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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η παρούσα λογιστική πολιτική είναι προς το παρόν Ανενεργή 

1.2 ΣΤΟΧΟΙ 

Ο στόχος αυτής της λογιστικής πολιτικής είναι να καθορίσει τις γνωστοποιήσεις που θα 

πρέπει να γίνουν αν η κυβέρνηση επιλέξει να παρουσιάσει πληροφορίες σχετικά με τον 

τομέα της Γενικής Κυβέρνησης (ΤΓΚ) στις ενοποιημένες οικονομικές της καταστάσεις. Ο 

στόχος αυτής της πολιτικής είναι να παρέχει τεχνική, λογιστική καθοδήγηση για την 

κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, ώστε αυτές να δίνουν μια αληθινή και 

δίκαιη εικόνα. Η προαναφερθείσα πολιτική καταρτίζεται σύμφωνα με οδηγίες από όλα 

τα σχετικά Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα του Δημόσιου Τομέα (ΔΛΠΔΤ). 

 

1.3 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  

Αυτή η λογιστική πολιτική εφαρμόζεται κατά τη γνωστοποίηση πληροφοριών σχετικά 

με τον τομέα της Γενικής Κυβέρνησης στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της 

κυβέρνησης, οι οποίες ετοιμάζονται και παρουσιάζονται στη λογιστική βάση των 

δεδουλευμένων. 

 

Στοιχεία του Δημόσιου Τομέα (σύμφωνα 
με τις στατιστικές βάσεις 

χρηματοοικονομικής αναφοράς) 

• Τομέας Γενικής Κυβέρνησης (ΤΓΚ) 

• Τομέας Δημόσιων Χρηματοπιστωτικών 
Οργανισμών (ΔΧΟ) 

• Τομέας Δημόσιων Μη Χρηματοπιστωτικών 
Οργανισμών (ΔΜΧΟ) 
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1.4 ΟΡΙΣΜΟΙ  

Ο Τομέας Γενικής Κυβέρνησης (ΤΓΚ) περιλαμβάνει όλες τις οργανωτικές οντότητες της 

Γενικής Κυβέρνησης όπως ορίζονται με βάση τις στατιστικές βάσεις 

χρηματοοικονομικής αναφοράς. Σύμφωνα με τις στατιστικές βάσεις 

χρηματοοικονομικής αναφοράς, ο δημόσιος τομέας περιλαμβάνει τον τομέα Γενικής 

Κυβέρνησης (ΤΓΚ), τον τομέα Δημόσιων Χρηματοπιστωτικών Οργανισμών (ΔΧΟ) και 

τον τομέα Δημόσιων Μη Χρηματοπιστωτικών Οργανισμών (ΔΜΧΟ). Ο ΤΓΚ αποτελείται 

από: 

(α) Όλες τις κεντρικές, κρατικές και τοπικές κυβερνητικές μονάδες,  

(β) Τα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης σε κάθε επίπεδο κυβέρνησης και  

(γ) Τις μη εμπορικές, μη κερδοσκοπικές οντότητες που ελέγχονται από κυβερνητικές 

μονάδες. 

Σύμφωνα με τις στατιστικές βάσεις χρηματοοικονομικής αναφοράς, ο ΤΓΚ 

περιλαμβάνει τις κεντρικές λειτουργίες της κυβέρνησης, και συνήθως περιλαμβάνει 

όλες τις μη κερδοσκοπικές ημεδαπές οντότητες που χρηματοδοτούνται κυρίως από την 

κυβέρνηση και από κυβερνητικές οντότητες, όπως κυβερνητικές υπηρεσίες, 

δικαστήρια, δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα, μονάδες δημόσιας υγείας και άλλες 

κρατικές υπηρεσίες.  

Ο ΤΓΚ δεν περιλαμβάνει τους ΔΧΟ ή ΔΜΧΟ.  

Ο τομέας των Δημόσιων Χρηματοπιστωτικών Οργανισμών (ΔΧΟ) περιλαμβάνει 

ημεδαπές, ελεγχόμενες από την Κεντρική Κυβέρνηση, χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις, 

οιονεί επιχειρήσεις, δηλαδή επιχειρήσεις που δεν έχουν ιδρυθεί ή νομικά θεσπιστεί, 

αλλά λειτουργούν σαν να ήταν εταιρείες και μη κερδοσκοπικά ιδρύματα, τα οποία 

πρωτίστως ασχολούνται με τη χρηματοοικονομική διαμεσολάβηση και την παροχή 

χρηματοοικονομικών υπηρεσιών για την αγορά. Σε αυτόν τον τομέα περιλαμβάνονται 

τράπεζες που ελέγχονται από την κυβέρνηση, συμπεριλαμβανομένων των κεντρικών 

τραπεζών, και άλλων κρατικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που λειτουργούν με 

βάση την αγορά.  

Ο τομέας των Δημόσιων Μη Χρηματοπιστωτικών Οργανισμών (ΔΜΧΟ) περιλαμβάνει 

ημεδαπές, ελεγχόμενες από την Κεντρική Κυβέρνηση, μη χρηματοπιστωτικές 

επιχειρήσεις, οιονεί επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικά ιδρύματα, τα οποία παράγουν 

εμπορεύσιμα αγαθά ή παρέχουν μη χρηματοοικονομικές υπηρεσίες για την αγορά. Στον 

τομέα αυτό περιλαμβάνονται οντότητες όπως δημόσιες επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας 

και άλλες οντότητες που εμπορεύονται αγαθά και υπηρεσίες. 

Οι στατιστικές βάσεις χρηματοοικονομικής αναφοράς ορίζουν:  
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(α) Τις εταιρείες ως νομικά πρόσωπα που δημιουργήθηκαν με σκοπό την παραγωγή 

αγαθών και υπηρεσιών για την αγορά, 

(β) Τις οιονεί εταιρείες ως επιχειρήσεις που δεν έχουν ιδρυθεί ή νομικά θεσπιστεί, αλλά 

λειτουργούν σαν να ήταν εταιρείες, και  

(γ) Μη κερδοσκοπικές οντότητες ως νομικές ή άλλες οντότητες που παράγουν ή 

διανέμουν αγαθά και υπηρεσίες, αλλά δε δημιουργούν οικονομικό όφελος για την 

ελέγχουσα οντότητα.  

Οποιοσδήποτε άλλος όρος ορίζεται σε άλλες λογιστικές πολιτικές που έχουν υιοθετηθεί 

από την κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας, έχει την έννοια που παρουσιάζεται 

στις εν λόγω λογιστικές πολιτικές. 

2. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ  

2.1 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ  

Οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες σχετικά με το ΤΓΚ γνωστοποιούνται σύμφωνα με 

τις λογιστικές πολιτικές που υιοθετήθηκαν για την ετοιμασία και παρουσίαση των 

ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της κυβέρνησης, εκτός από τις οντότητες 

που εμπίπτουν στους τομείς ΔΧΟ και ΔΜΧΟ. Ο ΤΓΚ θα αναγνωρίσει την επένδυσή του 

στους τομείς ΔΧΟ και ΔΜΧΟ ως περιουσιακό στοιχείο και θα επιμετρήσει το εν λόγω 

περιουσιακό στοιχείο στη λογιστική αξία των καθαρών περιουσιακών στοιχείων των 

επενδυτών του.  

Κατά συνέπεια, κατά την γνωστοποίηση χρηματοοικονομικών πληροφοριών σχετικά 

με το ΤΓΚ, τα υπόλοιπα και οι συναλλαγές μεταξύ οντοτήτων εντός του ΤΓΚ θα 

απαλειφθούν σύμφωνα με τη λογιστική πολιτική των «Ενοποιημένων Οικονομικών 

Καταστάσεων», ενώ τα υπόλοιπα και οι συναλλαγές μεταξύ οντοτήτων του ΤΓΚ και 

οντοτήτων άλλων τομέων δεν απαλείφονται.  

2.2 ΆΛΛΕΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ  

1. Οι γνωστοποιήσεις που γίνονται για το ΤΓΚ θα πρέπει να περιλαμβάνουν 

τουλάχιστον τα ακόλουθα:  

(α) Περιουσιακά στοιχεία ανά κύρια κατηγορία, δείχνοντας ξεχωριστά την επένδυση 

σε άλλους τομείς, 

(β) Υποχρεώσεις ανά κύρια κατηγορία, 

(γ) Καθαρά περιουσιακά στοιχεία / ίδια κεφάλαια, 

(δ) Συνολικές αυξήσεις και μειώσεις από επανεκτιμήσεις και άλλα στοιχεία εσόδων 

και εξόδων που αναγνωρίζονται απευθείας στα καθαρά περιουσιακά στοιχεία / 

ίδια κεφάλαια, 
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(ε) Έσοδα ανά κύρια κατηγορία, 

(στ) Έξοδα ανά κύρια κατηγορία, 

(ζ) Πλεόνασμα ή έλλειμμα, 

(η) Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες ανά κύρια κατηγορία, 

(θ) Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες, και  

(ι) Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες.  

Ο τρόπος παρουσίασης των γνωστοποιήσεων για το ΤΓΚ δεν θα είναι πιο εμφανής 

από τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της κυβέρνησης που καταρτίζονται 

σύμφωνα με τα ΔΛΠΔΤ (ενδεικτικά παραδείγματα παρουσιάζονται στο Παράρτημα 

1). 

2. Οι σημειώσεις στις οικονομικές καταστάσεις θα πρέπει επίσης να γνωστοποιούν τις 

σημαντικές ελεγχόμενες οντότητες που περιλαμβάνονται στο ΤΓΚ και τυχόν αλλαγές 

σε αυτές τις οντότητες από την προηγούμενη περίοδο, μαζί με μια επεξήγηση για 

τους λόγους για τους οποίους οποιαδήποτε τέτοια οντότητα που είχε προηγουμένως 

συμπεριληφθεί στο ΤΓΚ δεν περιλαμβάνεται πλέον, όπως φαίνεται ενδεικτικά στο 

Παράρτημα 1. 

3. Οι γνωστοποιήσεις για το ΤΓΚ πρέπει να συμφιλιώνονται με τις ενοποιημένες 

οικονομικές καταστάσεις της κυβέρνησης. Η οικονομική οντότητα πρέπει να 

παρουσιάζει ξεχωριστά την προσαρμογή του ποσού της επένδυσης στους τομείς 

ΔΧΟ και ΔΜΧΟ που καθορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 2.1 αυτής της 

λογιστικής πολιτικής, και προσαρμογές σε καθένα από τα στοιχεία που 

γνωστοποιούνται ξεχωριστά σύμφωνα με την παράγραφο 2.2 (1) παραπάνω.  

 

3. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  

Δεν παρέχονται μεταβατικές εξαιρέσεις κατά την υιοθέτηση του ΔΛΠΔΤ 22 

«Γνωστοποίηση χρηματοοικονομικών πληροφοριών σχετικά με τον τομέα της Γενικής 

Κυβέρνησης».  

 

4. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ  

Η παρούσα λογιστική πολιτική θα ισχύει για ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που 

καλύπτουν περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2024.  
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5. ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ 

Αυτή η λογιστική πολιτική βασίζεται στα ακόλουθα πρότυπα ΔΛΠΔΤ:  

ΔΛΠΔΤ 22 Γνωστοποίηση χρηματοοικονομικών πληροφοριών για τον τομέα Γενικής 

κυβέρνησης  

ΔΛΠΔΤ 33 Πρώτη εφαρμογή των ΔΛΠΔΤ στη βάση των δεδουλευμένων  

Η Δυνατότητα εφαρμογής των ΔΛΠΔΤ 
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6. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ)  

Γνωστοποιήσεις του Τομέα Γενικής Κυβέρνησης (ΤΓΚ)  

Οι ακόλουθες γνωστοποιήσεις γίνονται για τον τομέα της Γενικής Κυβέρνησης (ΤΓΚ). 

Αντικατοπτρίζουν τις λογιστικές πολιτικές που υιοθετήθηκαν στις ενοποιημένες 

οικονομικές καταστάσεις, εκτός από το ότι οι απαιτήσεις ενοποίησης έχουν 

διαφοροποιηθεί σε σχέση με τον τομέα των Δημόσιων Χρηματοπιστωτικών 

Οργανισμών (ΔΧΟ) και των Δημόσιων Μη Χρηματοπιστωτικών Οργανισμών (ΔΜΧΟ). 

Σύμφωνα με το ΔΛΠΔΤ 22 «Γνωστοποίηση χρηματοοικονομικών πληροφοριών σχετικά 

με τον τομέα Γενικής Κυβέρνησης», οι ΔΧΟ και ΔΜΧΟ δεν ενοποιούνται στις 

γνωστοποιήσεις για το ΤΓΚ, αλλά αναγνωρίζονται ως επενδύσεις του ΤΓΚ. Οι επενδύσεις 

σε ΔΧΟ και ΔΜΧΟ παρουσιάζονται ως ένα περιουσιακό στοιχείο που αποτιμάται στη 

λογιστική αξία των καθαρών περιουσιακών στοιχείων των επενδυτών.  

Ο ΤΓΚ περιλαμβάνει όλα τα υπουργεία της κεντρικής κυβέρνησης και άλλες οντότητες 

που ελέγχονται από την κυβέρνηση, οι οποίες ασχολούνται κυρίως με δραστηριότητες 

εκτός αγοράς. Αυτές οι οντότητες είναι:  

α) Υπουργείο…  

β) Υπουργείο…  

γ) Χ  

δ) Υ  

ε) Ζ  

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, οι δραστηριότητες που σχετίζονται με το 

τμήμα …………, που προηγουμένως πραγματοποιούνταν από το Υπουργείο ………., 

έχουν ανασυνταχθεί σε εμπορική βάση και δεν περιλαμβάνονται πλέον στις 

οικονομικές πληροφορίες που παρουσιάζονται για το ΤΓΚ. 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΓΚ 

 ΤΓΚ ΔΧΟ και ΔΜΧΟ Απαλείψεις ΣΥΝΟΛΟ 

Κυβέρνηση 

 20X2 20X1 20X2 20X1 20X2 20X1 20X2 20X1 

Μη – κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία         

Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός         

Επενδύσεις σε ακίνητα         

Συμφωνίες παραχώρησης υπηρεσιών         

Άυλα περιουσιακά στοιχεία         

Επενδύσεις σε ελεγχόμενες οντότητες         

Επενδύσεις σε συνδεδεμένες οντότητες και 

κοινοπραξίες 

        

Δάνεια εισπρακτέα         

Άλλα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία         

Εισπρακτέα από συναλλαγές χωρίς υποχρέωση 

ανταπόδοσης 

        

Εισπρακτέα από συναλλαγές με υποχρέωση 

ανταπόδοσης 
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 ΤΓΚ ΔΧΟ και ΔΜΧΟ Απαλείψεις ΣΥΝΟΛΟ 

Κυβέρνηση 

 20X2 20X1 20X2 20X1 20X2 20X1 20X2 20X1 

Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία         

Αποθέματα         

Δάνεια εισπρακτέα         

Άλλα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία         

Εισπρακτέα από συναλλαγές χωρίς υποχρέωση 

ανταπόδοσης 

        

Εισπρακτέα από συναλλαγές με υποχρέωση 

ανταπόδοσης 

        

Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών         

         

Περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται προς 

πώληση  

        

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ         

         

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ         

Μη – τρέχουσες Υποχρεώσεις         

Πληρωτέα από συναλλαγές με υποχρέωση 

ανταπόδοσης 

        

Μεταβιβάσεις πληρωτέες         

Κοινωνικά ωφελήματα         

Ωφελήματα κοινωνικής πρόνοιας         

Ωφελήματα προσωπικού         

Συνταξιοδοτικές οφειλές         
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 ΤΓΚ ΔΧΟ και ΔΜΧΟ Απαλείψεις ΣΥΝΟΛΟ 

Κυβέρνηση 

 20X2 20X1 20X2 20X1 20X2 20X1 20X2 20X1 

Δανεισμός         

Άλλες χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις         

Χρηματοοικονομικές Εγγυήσεις         

Προβλέψεις         

         

Τρέχουσες Υποχρεώσεις         

Πληρωτέα από συναλλαγές με υποχρέωση 

ανταπόδοσης 

        

Μεταβιβάσεις πληρωτέες         

Κοινωνικά ωφελήματα         

Ωφελήματα κοινωνικής πρόνοιας         

Ωφελήματα προσωπικού         

Συνταξιοδοτικές οφειλές         

Δανεισμός         

Άλλες χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις         

Χρηματοοικονομικές Εγγυήσεις         

Προβλέψεις         

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ         

         

         

ΚΑΘΑΡΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ         
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 ΤΓΚ ΔΧΟ και ΔΜΧΟ Απαλείψεις ΣΥΝΟΛΟ 

Κυβέρνηση 

 20X2 20X1 20X2 20X1 20X2 20X1 20X2 20X1 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ         

Συσσωρευμένα πλεονάσματα/ (ελλείμματα)         

Άλλα Αποθεματικά         

         

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ         
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΓΚ 

 

 ΤΓΚ ΔΧΟ και ΔΜΧΟ Απαλείψεις ΣΥΝΟΛΟ 

Κυβέρνηση 

 20X2 20X1 20X2 20X1 20X2 20X1 20X2 20X1 

ΕΣΟΔΑ         

Φόροι         

Μεταβιβάσεις          

Κοινωνικές εισφορές και συνεισφορές 
συντάξεων 

        

Άλλα έσοδα         

Έσοδα χρηματοδότησης         

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ         

         

ΕΞΟΔΑ         

Έξοδα προσωπικού         

Λειτουργικά έξοδα         

Κοινωνικά ωφελήματα         

Ωφελήματα κοινωνικής πρόνοιας         

Χορηγίες και άλλες μεταβιβάσεις         

Έξοδα απόσβεσης          

Απομείωση και διαγραφή περιουσιακών 
στοιχείων 

        

Άλλα έξοδα         

Έξοδα χρηματοδότησης         
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Προβλέψεις         

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ         

         

Μερίδιο πλεονάσματος /ελλείμματος 
συνδεδεμένων οντοτήτων και κοινοπραξιών 

        

         

ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ/ (ΕΛΛΕΙΜΜΑ) ΕΤΟΥΣ ΑΠΟ 
ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

        

         

ΜΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ         

Κέρδος/ Ζημιά από μη συνεχιζόμενες 
δραστηριότητες 

        

         

ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ/ (ΕΛΛΕΙΜΜΑ) ΕΤΟΥΣ          
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ / ΊΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΓΚ  

Για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 20Χ2 (σε χιλιάδες Ευρώ) 

 

 ΤΓΚ    

 Αποθεματικό 

επανεκτίμησης 

ακινήτων 

Αποθεματικό 

επανεκτίμησης 

χρηματοοικονομικών 

περιουσιακών 

στοιχείων 

Αποθεματικό 

επανεκτίμησης 

σχεδίων 

καθορισμένων 

παροχών 

Συσσωρευμένα 

Πλεονάσματα/(ελλείματα) 

ΔΧΟ 

και 

ΔΜΧΟ 

Απαλείψεις ΣΥΝΟΛΟ 

Κυβέρνηση 

        

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2021        

Αλλαγές λογιστικής πολιτικής        

Αναπροσαρμοσμένο υπόλοιπο         

Πλεόνασμα/ (έλλειμμα) έτους        

Πλεόνασμα / (έλλειμμα) από 

επανεκτίμηση 

       

Μεταφορά (πλεονασμάτων)/ 

ελλειμμάτων λόγω πώλησης 

επανεκτιμημένων 

περιουσιακών στοιχείων 

       

Αναλογιστικά κέρδη/ (ζημίες) 

σχεδίων καθορισμένων 

παροχών 

       

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 20X1        

Πλεόνασμα/ (έλλειμμα) έτους        
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 ΤΓΚ    

 Αποθεματικό 

επανεκτίμησης 

ακινήτων 

Αποθεματικό 

επανεκτίμησης 

χρηματοοικονομικών 

περιουσιακών 

στοιχείων 

Αποθεματικό 

επανεκτίμησης 

σχεδίων 

καθορισμένων 

παροχών 

Συσσωρευμένα 

Πλεονάσματα/(ελλείματα) 

ΔΧΟ 

και 

ΔΜΧΟ 

Απαλείψεις ΣΥΝΟΛΟ 

Κυβέρνηση 

Πλεόνασμα / (έλλειμμα) από 

επανεκτίμηση 

       

Μεταφορά (πλεονασμάτων)/ 

ελλειμμάτων λόγω πώλησης 

επανεκτιμημένων 

περιουσιακών στοιχείων 

       

Αναλογιστικά κέρδη/ (ζημίες) 

σχεδίων καθορισμένων 

παροχών 

       

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 20X2        
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΓΚ 

 

 ΤΓΚ ΔΧΟ και ΔΜΧΟ Απαλείψεις ΣΥΝΟΛΟ 

Κυβέρνηση 

 20X2 20X1 20X2 20X1 20X2 20X1 20X2 20X1 

Ροή μετρητών από λειτουργικές δραστηριότητες         

Εισροές Μετρητών         

Φορολογία         

Μεταβιβάσεις         

Διάθεση αγαθών και υπηρεσιών         

Εισροές από Χορηγίες         

Εισροές από αποπληρωμή παραχωρημένων δανείων         

Τόκοι δανείων που εισπράχθηκαν         

Άλλες εισροές         

Εκροές Μετρητών         

Δαπάνες προσωπικού         

Κοινωνικά ωφελήματα         

Ωφελήματα κοινωνικής πρόνοιας         

Αγορά αγαθών και υπηρεσιών         

Ενοίκια - μισθώσεις         

Άλλα λειτουργικά έξοδα         

Χορηγίες         

Παραχώρηση δανείων προς τρίτους         

Εκροές για τη διαχείριση δημόσιου χρέους         

Άλλες εκροές         
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 ΤΓΚ ΔΧΟ και ΔΜΧΟ Απαλείψεις ΣΥΝΟΛΟ 

Κυβέρνηση 

 20X2 20X1 20X2 20X1 20X2 20X1 20X2 20X1 

Καθαρή ροή μετρητών από λειτουργικές 

δραστηριότητες 

        

         

Ροή μετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες         

Αγορά / κατασκευή ακινήτων, εγκαταστάσεων και 

εξοπλισμού 

        

Εισροές από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και 

εξοπλισμού 

        

Αγορά άυλων περιουσιακών στοιχείων         

Εισροές από πώληση άυλων περιουσιακών στοιχείων         

Αγορά επενδύσεων σε ακίνητα         

Εισροές από πώληση επενδύσεων σε ακίνητα         

Αγορά περιουσιακών στοιχείων που κατέχονται προς 

πώληση 

        

Εισροές από εκποίηση περιουσιακών στοιχείων προς 

πώληση 

        

Αγορά επενδύσεων         

Εισροές από πώληση επενδύσεων         

Αγορά άλλων χρηματοοικονομικών περιουσιακών 

στοιχείων 

        

Εισροές από πώληση άλλων χρηματοοικονομικών 

περιουσιακών στοιχείων 

        

Τόκοι που εισπράχθηκαν από επενδύσεις σε 

χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 
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 ΤΓΚ ΔΧΟ και ΔΜΧΟ Απαλείψεις ΣΥΝΟΛΟ 

Κυβέρνηση 

 20X2 20X1 20X2 20X1 20X2 20X1 20X2 20X1 

Μερίσματα ή παρόμοιες διανομές που εισπράχθηκαν         

Καθαρή ροή μετρητών από επενδυτικές 

δραστηριότητες 

        

         

Ροή μετρητών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες         

Εισροές από αναλήψεις δανείων         

Αποπληρωμές δανείων         

Τόκοι δανείων που πληρώθηκαν         

Εισροές από εκδόσεις χρεωστικών τίτλων         

Αποπληρωμές χρεωστικών τίτλων         

Τραπεζικές και χρηματοοικονομικές επιβαρύνσεις         

Καθαρή ροή μετρητών από χρηματοδοτικές 

δραστηριότητες 

        

         

Καθαρή αύξηση/ (μείωση) μετρητών και αντίστοιχων 

μετρητών 

        

Συναλλαγματικές διαφορές         

Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στην αρχή του έτους         

         

Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στο τέλος του έτους         

 


