
 
 

 
 

 

                                                            
                                           

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΥΙΚΗ ΔΥΣΤΡΟΦΙΑ:  
ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31.12.2019  

 

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ  
αρ. ΚΙΕΜΔ/01/2021 

  
4 Οκτωβρίου 2021  



 ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΙΕΜΔ/01/2021   

 
 

i 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΥΙΚΗ ΔΥΣΤΡΟΦΙΑ: 

 ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31.12.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΙΕΜΔ/01/2021   

 
 

ii 
 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
           

1. Εισαγωγή .......................................................................................................................................... 1 

2. Σύνοψη αποτελεσμάτων του έτους ................................................................................................. 2 

2.1. Οικονομικά αποτελέσματα έτους και υλοποίηση προϋπολογισμού .................................... 2 

2.2. Εισπρακτέα ποσά και Υποχρεώσεις ....................................................................................... 2 

2.3. Δαπάνες προσωπικού ............................................................................................................ 2 

3. Ελεγμένες Οικονομικές Καταστάσεις .............................................................................................. 4 

4. Επιστολή προς τη Διοίκηση .............................................................................................................. 4 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - Ελεγμένες Οικονομικές Καταστάσεις  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΙΕΜΔ/01/2021   

 
 

iii 
 

 

 

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. 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 Κυπριακό Ίδρυμα Ερευνών για τη Μυϊκή Δυστροφία (Ίδρυμα)  ιδρύθηκε το 1990 και είναι 

εγγεγραμμένο ως Ίδρυμα με βάση τον περί Σωματείων και Ιδρυμάτων Νόμο. Είναι επίσης 

εγγεγραμμένο ως φιλανθρωπικό ίδρυμα από το Υπουργείο Οικονομικών.  Το Ίδρυμα  διοικείται 

από Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από 20 μέλη, εκ των οποίων τα οκτώ διορίζονται 

από το Υπουργικό Συμβούλιο. 

Το Ίδρυμα είναι ένα ιατρικό, ερευνητικό και ακαδημαϊκό κέντρο, το οποίο παρέχει φροντίδα σε 

ασθενείς και παράλληλα εκπονεί ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα που αφορούν σε 

νευρολογικές και γενετικές παθήσεις. Επιπλέον, παρέχει εξειδικευμένες δικανικές υπηρεσίες 

(εξετάσεις DNA) στις αστυνομικές αρχές της Δημοκρατίας, με στόχο την εξιχνίαση εγκλημάτων. 

Από το 2012 λειτουργεί στο Ίδρυμα η Κυπριακή Σχολή Μοριακής Ιατρικής η οποία προσφέρει 

προγράμματα σπουδών, μεταπτυχιακού και διδακτορικού επιπέδου, στους Κλάδους Μοριακής 

Ιατρικής, Ιατρικής Γενετικής, Νευροεπιστημών και Βιοιατρικής Έρευνας. 
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2. Σύνοψη αποτελεσμάτων του έτους 

2.1. Οικονομικά αποτελέσματα έτους και υλοποίηση προϋπολογισμού 

Τα πιο κάτω στοιχεία λήφθηκαν από τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις του Ιδρύματος, εκτός 

όπου τίθεται το σύμβολο *, το οποίο θα υποδηλοί ότι τα στοιχεία λήφθηκαν από το Ίδρυμα καθώς 

δεν περιλαμβάνονται στις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις και δεν έτυχαν ελέγχου από την 

Υπηρεσία μας. 

Αποτελέσματα έτους € 

Έσοδα 15.190.912 

Εκ των οποίων κρατική χορηγία  9.327.256 

Δαπάνες  14.113.119 

Πλεόνασμα 1.077.793 

 

Κατηγορία 
προϋπολογισμού 

Τελικός 
προϋπολογισμός 

Πραγματικά 
αποτελέσματα 

Αδαπάνητα ποσά/ 
(υπερβάσεις) 

προϋπολογισμού δαπανών 
ή Υπερβάσεις/(μη επίτευξη 
προϋπολογισμού) εσόδων 

Ποσοστό 
αδαπάνητων 

ποσών/ 
(υπερβάσεων) 

 € € € % 

Λειτουργικές και 
Χρηματοδοτικές 
Δαπάνες 

5.853.000* 

 
 

4.699.251 
 
 

1.153.749 
 
 

19,7 
 
 

Κόστος 
προσωπικού 

9.050.000* 

 
9.413.868 (363.868) (4,02) 

2.2. Εισπρακτέα ποσά και Υποχρεώσεις 

Υπόλοιπο στις  31.12.2019 € 

Εισπρακτέα ποσά 1.088.920 

Εκκρεμείς υποχρεώσεις 10.873.020 

2.3. Δαπάνες προσωπικού 

2.3.1. Μόνιμο προσωπικό 

Αριθμός υπαλλήλων στις 31.12.2019 181 

 € 

Δαπάνες για μισθούς, επιδόματα και εργοδοτικές εισφορές*  7.854.346 

Μέσος όρος δαπάνης ανά υπάλληλο    43.394 

Μέσος όρος δαπάνης ανά υπάλληλο περιλαμβανομένων των ωφελημάτων1  47.307 

Μέσος όρος δαπάνης ανά υπάλληλο περιλαμβανομένων των ωφελημάτων χωρίς 
την εισφορά στο Ταμείο Προνοίας 

 44.507 

                                                           
1 Δαπάνες για μισθούς, επιδόματα και εργοδοτικές εισφορές, πλέον ωφελήματα για το προσωπικό, εξαιρουμένων 
τυχόν ωφελημάτων για συνταξιούχους. 
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2.3.2. Έκτακτο Προσωπικό-Ερευνητές 

Αριθμός υπαλλήλων στις 31.12.2019 22 

 € 

Δαπάνες για μισθούς, επιδόματα και εργοδοτικές εισφορές*  802.238 

Μέσος όρος δαπάνης ανά υπάλληλο  36.465 

2.3.3. Ωφελήματα προσωπικού  

 

Μόνιμο 

προσωπικό 

Έκτακτο 

προσωπικό Συνταξιούχοι Σύνολο 

 € € € € 

Επιχορήγηση Σωματείου/Ταμείου Ευημερίας  18.899*   18.899 

Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής 

Περίθαλψης για τους υπαλλήλους  

182.560* 14.631* 140* 197.331 

Ταμείο Προνοίας 506.776* 34.276* - 541.052 

Σύνολο    708.235 48.907 140 757.282 
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3. Ελεγμένες Οικονομικές Καταστάσεις 

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

συμπεριλαμβανομένης της Έκθεσης Ελεγκτή που ετοιμάστηκε από  ιδιώτες ελεγκτές ως 

ανάδοχους σύμβασης για τον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων, επισυνάπτεται (Παράρτημα 1). 

4. Επιστολή προς τη Διοίκηση 

Η Επιστολή προς τη Διοίκηση ετοιμάστηκε από τους ιδιώτες ελεγκτές ως αναδόχους σύμβασης 

για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων.  Τα κύρια θέματα που αναφέρονται σε αυτήν είναι 

τα ακόλουθα:  

α. Ακίνητα, Εγκαταστάσεις και Εξοπλισμός: Η εκμίσθωση, σε θέσμιο ενοικιαστή, ακινήτου το 

οποίο το Ίδρυμα κατέχει, μέσω δωρεάς, δεν κατοχυρώνεται με οποιαδήποτε  συμφωνία 

ενοικίασης. 

β. Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.): Το Ίδρυμα, κατά την ετοιμασία των φορολογικών 

δηλώσεων του Φ.Π.Α, ορθά διεκδικεί μόνο τον φόρο εισροών για δαπάνες που 

αντιστοιχούν σε φορολογητέες δραστηριότητές του (π.χ. Forensics) χωρίς ωστόσο να 

εφαρμόζει οποιοδήποτε επιμερισμό για σκοπούς διεκδίκησης του φόρου εισροών για 

δαπάνες που αφορούν φορολογητέες και μη φορολογητέες δραστηριότητες όπως είναι π.χ. 

η κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος, υδατοπρομήθειας, έξοδα τηλεπικοινωνιών και έξοδα 

φρουρού ασφαλείας.  

Το Ίδρυμα θα μπορούσε να διεκδικήσει, με τη μέθοδο του επιμερισμού για δαπάνες κοινής 

ωφελείας για το έτος 2019, φόρο εισροών ύψους περίπου €9.100, ποσό που δεν έτυχε 

ελέγχου από την Υπηρεσία μας. 

γ. Αναμενόμενη πιστωτική ζημιά: Το Ίδρυμα δεν έχει αναγνωρίσει οποιαδήποτε πρόβλεψη 

αναμενόμενης πιστωτικής ζημιάς αναφορικά με τα χρηματοοικονομικά στοιχεία 

ενεργητικού σε αποσβεσμένο κόστος και τα ταμειακά διαθέσιμα στις 31.12.2019, τα 

υπόλοιπα των οποίων ανέρχονται σε €504.341 και €6.735.187, αντίστοιχα.  Σύμφωνα με τις 

πρόνοιες του ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα», το οποίο τέθηκε σε εφαρμογή από 

1.1.2018, η αναμενόμενη πιστωτική ζημιά των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού 

σε αποσβεσμένο κόστος και των ταμειακών αποθεμάτων στις 31.12.2019, υπολογίστηκε ότι 

ανέρχεται σε €1.199 και €40.191, αντίστοιχα, ποσά που κρίνονται επουσιώδη ως προς τη 

γενική εικόνα των οικονομικών καταστάσεων.  
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