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ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ 

ΧΑΚ Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου 
 

Ευθύνη Ελεγκτικής Υπηρεσίας και διαφύλαξη της ανεξαρτησίας της 

Οι Ειδικές Εκθέσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας παρουσιάζουν τα αποτελέσματα των ελέγχων που αυτή 

διενεργεί επί των πολιτικών (policies) και προγραμμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας ή άλλων 

ελεγχόμενων οργανισμών ή επί θεμάτων που αφορούν στον Προϋπολογισμό τους ή συγκεκριμένους 

τομείς αυτού, ή τα αποτελέσματα ελέγχων ιδιωτών ελεγκτών στους οποίους η Ελεγκτική Υπηρεσία έχει 

αναθέσει τον έλεγχο λογαριασμών οποιουδήποτε ελεγχόμενου υπ΄ αυτής οργανισμού, δυνάμει του περί 

της Καταθέσεως Στοιχείων και Πληροφοριών στο Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας Νόμου (Ν.113(Ι)/2002).  

Η Ελεγκτική Υπηρεσία επιλέγει και σχεδιάζει τις εν λόγω ελεγκτικές δραστηριότητες κατά τρόπον ώστε 

αυτές να αποφέρουν τον μέγιστο αντίκτυπο, λαμβανομένων υπόψη των κινδύνων για τις επιδόσεις ή για 

τη συμμόρφωση, του επιπέδου των σχετικών εσόδων ή δαπανών, των επικείμενων εξελίξεων και του 

δημόσιου συμφέροντος.  

Η εκ μέρους της Ελεγκτικής Υπηρεσίας παράθεση ευρημάτων ελέγχου γίνεται στη βάση όσων στοιχείων 

έχουν τεθεί ενώπιόν της από την ελεγχόμενη οντότητα.  

Εκτός αν τούτο δηλωθεί ρητά, η μη παράθεση ευρημάτων επί ορισμένων πτυχών ή θεμάτων που αφορούν 

στο αντικείμενο του ελέγχου, δεν συνιστά διαβεβαίωση, ούτε και υποδηλοί ότι αυτά είναι απαλλαγμένα 

αδυναμιών ή σφαλμάτων ή αποκλίσεων από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, αφού ο εξωτερικός ελεγκτής 

δεν αναμένεται ότι μπορεί να εντοπίζει κάθε αδυναμία ή σφάλμα ή απόκλιση από το ισχύον κανονιστικό 

πλαίσιο. 

Οι συστάσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας αποτελούν εισηγήσεις για τον τρόπο χειρισμού των 

παρατηρήσεων και ευρημάτων του ελέγχου. Σε καμία περίπτωση δεν δύναται να εκληφθεί ότι οι 

συστάσεις αυτές επηρεάζουν την ανεξαρτησία της Υπηρεσίας, ως εξωτερικού ελεγκτή ή ότι συνεπάγονται 

συμμετοχή της Υπηρεσίας στη λήψη οποιασδήποτε σχετικής απόφασης από τη διοίκηση της ελεγχόμενης 

οντότητας, η οποία εξακολουθεί να φέρει αποκλειστικά την ευθύνη για την ορθή και νόμιμη λήψη 

απόφασης, ως προς τον τρόπο χειρισμού των ευρημάτων ελέγχου και συστάσεων. 

Ουδεμία πρόνοια στην παρούσα Έκθεση σημαίνει, ή θα πρέπει να εκληφθεί, ότι με αυτή διατυπώνουμε 

κατηγορία εναντίον οποιουδήποτε προσώπου για εκ προθέσεως κατάχρηση εξουσίας ή για τη διάπραξη 

ποινικών ή άλλων αδικημάτων. Αυτά, αν υπάρχουν, θα πρέπει να διερευνηθούν από τις αρμόδιες αρχές, 

μόνο δε τα αρμόδια δικαστήρια μπορούν να κρίνουν κάποιο πρόσωπο ως ένοχο οποιουδήποτε 

αδικήματος. 
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1. Εισαγωγή 

Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) συστάθηκε ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου 

δυνάμει του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου του 1993 (Ν.14(Ι)/1993). Η 

πρώτη χρηματιστηριακή συνάντηση στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου διεξήχθηκε στις 29 

Μαρτίου του 1996. 

Το ΧΑΚ διαχειρίζεται μία Ρυθμιζόμενη Αγορά και μια Αγορά υπό τη μορφή του Πολυμερούς 

Μηχανισμού Διαπραγμάτευσης (η «Νεοαναπτυσσόμενων Εταιρειών Αγορά»), οι οποίες 

λειτουργούν βάσει του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου και του περί 

Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου. Κύριοι 

συμμετέχοντες του Χρηματιστηρίου είναι τα Μέλη του Χρηματιστηρίου (χρηματιστηριακά 

γραφεία), εισηγμένοι εκδότες και επενδυτές. 

Πρόσθετα, στο ΧΑΚ έχει ανατεθεί, σύμφωνα με τον περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου 

(Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) Νόμο, η ευθύνη της σύστασης και διαχείρισης 

ενός Κεντρικού Αποθετηρίου και Κεντρικού Μητρώου Αξιών. 

Επιπλέον, στο πλαίσιο της επιτέλεσης των σκοπών και δραστηριοτήτων του ΧΑΚ, τέθηκε σε 

λειτουργία, από τις 30.10.2006, το έργο της Κοινής Πλατφόρμας του ΧΑΚ με το Χρηματιστήριο 

Αθηνών.  

Η γενική εποπτεία του ΧΑΚ ανατίθεται στο Υπουργείο Οικονομικών και ασκείται από τον Υπουργό 

Οικονομικών διά της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου. Επιπρόσθετα, ως σύστημα πληρωμών, 

εποπτεύεται από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. 

Το ΧΑΚ διοικείται από επταμελές Συμβούλιο, το οποίο διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο.  Η 

γενική διεύθυνση των εργασιών του ΧΑΚ ανατέθηκε στον Διευθυντή του ΧΑΚ, ο οποίος 

συνδράμεται στο έργο του από τον Λειτουργό Συναλλαγών και άλλους υπαλλήλους. 

Οι δυσμενείς οικονομικές συνθήκες της τελευταίας δεκαετίας επηρέασαν αρνητικά το ΧΑΚ.  Ως 

αποτέλεσμα, προκύπτουν αλυσιδωτές αρνητικές επιπτώσεις στα οικονομικά του αποτελέσματα. 

Αναφορικά με τη μελλοντική πορεία του, το Υπουργικό Συμβούλιο, στη βάση σχετικής Μελέτης, 

ενέκρινε στις 7.5.2020, την εφικτή Στρατηγική Επιλογή της αποκρατικοποίησης του ΧΑΚ, ως την 

πιο εφικτή και συμφέρουσα προς το Κράτος στρατηγική επιλογή. 

Επίσης ενέκρινε τη σύσταση Ομάδας Συντονισμού της διαδικασίας υλοποίησης της πιο πάνω 

επιλογής και ανέθεσε στο ΧΑΚ τη δημιουργία Ομάδας Υλοποίησης του Έργου (ΟΕΥ).  Στο πλαίσιο 

της πιο πάνω Απόφασης, η ΟΕΥ προκήρυξε διαγωνισμό για πρόσληψη εξωτερικών συμβούλων, 

ωστόσο όπως πληροφορηθήκαμε, λόγω προσφυγής μη επιτυχόντος προσφοροδότη, αρχικά στην 

Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών και στη συνέχεια στο Δικαστήριο, η διαδικασία βρίσκεται σε 

εκκρεμότητα εν αναμονή της εκδίκασης της προσφυγής. 
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2. Σύνοψη αποτελεσμάτων του έτους 

Ο έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων του ΧΑΚ για το έτος που έληξε στις 31.12.2020 έχει 

ανατεθεί από το ΧΑΚ σε ιδιώτες ελεγκτές, σύμφωνα με την πρόνοια του άρθρου 49(2) του περί 

Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Νόμου (Ν.14(Ι)/1993). Η Έκθεση Ελεγκτή των ιδιωτών ελεγκτών 

με τις οικονομικές καταστάσεις κοινοποιήθηκαν στην Υπηρεσία μας από το ΧΑΚ στις 4.5.2020. Η 

Υπηρεσία μας δεν διενήργησε οποιονδήποτε έλεγχο για το 2020. 

Η σύνοψη αποτελεσμάτων περιλαμβάνει τους ακόλουθους πίνακες με συνοπτικά 

χρηματοοικονομικά στοιχεία για το ΧΑΚ, τα οποία περιλάβαμε αυτούσια, όπως υποβλήθηκαν 

στην Υπηρεσία μας από το ΧΑΚ. Επαλήθευση των στοιχείων από τις ελεγμένες οικονομικές 

καταστάσεις έγινε μόνο όπου αυτό αναφέρεται ρητά. 

2.1 Οικονομικά αποτελέσματα έτους και υλοποίηση Προϋπολογισμού 

Αποτελέσματα έτους € 

Έσοδα 4.171.7291  

Εκ των οποίων κρατική χορηγία - 

Δαπάνες εκτός φορολογίας 5.054.180 

Ζημιά πριν από τη φορολογία (882.451) 
( 

Επαληθεύσαμε τα πιο πάνω στοιχεία από τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις του ΧΑΚ. 

Κατηγορία 
Προϋπολογισμού 

Τελικός 
Προϋπολογισμός 

Πραγματικά 
αποτελέσματα 

Αδαπάνητα ποσά/ 
(υπερβάσεις) 

Προϋπολογισμού 
δαπανών ή Υπερβάσεις/ 

(μη επίτευξη 
Προϋπολογισμού) 

εσόδων 

Ποσοστό 
αδαπάνητων 

ποσών/ 
(υπερβάσεων) 

 € € € % 

Αμοιβή Μελών 
Συμβουλίου 

20.881 15.771 5.110 24,5 

Αποδοχές 
Προσωπικού 

3.591.918 3.242.430 349.488 9,7 

Έξοδα Λειτουργίας 
Γραφείου 

260.625 236.939 23.686 9,1 

Διάφορα Έξοδα 1.358.304 872.281 486.023 35,8 

Έξοδα Δημοσίευσης, 
Προβολής, 
Προώθησης, Δημοσίων 
Σχέσεων, Κοινής 
Πλατφόρμας, Target 2 

122.000 67.981 54.019 44,3 

Έξοδα 
Χρηματοδότησης 

10.000 8.935 1.065 10,6 

Δικαιώματα 60.000 19.868 40.132 66,9 

                                                           
1
 Στα έσοδα περιλαμβάνονται τα ποσά €545 και €21.921 που αφορούν σε έσοδα χρηματοδότησης και σε αντιλογισμό 
της πρόβλεψης απομείωσης για τον πιστωτικό κίνδυνο, αντίστοιχα. 
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Κατηγορία 
Προϋπολογισμού 

Τελικός 
Προϋπολογισμός 

Πραγματικά 
αποτελέσματα 

Αδαπάνητα ποσά/ 
(υπερβάσεις) 

Προϋπολογισμού 
δαπανών ή Υπερβάσεις/ 

(μη επίτευξη 
Προϋπολογισμού) 

εσόδων 

Ποσοστό 
αδαπάνητων 

ποσών/ 
(υπερβάσεων) 

Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς 

Αναπτυξιακές 
Δαπάνες 

404.894 183.287 221.607 54,7 

Μη Προβλεπόμενες 
Δαπάνες και 
Αποθεματικό 

50.000 - 50.000 100 

2.2 Εισπρακτέα ποσά και εκκρεμείς υποχρεώσεις 

Υπόλοιπο με βάση τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις στις 31.12.2020 € 

Καθαρά Εισπρακτέα ποσά 549.813 

Εκκρεμείς υποχρεώσεις 15.474.0732 

Επαληθεύσαμε τα πιο πάνω ποσά από τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις του ΧΑΚ. 

2.3 Δαπάνες προσωπικού 

2.3.1 Μόνιμο προσωπικό 

Αριθμός υπαλλήλων στις 31.12.2020 45 

 € 

Δαπάνες για μισθούς, επιδόματα και εργοδοτικές εισφορές   2.540.436 

Μέσος όρος δαπάνης ανά υπάλληλο  56.454 

Μέσος όρος δαπάνης ανά υπάλληλο περιλαμβανομένων των ωφελημάτων3 61.164 

2.3.2 Έκτακτο προσωπικό 

Αριθμός υπαλλήλων στις 31.12.2020 17 

 € 

Δαπάνες για μισθούς, επιδόματα και εργοδοτικές εισφορές   424.464 

Μέσος όρος δαπάνης ανά υπάλληλο  24.968 

2.3.3 Ωρομίσθιο προσωπικό 

Αριθμός προσωπικού στις 31.12.2020 1 

 € 

Δαπάνες για μισθούς και εργοδοτικές εισφορές  15.604 

Μέσος όρος δαπάνης ανά υπάλληλο 15.604 

                                                           
2
 Οι εκκρεμείς υποχρεώσεις περιλαμβάνουν δάνειο του ΧΑΚ από τράπεζες και την υποχρέωση προς το Ταμείο 
Συντάξεων. 

3
 Για την εξαγωγή του μέσου όρου λήφθηκαν υπόψη οι δαπάνες για μισθούς, επιδόματα και εργοδοτικές εισφορές, 
πλέον ωφελήματα για το προσωπικό, εξαιρουμένων τυχόν ωφελημάτων για συνταξιούχους. 
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2.3.4 Ωφελήματα προσωπικού  

 

 Μόνιμο 
προσωπικό 

Έκτακτο 
προσωπικό 

Ωρομίσθιο 
προσωπικό 

Συνταξιούχοι Σύνολο 

 € € € € € 

Βοηθήματα και χορηγίες 
προς το προσωπικό και 
συνταξιούχους  

3.518    3.518 

Εορταστικές εκδηλώσεις       

Επιχορήγηση Σωματείου/ 
Ταμείου Ευημερίας  

77.235 13.756   90.991 

Ομαδική ασφάλεια 
υπαλλήλων και 
συνταξιούχων 

8.885 3.481  719 13.085 

Συνεισφορά στο Ταμείο 
Ιατροφαρμακευτικής 
Περίθαλψης για τους 
υπαλλήλους  

122.304 40.752   163.056 

Συνεισφορά στο Ταμείο 
Ιατροφαρμακευτικής 
Περίθαλψης για 
συνταξιούχους 
υπαλλήλους 

   3.612 3.612 

Ταμείο Προνοίας      

Σύνολο 211.942 57.989  4.331 274.262 
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3. Ελεγμένες Οικονομικές Καταστάσεις 

Αντίγραφο των ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31.12.2020, 

συμπεριλαμβανομένης της Έκθεσης Ελεγκτή που ετοιμάστηκε από ιδιωτικό ελεγκτικό γραφείο με 

βάση το άρθρο 49(2) του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Νόμου του 1993 (Ν.14(Ι)/1993), 

επισυνάπτεται (Παράρτημα). 
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