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Αρ. Φακ.  28.10.019.001 
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13 Ιουνίου 2014 
 
 
Γενική ∆ιευθύντρια 
Βουλής των Αντιπροσώπων, 
 
 

Οικονομικές Καταστάσεις του ∆ΣΜΚ 
για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεμβρίου 2013. 

Εσωκλείω την Έκθεσή μου επί των οικονομικών καταστάσεων του ∆ιαχειριστή 
Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (∆ΣΜΚ), για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεμβρίου 
2013, η οποία υποβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 3(5) των περί Νομικών Προσώπων 
∆ημοσίου ∆ικαίου (Έλεγχος Λογαριασμών) Νόμων του 1983 έως 2007. Σας 
αποστέλλω επίσης 100 αντίτυπα της Έκθεσης, από τα οποία τα τριάντα (30) αντίτυπα 
προορίζονται για διανομή στα Μ.Μ.Ε. 

Σύμφωνα με τον περί της Καταθέσεως Στοιχείων και Πληροφοριών στον Γενικό 
Ελεγκτή της ∆ημοκρατίας Νόμο του 2002 έως 2014, με την κατάθεση στη Βουλή 
των Αντιπροσώπων του Κρατικού Προϋπολογισμού ή των Προϋπολογισμών των 
νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, κατατίθεται, από τους κατά Νόμο 
αρμοδίους για την ετοιμασία των  Προϋπολογισμών αυτών, στη Βουλή των 
Αντιπροσώπων και στον Γενικό Ελεγκτή της ∆ημοκρατίας, λεπτομερής έκθεση 
συμμόρφωσης και εφαρμογής των παρατηρήσεων του Γενικού Ελεγκτή της 
∆ημοκρατίας που περιέχονται στην τελευταία εκδοθείσα Ετήσια ΄Εκθεσή του και 
αφορούν στις αρμοδιότητες και δραστηριότητες των υπηρεσιών που αφορά ο υπό 
έγκριση Προϋπολογισμός. 

Για διευκόλυνση της παρακολούθησης της πιο πάνω διάταξης της νομοθεσίας, οι 
κυριότερες επισημάνσεις/εισηγήσεις μας, αναφορικά με το ∆ΣΜΚ που θα 
περιληφθούν στην Ετήσια ΄Εκθεσή του 2013, αναφέρονται συνοπτικά στον πιο 
κάτω πίνακα: 

Εισήγηση/επισήμανση Παράγραφος 

Έκθεσης 

(i) Σύμφωνα και με σχετική αναφορά στη σημείωση 18 των 
οικονομικών καταστάσεων υπάρχει σοβαρή αβεβαιότητα ως 
προς την ορθή μεταχείριση του ΦΠΑ, η οποία από τα στοιχεία 
που υπάρχουν διαθέσιμα δεν κατέστη δυνατό να εξακριβωθεί, 
λόγω του ότι αναμένεται γνωμάτευση από τον Γενικό Εισαγγελέα 
ως προς τη φορολογική μεταχείριση των εσόδων. Επιπλέον,  η 
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Γραφείο Γενικού Ελεγκτή της ∆ημοκρατίας 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
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εν λόγω αβεβαιότητα καθιστά αβέβαιο και το ποσό τυχόν 
ελλειμμάτων/πλεονασμάτων του ∆ΣΜΚ, θέμα για το οποίο επίσης 
πρέπει να εξασφαλιστεί σχετική νομική γνωμάτευση και η 
σύμφωνη γνώμη της ΡΑΕΚ.  

Λόγω της σοβαρότητας των πιο πάνω θεμάτων δεν είχαμε 
επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια που να παρέχουν 
βάση για γνώμη ελέγχου, συνεπώς δεν κατέστη  δυνατό να 
εκφράσουμε γνώμη επί των οικονομικών καταστάσεων για το 
2013. 

(ii)  Μέχρι την ημερομηνία του ελέγχου (Μάρτιος 2014) δεν έχει 
ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση για εφαρμογή πιθανού νέου 
μοντέλου αγοράς ή/και πιθανών μεταβατικών διατάξεων και 
παρόλο που η αγορά έχει ανοίξει για όλους τους καταναλωτές 
από 1.1.2014, ο ∆ΣΜΚ δεν φαίνεται να είναι έτοιμος για να 
λειτουργήσει κανονικά με τις νέες συνθήκες, αφού εξακολουθούν 
να υπάρχουν σημαντικές εκκρεμότητες.  
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(iii) Η ενοικίαση επιπλέον ορόφου στην πολυκατοικία όπου 
στεγάζεται ο ∆ΣΜΚ, με σκοπό τη δημιουργία, στελέχωση και 
λειτουργία της ∆ιεύθυνσης Αγοράς δεν είχε ουσιαστική 
αξιοποίηση μέχρι σήμερα. 
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Με εκτίμηση, 

 

 

 
(∆ρ Οδυσσέας Φ. Μιχαηλίδης) 

Γενικός Ελεγκτής 
της ∆ημοκρατίας 
 
 
 
Κοιν.: - Γενικό Εισαγγελέα της ∆ημοκρατίας 
 - Υπουργό Οικονομικών 
 - Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού 
 - Γενική Λογίστρια της ∆ημοκρατίας 
 - ∆ιαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς 
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