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ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ 

ΔΠΧΑ 
ΚΦΙΚΒ  
ΟΧΣ 

Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 
Κεντρικός Φορέας Ισότιμης Κατανομής Βαρών 
Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης 

ΣΚΕ Συνολικό Κυμαινόμενο Επιτόκιο 
 

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 στον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας Νόμου (Ν.113(I)/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 διατυπώνεται 

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. Σύνοψη 

Ο έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων του ΚΦΙΚΒ για το έτος που έληξε στις 31.12.2019 

ανατέθηκε από την Υπηρεσία μας, μετά από διαγωνισμό, σε ιδιώτες ελεγκτές, με βάση το άρθρο 8 

του περί της Καταθέσεως Στοιχείων και Πληροφοριών στον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας Νόμου 

(Ν.113/2002). Η Έκθεση Ελεγκτή των ιδιωτών ελεγκτών κοινοποιήθηκε στην Υπηρεσία μας, μαζί με 

την Επιστολή προς τη Διοίκηση του ΚΦΙΚΒ (Management Letter).  

Τα κύρια ευρήματα των ιδιωτών ελεγκτών αναφέρονται συνοπτικά πιο κάτω: 

 Δεν έχει αναγνωριστεί από τον ΚΦΙΚΒ οποιαδήποτε πρόβλεψη για αναμενόμενη ζημιά από 

μη εξυπηρετούμενα δάνεια κατά την ημερομηνία αναφοράς, λόγω αδυναμίας του 

Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης (ΟΧΣ), που διαχειρίζεται τα δάνεια, να εφαρμόσει τις 

κατάλληλες διαδικασίες, πρακτική η οποία δεν συνάδει με τις απαιτήσεις του Διεθνούς 

Προτύπου Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα». 

 Προέκυψαν σημαντικές υποχρεώσεις τόκων, σε βάρος των δανειοληπτών, λόγω 

λανθασμένης πρακτικής υπολογισμού του Συνολικού Κυμαινόμενου Επιτοκίου (ΣΚΕ) που 

ακολουθείτο από συγκεκριμένο Πιστωτικό Ίδρυμα, για στεγαστικά δάνεια που είχαν 

παραχωρηθεί την περίοδο 2006-2009, γεγονός το οποίο επηρεάζει το ύψος της επιδότησης 

επιτοκίου από τον ΚΦΙΚΒ.  Το Πιστωτικό Ίδρυμα δεν απέστειλε τη σχετική ενημέρωση στον 

ΚΦΚΙΒ ώστε να απαιτήσει επιστροφή των τυχόν επιπλέον ποσών επιδότησης. 
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2. Εισαγωγή 

Ο Κεντρικός Φορέας Ισότιμης Κατανομής Βαρών (ΚΦΙΚΒ) συστάθηκε με τον Νόμο 141 του 1989 ως 

Νομικό Πρόσωπο Δημόσιου Δικαίου.  

Πρωταρχικοί σκοποί του ΚΦΙΚΒ είναι: 

α. Να αναλαμβάνει ενέργειες για την επίτευξη της ισότιμης κατανομής των βαρών που 

προέκυψαν από την τουρκική εισβολή και κατοχή και την κατά το δυνατόν αποκατάσταση της 

προπολεμικής φερεγγυότητας σύμφωνα με την κατεχόμενη περιουσία εκάστου και λαμβάνοντας 

υπόψη τις προσόδους του ΚΦΙΚΒ σε συσχετισμό με τις δημοσιονομικές δυνατότητες του Κράτους 

και τις οικονομίες εν γένει και 

β. Να παρέχει οικονομική ή άλλη χορηγία ή οικονομική στήριξη σε κατά νόμο δικαιούμενα 

πρόσωπα, εφόσον συντρέχουν οι προς τούτο νόμιμες προϋποθέσεις. 

Ο ΚΦΙΚΒ τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργού Οικονομικών και διοικείται από Συμβούλιο, το 

οποίο απαρτίζεται από έναν Πρόεδρο και δώδεκα μέλη, που διορίζονται για τετραετή θητεία από 

το Υπουργικό Συμβούλιο. Το Συμβούλιο ασκεί τις εξουσίες και τις αρμοδιότητες του με βάση τον 

Νόμο και τους δυνάμει αυτού εκδιδόμενους Κανονισμούς του ΚΦΙΚΒ και ειδικότερα έχει τη 

διαχείριση και έλεγχο των διοικητικών και οικονομικών υποθέσεων και της περιουσίας του ΚΦΙΚΒ.  
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3. Σύνοψη αποτελεσμάτων του έτους 2019 

Η σύνοψη αποτελεσμάτων περιλαμβάνει πίνακες με συνοπτικά χρηματοοικονομικά στοιχεία για 

τον ΚΦΙΚΒ, τα οποία παρουσιάζονται αυτούσια όπως λήφθηκαν από τον ΚΦΙΚΒ, μετά από αίτημα 

της Υπηρεσίας μας, χωρίς να τύχουν ελέγχου ή επαλήθευσης από τις ελεγμένες οικονομικές 

καταστάσεις του ΚΦΙΚΒ, εκτός όπου αυτό αναφέρεται ρητά. 

3.1 Οικονομικά αποτελέσματα έτους και υλοποίηση Προϋπολογισμού 

Αποτελέσματα έτους € 

Έσοδα 21.432.154 

Εκ των οποίων κρατική χορηγία 17.073.080 

Δαπάνες εκτός φορολογίας 21.387.553 

Πλεόνασμα πριν από τη φορολογία 44.601 

Τα πιο πάνω στοιχεία έχουν επαληθευτεί από τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις.  

Κατηγορία 
Προϋπολογισμού 

Τελικός 
Προϋπολογισμός 

Πραγματικά 
αποτελέσματα 

 

Αδαπάνητα ποσά 
Προϋπολογισμού 

δαπανών 
ή 

Υπερβάσεις 
Προϋπολογισμού 

εσόδων 
 
 

Ποσοστό 
αδαπάνητων 

ποσών 

 € € € % 

Δαπάνες     

Κόστος Προσωπικού 1.370.460 1.277.798 92.662 6,76 

Λειτουργικές Δαπάνες 626.247 342.899 283.348 45,25 

Επιχορηγήσεις  22.502.063 13.184.459 9.317.604 41,41 

Εξυπηρέτηση Δημόσιου 
Χρέους 

3.101.230 2.709.102 392.128 87,36 

Έκδοση Δανείων 46.000.000 39.000.000 7.000.000 15,22 

Έσοδα     

Αποπληρωμές Δανείων 
Εσωτ. 

35.000.000 37.400.804 2.400.804  
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3.2 Εισπρακτέα ποσά και υποχρεώσεις 

Υπόλοιπο στις 31.12.2019 € 

Εισπρακτέα ποσά  

Δάνεια Εισπρακτέα 368.642.556 

Επιδότηση Επιτοκίου – Χορηγία Εισπρακτέα 10.971.813 

Εκκρεμείς υποχρεώσεις  

Οφειλόμενες Υποχρεώσεις 134.487 

Οφειλές προς το Κράτος 392.844.543 

Υποχρεώσεις Μισθώσεων 36.233 

Αναλογιστική Υποχρέωση Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Προσωπικού 5.302.757 

Πιστωτές – Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα 15.477.090 

Τα πιο πάνω στοιχεία έχουν επιβεβαιωθεί από τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις. 

3.3 Δαπάνες προσωπικού 

3.3.1 Μόνιμο προσωπικό 

Αριθμός υπαλλήλων στις 31.12.2019 21 

 € 

Δαπάνες για μισθούς, επιδόματα και εργοδοτικές εισφορές   820.196 

Μέσος όρος δαπάνης ανά υπάλληλο  39.057 

Μέσος όρος δαπάνης ανά υπάλληλο περιλαμβανομένων των ωφελημάτων1 39.983 

3.3.2 Έκτακτο προσωπικό 

Αριθμός υπαλλήλων στις 31.12.2019 8 

 € 

Δαπάνες για μισθούς, επιδόματα και εργοδοτικές εισφορές   235.777 

Μέσος όρος δαπάνης ανά υπάλληλο 29.472 

3.3.3 Ωρομίσθιο προσωπικό 

Αριθμός προσωπικού στις 31.12.2019 2 

 € 

Δαπάνες για μισθούς και εργοδοτικές εισφορές  39.546 

Μέσος όρος δαπάνης ανά υπάλληλο 19.773 

 

 
1 Δαπάνες για μισθούς, επιδόματα και εργοδοτικές εισφορές, πλέον ωφελήματα για το προσωπικό, εξαιρουμένων 
τυχόν ωφελημάτων για συνταξιούχους. 
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3.3.4 Ωφελήματα προσωπικού  

 Μόνιμο 

προσωπικό 

€ 

Έκτακτο 

προσωπικό 

€ 

Ωρομίσθιο 

προσωπικό 

€ 

 

Συνταξιούχοι 

€ 

 

Σύνολο 

€ 

Επιχορήγηση Σωματείου/ 

Ταμείου Ευημερίας  

19.438 6.068 943 - 26.449 

Ομαδική ασφάλεια υπαλλήλων 

και συνταξιούχων 

2.691 1.025 256 - 3.972 

ΓΕΣΥ 10.634 3.173 513 - 14.320 

Συνεισφορά στο Ταμείο 

Ιατροφαρμακευτικής 

Περίθαλψης για τους 

υπαλλήλους  

25.650 4.050 - - 29.700 

Συνεισφορά στο Ταμείο 

Ιατροφαρμακευτικής 

Περίθαλψης για συνταξιούχους 

υπαλλήλους 

- - - 3.000 3.000 

Ταμείο Προνοίας - - 1.594 - 1.594 

Σύνολο 58.413 14.316 3.306 3.000 79.035 
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4. Ελεγμένες Οικονομικές Καταστάσεις 

Αντίγραφο των ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31.12.2019, 

συμπεριλαμβανομένης της Έκθεσης Ελεγκτή που ετοιμάστηκε από τους ιδιώτες ελεγκτές, ως 

ανάδοχους σύμβασης για τον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων του ΚΦΙΚΒ, με την Υπηρεσία ως 

συντονιστική αναθέτουσα Αρχή, επισυνάπτεται (Παράρτημα). 
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5. Επιστολή προς τη Διοίκηση  

Η Επιστολή προς τη Διοίκηση του ΚΦΙΚΒ, ημερ. 15.2.2021, ετοιμάστηκε από τους ιδιώτες ελεγκτές 

ως αναδόχους σύμβασης για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων. Σύμφωνα με 

πληροφόρηση από τον ΚΦΙΚΒ, δεν υποβλήθηκαν γραπτώς σχόλια του ΚΦΙΚΒ επί των θεμάτων προς 

τους ιδιώτες ελεγκτές, αλλά σχετική αναφορά επί των θεμάτων γίνεται στην έκθεση συμμόρφωσης 

του ΚΦΙΚΒ προς τη Βουλή των Αντιπροσώπων ημερ. 27.12.2021. Τα κύρια θέματα που αναφέρονται 

στην Επιστολή προς τη Διοίκηση είναι τα ακόλουθα:  

 Δάνεια Εισπρακτέα και Οφειλές προς το Κράτος. Διαπιστώθηκε ότι δεν έχει αναγνωριστεί 

από τον ΚΦΙΚΒ οποιαδήποτε πρόβλεψη για αναμενόμενη ζημιά από μη εξυπηρετούμενα 

δάνεια κατά την ημερομηνία αναφοράς. 

 Σύμφωνα με το υφιστάμενο πλαίσιο χρηματοδότησης των δανείων, οποιαδήποτε ζημιά από 

μη εξυπηρετούμενα δάνεια επηρεάζει άμεσα το υπόλοιπο των απαιτήσεων από δάνεια 

εισπρακτέα, καθώς και τις οφειλές του ΚΦΙΚΒ προς το Κράτος, στις οποίες δεν έχει γίνει 

οποιαδήποτε σχετική αναπροσαρμογή για ζημιές από απομείωση των εισπρακτέων δανείων. 

 Η πρακτική αυτή δεν συνάδει με τις απαιτήσεις του ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» που 

τέθηκε σε εφαρμογή από 1.1.2018, σύμφωνα με το οποίο, το νέο μοντέλο αναγνώρισης ζημιών 

από απομείωση εμπορικών και άλλων απαιτήσεων βασίζεται στην αρχή της αναμενόμενης 

ζημιάς (Expected credit loss model). Κατά συνέπεια, τα δάνεια εισπρακτέα και οι οφειλές προς 

το Κράτος δεν παρουσιάζονται στη δίκαιη τους αξία.  

 Οι ιδιώτες ελεγκτές εισηγήθηκαν να γίνουν οι απαραίτητες διευθετήσεις ως προς την 

εφαρμογή κατάλληλων διαδικασιών υπολογισμού της αναμενόμενης ζημιάς από απομείωση 

των εισπρακτέων δανείων σε συνεργασία με τον ΟΧΣ ο οποίος διαχειρίζεται τα δάνεια αυτά.  

 Επίσης, οι ιδιώτες ελεγκτές εισηγήθηκαν όπως ο ΚΦΙΚΒ διερευνήσει παράλληλα και το θέμα 

της αναγνώρισης της πρόβλεψης για απομείωση των εισπρακτέων δανείων στα λογιστικά 

του αρχεία σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών, καθώς, με βάση το υφιστάμενο 

πλαίσιο χρηματοδότησης των δάνειων οποιαδήποτε σχετική πρόβλεψη δεν θα πρέπει να 

αναγνωριστεί στα αποτελέσματα του ΚΦΙΚΒ αλλά έναντι των οφειλών προς το Κράτος. 

 Ο ΚΦΙΚΒ, στην έκθεση συμμόρφωσης που υποβλήθηκε προς την Βουλή των Αντιπροσώπων, 

ημερ. 27.12.2021, ανέφερε ότι, επειδή τα δάνεια με κεφάλαια του ΚΦΙΚΒ παραχωρούνται 

μέσω του ΟΧΣ, έχει ζητηθεί επανειλημμένα από τον ΟΧΣ, από το 2016, να θέσει σε εφαρμογή 

τις κατάλληλες διαδικασίες για τον υπολογισμό των ανακτήσιμων ποσών και της πρόβλεψης 

των επισφαλών δανείων. Παρά τη θετική απάντηση του ΟΧΣ, δεν έχει καταστεί εφικτή η 

εφαρμογή των εν λόγω διαδικασιών μέχρι σήμερα.  

 Δανειακές Συμβάσεις με βασικό επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας 
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 Σε σημείωμα του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου και σχετικές συνεντεύξεις του στον 

ημερήσιο τύπο επισημάνθηκε η λανθασμένη πρακτική υπολογισμού του ΣΚΕ η οποία 

ακολουθείτο από συγκεκριμένο Πιστωτικό Ίδρυμα, για στεγαστικά δάνεια που είχαν 

παραχωρηθεί την περίοδο 2006-2009, με αποτέλεσμα να προκύψουν σημαντικές 

υπερχρεώσεις τόκων σε βάρος των δανειοληπτών. 

 Μεταξύ των δανείων που παρουσίαζαν πρόβλημα περιλαμβάνονται και δάνεια τα οποία 

επιδοτούνται από τον ΚΦΙΚΒ, με αποτέλεσμα αυτός να επιδοτούσε μεγαλύτερο ποσό λόγω 

του λανθασμένα αυξημένου επιτοκίου το οποίο υπολογιζόταν από το Πιστωτικό Ίδρυμα.  

 Ο ΚΦΙΚΒ αποτάθηκε έγκαιρα προς το συγκεκριμένο Πιστωτικό Ίδρυμα από τον Μάρτιο του 

2017, ζητώντας λεπτομερή έλεγχο όλων των σχετικών δανείων που παραχωρήθηκαν με 

εγγυήσεις του ΚΦΙΚΒ την περίοδο 2006-2009 και επιστροφή των τυχόν επιπλέον ποσών 

επιδότησης, χωρίς ωστόσο να υπάρξει ανταπόκριση από το Πιστωτικό Ίδρυμα. 

 Οι ιδιώτες ελεγκτές επισήμαναν ότι από την επανόρθωση των υπολογισμών των επιτοκίων 

πιθανόν να προκύψουν σημαντικά ποσά αυξημένων επιδοτήσεων προς επιστροφή. Για τον 

σκοπό αυτό, εισηγήθηκαν ότι θα πρέπει να συνεχιστούν οι προσπάθειες εντοπισμού και 

ανάκτησης των περιπτώσεων κατά τις οποίες καταβλήθηκαν αυξημένες επιδοτήσεις λόγω 

λανθασμένου επιτοκίου, εξετάζοντας παράλληλα τη δυνατότητα εμπλοκής του Ενιαίου 

Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσης, καθώς και των αρμόδιων 

εποπτικών αρχών των δανειστών.  

 Ο ΚΦΙΚΒ, με την έκθεση συμμόρφωσης ημερ. 27.12.2021, πληροφόρησε την Βουλή των 

Αντιπροσώπων ότι η διεύθυνση του ΚΦΙΚΒ έχει αποταθεί επανειλημμένα, από το 2017, προς 

το συγκεκριμένο Πιστωτικό Ίδρυμα, αποστέλλοντας και αρχείο των στεγαστικών και 

επαγγελματικών δανείων που επιδοτούνταν από τον ΚΦΙΚΒ, και ότι συνεχίζει τις 

προσπάθειες εντοπισμού και ανάκτησης των περιπτώσεων που καταβλήθηκαν αυξημένες 

επιδοτήσεις λόγω λανθασμένου επιτοκίου, χωρίς ωστόσο να έχει λάβει ακόμα τις κατάλληλες 

απαντήσεις και την απαιτούμενη πληροφόρηση από τους διαχειριστές των δανείων. 

 Επιπρόσθετα, ο ΚΦΙΚΒ πληροφόρησε τη Βουλή των Αντιπροσώπων ότι η Υπηρεσία μας, μετά 

τη λήψη της έκθεσης ελέγχου από τους ιδιώτες ελεγκτές, ζήτησε και έλαβε από τον ΚΦΙΚΒ 

ενημέρωση και όλα τα αντίγραφα των σχετικών επιστολών για το θέμα και ότι απέστειλε 

επιστολή προς τους διαχειριστές των δανείων ημερ. 8.6.2021, ζητώντας να παραχωρήσουν 

την αναγκαία πληροφόρηση στον ΚΦΙΚΒ. Οι διαχειριστές μας απάντησαν στις 17.6.2021, ότι 

θα αποστέλλετο η σχετική πληροφόρηση στον ΚΦΙΚΒ, με ανάλογη ενημέρωση της Υπηρεσίας 

μας, όταν εντόπιζαν τα στοιχεία. Η Υπηρεσία μας, μέχρι σήμερα, δεν έτυχε ενημέρωσης για 

το θέμα αυτό. 
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