 

µε την εκτέλεση της πιο πάνω προσφοράς, παρατηρήθηκαν τα ακόλουθα: 

(i) Με βάση τους όρους της προσφοράς, η παράδοση έπρεπε να γίνει κατά το 

1/3 στις 6.4.01, 1/3 στις 21.4.01 και 1/3 στις 30.4.01.  Λόγω καθυστέρησης εκ 

µέρους του Συµβουλίου στην ετοιµασία και υπογραφή του συµβολαίου, ο 

προσφοροδότης ζήτησε όπως 10.000 σάκοι παραδοθούν από 16-23.4.01 και 

11.000 σάκοι από 30.4-8.5.01, αίτηµα το οποίο έγινε αποδεκτό από το 

Συµβούλιο.  Μέχρι τις 8.5.01 παραδόθηκαν µόνο 7.900 σάκοι, ενώ οι 

υπόλοιποι παραδόθηκαν σταδιακά µέχρι τις 27.7.01. 

(ii) Η εγγυητική έληξε στις 31.5.01 και δεν ανανεώθηκε. 

(iii) ∆εν υποβλήθηκαν τα πιστοποιητικά προέλευσης και καταλληλότητας, τα 

οποία απαιτούνται, για σκοπούς πληρωµής, από τους όρους της προσφοράς. 

(iv) Ο προσφοροδότης παρέδωσε  στο Συµβούλιο 1.000 σάκους πέραν της 

ποσότητας της προσφοράς, οι οποίοι έγιναν αποδεκτοί από το Συµβούλιο. 

14. Επισφαλή χρέη εταιρείας H & J.M. Bennett (Import Export) Ltd. 

Το Συµβούλιο στις 7.2.2002, µε έγκριση του Υπουργού Εµπορίου, αποφάσισε τη 

διάθεση ποσού µέχρι £50.000 για τη λήψη νοµικών µέτρων εναντίον των πρώην 

διευθυντών του οµίλου εταιρειών BENNETT και άλλων προσώπων ή εταιρειών, 

στους οποίους έγιναν προτιµησιακά πληρωµές λίγες µέρες προτού η µητρική 

εταιρεία του οµίλου κηρύξει πτώχευση, καθώς και εναντίον των διευθυντών που 
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εξουσιοδότησαν τις πληρωµές αυτές.  Μέχρι σήµερα δεν έχουν ληφθεί νοµικά 

µέτρα. 

Ο Αν. Πρόεδρος του Συµβουλίου µε πληροφόρησε ότι γίνεται προσπάθεια για 

κάλυψη των εξόδων από το ταµείο των εκκαθαριστών και ότι, αν αυτό δεν γίνει 

κατορθωτό, θα ληφθούν νοµικά µέτρα µε έξοδα του Συµβουλίου. 

15. Απαιτήσεις του Συµβουλίου από τους πλοιοκτήτες του πλοίου 
STROFADES II (Μάιος 2000). 

Σύµφωνα µε γνωµάτευση του νοµικού του συµβούλου, το Συµβούλιο έχει χάσει το 

δικαίωµα διεκδίκησης αποζηµιώσεων από τους πλοιοκτήτες του πιο πάνω πλοίου, 

για τις ζηµιές που υπέστη από τη ναύλωση του το Μάιο του 2000, ύψους £29.693, 

λόγω καθυστέρησης στην υποβολή της απαίτησης του, η οποία θα έπρεπε να είχε 

υποβληθεί εντός 12 µηνών από την ηµεροµηνία πρόκλησης της ζηµιάς. 

16. Οφειλή Συµβουλίου στην εταιρεία Van Bon Cold Stores (U.K) Ltd. 

Το Συµβούλιο όφειλε ποσό Stg£75.760 (£Κ69.793) στην εταιρεία για 

αποθηκευτικά του 1994 και είχε απαιτήσεις από την εταιρεία ύψους Stg£204.000 

(£Κ187.932) για  ζηµιές σε πατάτες που βρίσκονταν υπό την ευθύνη της. 

Η εταιρεία κήρυξε πτώχευση και διαλύθηκε στις 10.4.2001.  Το Συµβούλιο 

αποφάσισε να µην προχωρήσει µε νοµικές διαδικασίες για είσπραξη των 

απαιτήσεων του και η υπόθεση να κλείσει χωρίς την καταβολή οποιουδήποτε 

ποσού από ή προς το Συµβούλιο. 

17. Οφειλές παραγωγών για προσωπικά δάνεια του 1992. 

Στις 30.9.2001, οκτώ πατατοπαραγωγοί χρωστούσαν στο Συµβούλιο το συνολικό 

ποσό των £52.743, το οποίο αντιπροσωπεύει προσωπικά δάνεια που τους 

παραχωρήθηκαν από το Συµβούλιο κατά το έτος 1992. 

Παρόλο ότι έχουν ληφθεί νοµικά µέτρα για την είσπραξη των δανείων και έχουν 

εκδοθεί δικαστικές αποφάσεις το 1997 και 1998, εντούτοις δεν έχει καταβληθεί 

σχεδόν καµιά δόση µέχρι σήµερα. 

Από το συνολικό ποσό των £52.743, £35.250 οφείλονται από πατατοπαραγωγό 

στον οποίο το Συµβούλιο έδωσε παράταση χρόνου για διευθέτηση του χρέους 

του, χωρίς αυτός να εξοφλήσει οποιοδήποτε ποσό.  Ο ίδιος παραγωγός χρωστεί 
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επίσης ποσό £7.260, το οποίο αφορά την πώληση πατατόσπορου του 1993,  

παρόλο που στις 2.7.97 εκδόθηκε δικαστική απόφαση εναντίον του. 

18. Χρέος από αγοραστή πατατών στην Κύπρο. 

Από αγοραστή πατατών στην Κύπρο οφείλεται ποσό £11.896, για αξία πατατών 

που προµηθεύτηκε από το Συµβούλιο το 2000, χωρίς να έχουν ληφθεί νοµικά 

µέτρα εναντίον του. 

19. Εκκρεµή θέµατα. 

Τα πιο κάτω θέµατα, τα οποία εγέρθηκαν σε προηγούµενες επιστολές µου, 

παραµένουν ακόµα σε εκκρεµότητα. 

(α)  Καταστροφή στοιχείων πάγιου ενεργητικού που διαγράφηκαν ως 
άχρηστα.  Τα στοιχεία πάγιου ενεργητικού, τα οποία διαγράφηκαν ως άχρηστα  

στους λογαριασµούς του 1997-1999, δεν έχουν αποµακρυνθεί και καταστραφεί, 

ούτε και ετοιµάστηκε το σχετικό πιστοποιητικό καταστροφής τους. 

(β) Μηχανήµατα συσκευαστηρίου. 

(i) Τα µηχανήµατα που παραχωρήθηκαν στα διάφορα συσκευαστήρια για τη 

συσκευασία πατατών έχουν καταγραφεί, εκκρεµεί όµως η σφράγιση τους 

από το Συµβούλιο. 

(ii) ∆εν έχει διευκρινιστεί το θέµα της κυριότητας των µηχανηµάτων που 

αγοράζονται από τα συσκευαστήρια και χρησιµοποιούνται για τη συσκευασία 

πατατών, για τα οποία το Συµβούλιο καταβάλλει 10% για αποσβέσεις και 9% 

για τόκους, πάνω στην αξία της αγοράς τους. 

(γ) Φόρος εισοδήµατος και έκτακτη εισφορά για την Άµυνα της 
∆ηµοκρατίας.  ∆εν έχει ληφθεί τελική απόφαση από τις αρµόδιες Υπηρεσίες του 

Κράτους, κατά πόσο το Συµβούλιο απαλλάσσεται από τις πιο πάνω φορολογίες. 

(δ) Οικονοµικές ∆ιατάξεις και Κανονισµοί Αποθηκών.  Ετοιµάστηκε 

προσχέδιο, το οποίο ωστόσο δεν υποβλήθηκε στο Συµβούλιο για έγκριση. 

(ε) Κανονισµοί διέποντες τους όρους υπηρεσίας του προσωπικού.  Οι 

Κανονισµοί έτυχαν νοµοτεχνικής επεξεργασίας από το νοµικό σύµβουλο και 

υποβλήθηκαν στο Υπουργείο Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού για 
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προώθηση στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Το Υπουργείο εισηγήθηκε ορισµένες 

τροποποιήσεις και το θέµα εκκρεµεί στο Συµβούλιο. 

(στ) Χρεώστες εξωτερικού.  Το Συµβούλιο δεν έχει αποφασίσει για το θέµα της 

ετοιµασίας συµφωνιών και εγγυήσεων από µέρους των πρώτων αγοραστών και 

αντιπροσώπων στο εξωτερικό.   

Ο Αν. Πρόεδρος του Συµβουλίου µε πληροφόρησε ότι υπάρχουν αντιδράσεις από 

τους αγοραστές για το θέµα αυτό, οι οποίες θα επηρεάσουν την εµπορία.  Επίσης, 

µελέτη για ασφαλιστική κάλυψη έδειξε ότι το κόστος είναι υπέρµετρα ψηλό, σε 

σχέση µε τον κίνδυνο που καλύπτουν οι ασφαλιστικές εταιρείες. 

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



 
 

Γενικός Ελεγκτής 
της ∆ηµοκρατίας 

 
 
ΕΚΘΕΣΗ  ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΠΑΤΑΤΩΝ 
 
΄Εχω ελέγξει τις οικονοµικές καταστάσεις στις σελίδες 3 µέχρι 18 και  έχω πάρει 
όλες τις πληροφορίες και εξηγήσεις που θεώρησα αναγκαίες.  Την ευθύνη για την 
ετοιµασία αυτών των οικονοµικών καταστάσεων έχει το Συµβούλιο.  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 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 Συµβουλίου Εµπορίας Κυπριακών 
Πατατών στις 30 Σεπτεµβρίου 2001 και του ελλείµµατος (µετά την πληρωµή των 
παραγωγών) και ταµειακής ροής  για το έτος που έληξε την ηµεροµηνία αυτή 
σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα και συνάδουν µε τις πρόνοιες του περί 
Εµπορίας Κυπριακών Πατατών Νόµου. 
 
 
 
 
Γιώργος Κυριακίδης, FCCA, 
Αν. Γενικός Ελεγκτής 
της ∆ηµοκρατίας 
 
 
Λευκωσία, 29 Μαΐου 2002  
 

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

1406 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 


