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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 

Η Εταιρεία Υδρογονανθράκων Κύπρου (ΕΥΚ) συστάθηκε ως εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, με 

μοναδικό μέτοχο την Κυπριακή Δημοκρατία, κατόπιν Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου (αρ. 

Απόφασης 73.493, ημερ. 2.5.2012).  

Ο κύριος σκοπός της ΕΥΚ είναι η εμπορική διαχείριση των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων της Κυπριακής 

Δημοκρατίας που απορρέουν από τις Συμφωνίες Αναλογικού Καταμερισμού υδρογονανθράκων με 

βάση την πολιτική που καθορίζει το Υπουργικό Συμβούλιο και υπό την εποπτεία του Υπουργείου 

Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας.  

2. Σύνοψη αποτελεσμάτων του έτους 

2.1 Οικονομικά αποτελέσματα έτους και υλοποίηση προϋπολογισμού 

Σημείωση: Τα πιο πάνω στοιχεία έχουν ληφθεί από τις ελεγμένες Οικονομικές Καταστάσεις της ΕΥΚ.  Η κρατική 

χορηγία,  το ύψος της οποίας ανήλθε σε €1.149.473 για το 2019, σύμφωνα με τη λογιστική πολιτική της 

ΕΥΚ, λογίζεται ως συνεισφορά μετόχου και αναγνωρίζεται απευθείας στα Ίδια Κεφάλαια. 

Κατηγορία  
προϋπολογισμού 

Τελικός 
προϋπολογισμός 

Πραγματικά 
αποτελέσματα 

Αδαπάνητα 
ποσά/ 

(υπερβάσεις) 
προϋπολογισμού 

δαπανών 

Ποσοστό 
αδαπάνητων 

ποσών/ 
(υπερβάσεων) 

 € € € % 

1. Αξιωματούχοι της 
Δημοκρατίας (Μέλη ΔΣ) 

86.400 81.417 4.983 5,8% 

2. Αποδοχές Προσωπικού 1.265.045 579.774 685.271 54,2% 

3. Λειτουργικές  Δαπάνες 225.800 107.519 118.281 52,4% 

4. Συντηρήσεις και 
Επιδιορθώσεις 

40.000 1.065 38.935 97,3% 

5. Εκπαίδευση Προσωπικού, 
Συνέδρια, Σεμινάρια και 
Άλλα Γεγονότα 

295.000 132.934 162.066 54,9% 

6. Συμβουλευτικές 
Υπηρεσίες 

2.240.000 393.074 1.846.926 82,5% 

7. Μη Προβλεπόμενες 
Δαπάνες/Αποθεματικό 

1.400.000 - 1.400.000 100% 

8. Μεταβιβάσεις 
Εσωτερικού 

5.000 - 5.000 100% 

9. Μεταβιβάσεις  
Εξωτερικού 

10.000 - 10.000 100% 

Αποτελέσματα έτους € 

Έσοδα 95.515 

Εκ των οποίων κρατική χορηγία - 

Δαπάνες εκτός φορολογίας 1.499.478 

(Ζημιά) πριν από τη φορολογία (1.403.963) 
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Κατηγορία  
προϋπολογισμού 

Τελικός 
προϋπολογισμός 

Πραγματικά 
αποτελέσματα 

Αδαπάνητα 
ποσά/ 

(υπερβάσεις) 
προϋπολογισμού 

δαπανών 

Ποσοστό 
αδαπάνητων 

ποσών/ 
(υπερβάσεων) 

10. Τραπεζικά Τέλη / 
Επιβαρύνσεις 

10.000 3.035 6.965 69,7% 

11. Αγορά Εξοπλισμού 30.000 6.255 23.745 79,2% 

12. Αγορά Άλλων Στοιχείων 
Ενεργητικού 

450.000 129.053 320.947 71,3% 

Σημείωση:  Τα πιο πάνω στοιχεία έχουν ληφθεί από την ΕΥΚ, χωρίς να έχουν ελεγχθεί από την Υπηρεσία μας. 

2.2 Δαπάνες προσωπικού 

2.2.1 Μόνιμο προσωπικό 

Αριθμός υπαλλήλων στις 31.12.2019 10 

 € 

Δαπάνες για μισθούς, επιδόματα και εργοδοτικές εισφορές   508.855 

Μέσος όρος δαπάνης ανά υπάλληλο (βάσει του αριθμού υπαλλήλων στις 
31.12.2019) 

50.886 

Μέσος όρος δαπάνης ανά υπάλληλο περιλαμβανομένων των ωφελημάτων1 51.939 

Σημείωση:   Ο αριθμός των υπαλλήλων περιλαμβάνει και ένα ωρομίσθιο άτομο. 

2.2.2 Έκτακτο προσωπικό 

Αριθμός υπαλλήλων στις 31.12.2019 - 

Δαπάνες για μισθούς, επιδόματα και εργοδοτικές εισφορές   - 

Μέσος όρος δαπάνης ανά υπάλληλο (βάσει του αριθμού υπαλλήλων στις 
31.12.2019) 

- 

2.2.3 Ωφελήματα προσωπικού  

Βοηθήματα και χορηγίες προς το προσωπικό και συνταξιούχους  - 

Εορταστικές εκδηλώσεις  - 

Επιχορήγηση Σωματείου/Ταμείου Ευημερίας  - 

Ομαδική Ιατροφαρμακευτική ασφάλεια υπαλλήλων και συνταξιούχων * 10.530 

Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης για τους υπαλλήλους  - 

Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης για συνταξιούχους 
υπαλλήλους 

- 

Ταμείο Προνοίας - 

* Η ομαδική ιατροφαρμακευτική ασφάλεια προσαρμόστηκε με την σταδιακή εφαρμογή του ΓΕΣΥ, οπότε και 

καταργήθηκε πλήρως τον Ιούνιο του 2020 με την πλήρη εφαρμογή του ΓΕΣΥ. 

Σημείωση: Τα στοιχεία που αναφέρονται στους πίνακες των παραγράφων 2.2.1 – 2.2.3 έχουν ληφθεί από την ΕΥΚ χωρίς 

να έχουν ελεγχθεί από την Υπηρεσία μας.  

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

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

4. Επιστολή προς τη Διοίκηση  

Η Επιστολή προς τη Διοίκηση ετοιμάστηκε από ιδιώτες ελεγκτές ως ανάδοχοι σύμβασης για τον 

έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων. Σε αυτήν δεν αναφέρονται οποιαδήποτε σημαντικά 

θέματα. 
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