Αναφορά Δημοσιοποίησης Κύπρος 2018
Ημερομηνία δημοσίευσης: 24-Ιούνιος-2019
Ονοματεπώνυμο

(Άρθρο 1.01)

ΕΥ: Πόλη κύριας
δραστηριότητας
ΕΥΦ: πόλη
εγγραφής

(Άρθρο 3)

Χώρα κύριας
δραστηριότητας

Διεύθυνση κύριας
δραστηριότητας

(Παράρτημα 1)

(Άρθρο 3)

Μοναδικό
αναγνωριστικό
χώρας
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ

(Άρθρο 3)

Συνεισφορά στο κόστος των εκδηλώσεων (Άρθρο 3.01.1..β &
3.01.2.α)

Δωρεές και παροχές
προς ΕΥΦ (Άρθρο.
3.01.1.α)
Συμφωνίες χορηγίας
με ΕΥΦ / τρίτα μέρη
που ορίζονται από
ΕΥΦ για διαχείριση
μίας εκδήλωσης

Τέλη εγγραφής

Έξοδα Ταξιδίου&
διαμονής

Αμοιβή έναντι υπηρεσιών (Άρθρο 3.01.1.γ
& 3.01.2.γ)

τιμητικές αμοιβές

Σχετικά έξοδα που
συμφωνούνται στο
συμβόλαιο αμοιβής
έναντι υπηρεσιών ή
παροχής
συμβουλών,
συμπεριλαμβανομέν
ων των ταξιδίων &
διαμονής που
σχετίζονται με το
συμβόλαιο

ΣΥΝΟΛΟ
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ

ΕΥ

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ - μία σειρά ανά ΕΥ (δηλ. όλες οι παροχές στη διάρκεια ενός έτους για έναν ΕΥ θα παρουσιαστούν αθροιστικά: η καταγραφή εκάστου στοιχείου θα διατίθεται για εξέταση από τον μεμονωμένο παραλήπτη ή τις δημόσιες αρχές, ως
καταλλήλως)
Δ/Ι
Δ/Ι

ΛΟΙΠΑ ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ ΑΝΩΤΕΡΩ - όπου οι πληροφορίες δεν μπορούν να δημοσιοποιηθούν σε μεμονωμένη βάση για νομικούς λόγους
Συνολικό ποσό αποδιδόμενο σε παροχές προς τέτοιους παραλήπτες - Άρθρο 3.02

Δ/Ι

Δ/Ι

€ 423

€ 423

Αριθμός παραληπτών στη συνολική δημοσιοποίηση - Άρθρο 3.02

Δ/Ι

Δ/Ι

1

1

% του αριθμού παραληπτών που περιλαμβάνονται στη συνολική δημοσιοποίηση στον συνολικό
αριθμό παραληπτών που δημοσιοποιούνται - Άρθρο 3.02

Δ/Ι

Δ/Ι

100%

Δ/Ι

ΕΥΦ

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ - μία σειρά ανά ΕΥΦ (δηλ. όλες οι παροχές στη διάρκεια ενός έτους για έναν ΕΥ θα παρουσιαστούν αθροιστικά: η καταγραφή εκάστου στοιχείου θα διατίθεται για εξέταση από τον μεμονωμένο παραλήπτη ή τις δημόσιες αρχές, ως
καταλλήλως)

ΛΟΙΠΑ ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ ΑΝΩΤΕΡΩ - όπου οι πληροφορίες δεν μπορούν να δημοσιοποιηθούν σε μεμονωμένη βάση για νομικούς λόγους
Συνολικό ποσό αποδιδόμενο σε παροχές προς τέτοιους παραλήπτες - Άρθρο 3.02
Αριθμός παραληπτών στη συνολική δημοσιοποίηση - Άρθρο 3.02

Ε&Α

% του αριθμού παραληπτών που περιλαμβάνονται στη συνολική δημοσιοποίηση στον συνολικό
αριθμό παραληπτών που δημοσιοποιούνται - Άρθρο 3.02

Δ/Ι

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ

Παροχές σχ. με Έρευνα & Ανάπτυξη ως ορίζεται - Άρθρο 3.04 and Παράρτημα 1

