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 Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Επίδοσης 
 Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2022 

 Σημ. 2022  2021 
  €  € 
ΕΣΟΔΑ1     
Φόροι 5    
Μεταβιβάσεις  6    
Κοινωνικές εισφορές και συνεισφορές συντάξεων 7    
Άλλα έσοδα 8    
Έσοδα χρηματοδότησης 9    
     

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ     
     
ΕΞΟΔΑ     
Έξοδα προσωπικού 10    
Λειτουργικά έξοδα 11    
Κοινωνικά ωφελήματα 12    
Ωφελήματα κοινωνικής πρόνοιας 13    
Χορηγίες και άλλες μεταβιβάσεις 14    
Έξοδα απόσβεσης  15    
Απομείωση και διαγραφή περιουσιακών στοιχείων 16    
Άλλα έξοδα 17    
Έξοδα χρηματοδότησης 18    
Προβλέψεις 42    
     

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ     

     
Μερίδιο πλεονάσματος /ελλείμματος 
συνδεδεμένων οντοτήτων και κοινοπραξιών 

25    

     

ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ/ (ΕΛΛΕΙΜΜΑ) ΕΤΟΥΣ ΑΠΟ 
ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

    

     
ΜΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ     
Κέρδος/ Ζημιά από μη συνεχιζόμενες 
δραστηριότητες 

19    

     

ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ/ (ΕΛΛΕΙΜΜΑ) ΕΤΟΥΣ      

 

  

 
1 Αναλόγως της σημαντικότητας των πηγών εσόδων πιθανόν επιπρόσθετες πηγές να πρέπει να 
γνωστοποιηθούν στην όψη της Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Επίδοσης. 
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 Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 
Στις 31 Δεκεμβρίου 2022 

 Σημ. 2022  2021 
  €  € 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     
Μη – κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία     
Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός 20    
Επενδύσεις σε ακίνητα 21    
Συμφωνίες παραχώρησης υπηρεσιών 22    
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 23    
Επενδύσεις σε ελεγχόμενες οντότητες 24    
Επενδύσεις σε συνδεδεμένες οντότητες και 
κοινοπραξίες 

25    

Δάνεια εισπρακτέα 26    
Άλλα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 27    
Εισπρακτέα από συναλλαγές χωρίς υποχρέωση 
ανταπόδοσης 

28 
   

Εισπρακτέα από συναλλαγές με υποχρέωση 
ανταπόδοσης 

29 
   

     

     
Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία     
Αποθέματα 30    
Δάνεια εισπρακτέα 26    
Άλλα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 27    
Εισπρακτέα από συναλλαγές χωρίς υποχρέωση 
ανταπόδοσης 

28    

Εισπρακτέα από συναλλαγές με υποχρέωση 
ανταπόδοσης 

29    

Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών 31    

     

     
Περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται προς 
πώληση2 

32    

     

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ     

     
 

  

 
2 Σημειώνεται ότι σε περίπτωση ομάδας διάθεσης που κατατάσσεται ως προς πώληση σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 5, 
οι υποχρεώσεις που περιλαμβάνονται στην ομάδα θα πρέπει να γνωστοποιηθούν ξεχωριστά στην όψη της 
Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης. Στις σημειώσεις θα πρέπει επίσης να παρουσιαστούν οι σημαντικές 
κατηγορίες των υποχρεώσεων της ομάδας διάθεσης. 
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4.  Κατάσταση Οικονομικής Θέσης (συνέχεια) 

Στις 31 Δεκεμβρίου 2022 

 Σημ. 2022  2021 
  €  € 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ     
Μη – τρέχουσες Υποχρεώσεις     
Πληρωτέα από συναλλαγές με υποχρέωση 
ανταπόδοσης 

33    

Μεταβιβάσεις πληρωτέες 34    
Κοινωνικά ωφελήματα 35    
Ωφελήματα κοινωνικής πρόνοιας 36    
Ωφελήματα προσωπικού 37    
Συνταξιοδοτικές οφειλές 38    
Δανεισμός 39    
Άλλες χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 40    
Χρηματοοικονομικές Εγγυήσεις 41    
Προβλέψεις 42    

     

     
Τρέχουσες Υποχρεώσεις     
Πληρωτέα από συναλλαγές με υποχρέωση 
ανταπόδοσης 

33    

Μεταβιβάσεις πληρωτέες 34    
Κοινωνικά ωφελήματα 35    
Ωφελήματα κοινωνικής πρόνοιας 36    
Ωφελήματα προσωπικού 37    
Συνταξιοδοτικές οφειλές 38    
Δανεισμός 39    
Άλλες χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 40    
Χρηματοοικονομικές Εγγυήσεις 41    
Προβλέψεις  42    
     

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ     

     
ΚΑΘΑΡΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     

     
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ     
     
Συσσωρευμένα πλεονάσματα/ (ελλείμματα)     
Άλλα Αποθεματικά 43    
     

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ     
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 Κατάσταση Μεταβολών στα Ίδια Κεφάλαια 
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2022 

 Άλλα 
Αποθεματικά 
(Σημείωση 43) 

Συσσωρευμένα 
Πλεονάσματα/ 
(Ελλείμματα) Σύνολο 

 € € € 
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2021    
Αλλαγές λογιστικής πολιτικής    

Αναπροσαρμοσμένο υπόλοιπο     

    
Μεταβολές στα ίδια κεφάλαια    
Πλεόνασμα/ (έλλειμμα) έτους    
    

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2021    

    
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2022    
Αλλαγές λογιστικής πολιτικής    
Αναπροσαρμοσμένο υπόλοιπο     

    

Μεταβολές στα ίδια κεφάλαια    
Πλεόνασμα/ (έλλειμμα) έτους    
    
    

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2022    
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 Κατάσταση Ταμειακών Ροών 
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2022 

 Σημ. 2022  2021 
  €  € 
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     

Καθαρή ροή μετρητών από λειτουργικές 
δραστηριότητες 

45    

     
Ροή μετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες     
Αγορά / κατασκευή ακινήτων, εγκαταστάσεων και 
εξοπλισμού 

20    

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 
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6. Κατάσταση Ταμειακών Ροών (συνέχεια) 

 Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2022 

 

 

 Σημ. 2022  2021 
  €  € 
Ροή μετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες 
(συνέχεια) 

    

Τόκοι που εισπράχθηκαν από επενδύσεις σε 
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

    

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 

31    

     
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στο τέλος του 
έτους 

31    
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 Κατάσταση Υλοποίησης Προϋπολογισμού  
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2022 

  Εγκεκριμένος 
Προϋπολογισμός 
(Σημείωση 3.31) 

Υλοποίηση 
Προϋπολογισμού 

(Σημείωση 46) 

Διαφορά 
Εγκεκριμένου και 

Υλοποιηθέντος 
Προϋπολογισμού  

  Αρχικός Τελικός   
  € € € € 
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ      
Φόροι      
Κοινωνικές εισφορές      
Χορηγίες      

Άλλα εισοδήματα      

Έσοδα σχετικά με τα 
περιουσιακά στοιχεία 

     

Έσοδα από δανεισμό      
Κέρδη από συναλλαγματικές 
διαφορές και άλλα κέρδη 

     

Συνεισφορές συντάξεων      
      

Σύνολο Εισπράξεων      

      
ΠΛΗΡΩΜΕΣ      
Δαπάνες προσωπικού      
Λειτουργικές δαπάνες      
Χορηγίες      
Κοινωνικές Παροχές      
Άλλες δαπάνες      
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες      
Τόκοι πληρωτέοι και 
Χρεώσεις Τραπεζών 

     

Αποπληρωμές Δανεισμού      
Ζημιές από Συναλλαγματικές 
Διαφορές και Άλλες Ζημιές 

     

Μη προβλεπόμενες δαπάνες 
και αποθεματικό 

     

      

Σύνολο Πληρωμών      

      
ΚΑΘΑΡΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ/ 
(ΠΛΗΡΩΜΕΣ) 
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1. Δήλωση συμμόρφωσης 

Οι οικονομικές καταστάσεις της Κεντρικής Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας, για το έτος που 

έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2022, έχουν ετοιμαστεί από τη Γενική Λογιστήρια της Δημοκρατίας και έχουν 

εγκριθεί για έκδοση από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 30 Ιουνίου 2023. Για το σκοπό αυτών των 

ξεχωριστών οικονομικών καταστάσεων, η «Κεντρική Κυβέρνηση» καθορίζεται ότι αποτελείται από τα 

Υπουργεία, τα Υφυπουργεία, τα Τμήματα, τους φορείς Συνταγματικών Εξουσιών και Υπηρεσιών, τις 

Ανεξάρτητες Υπηρεσίες και Γραφεία, που περιλαμβάνονται στον Προϋπολογισμό της Δημοκρατίας. 

Κατάλογος με τους φορείς που συνιστούν την Κεντρική Κυβέρνηση παρουσιάζεται στο Παράρτημα 1. 

Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν ετοιμαστεί σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Δημόσιου 

Τομέα (ΔΛΠΔΤ) και είναι καταρτισμένες σε πλήρη συμφωνία και συμμόρφωση με το ΔΛΠΔΤ 33 “Πρώτη 

εφαρμογή των ΔΛΠΔΤ στη βάση των δεδουλευμένων”. Τα υπό αναφορά έτη εμπίπτουν στην τριετή 

μεταβατική περίοδο, όπως προβλέπεται από το ΔΛΠΔΤ 33.  

Κατά τη διάρκεια του έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2022, έχουν υιοθετηθεί οι πιο κάτω 

εξαιρέσεις σύμφωνα με το ΔΛΠΔΤ 33, οι οποίες επηρεάζουν τη δίκαιη παρουσίαση των οικονομικών 

καταστάσεων και τη συμμόρφωση με τα ΔΛΠΔΤ στη βάση των δεδουλευμένων: 

ΔΛΠΔΤ ΧΧ “ΧΧΧΧΧΧΧΧ” 

… 

Κατά τη διάρκεια του έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2022, έχουν υιοθετηθεί οι πιο κάτω 

εξαιρέσεις σύμφωνα με το ΔΛΠΔΤ 33, οι οποίες δεν επηρεάζουν τη δίκαιη παρουσίαση των 

οικονομικών καταστάσεων και τη συμμόρφωση με τα ΔΛΠΔΤ στη βάση των δεδουλευμένων: 

ΔΛΠΔΤ ΧΧ “ΧΧΧΧΧΧΧΧ” 

… 

2. Βάση ετοιμασίας 

Οι οικονομικές καταστάσεις της Κεντρικής Κυβέρνησης έχουν ετοιμαστεί με βάση την αρχή του 

ιστορικού κόστους, εκτός από τις περιπτώσεις όπου δηλώνεται διαφορετικά στις λογιστικές πολιτικές. 

Η κατάσταση ταμειακών ροών έχει ετοιμαστεί με τη χρήση της άμεσης μεθόδου εμφάνισης ταμειακών 

ροών από λειτουργικές δραστηριότητες. Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν ετοιμαστεί με βάση την 

αρχή των δεδουλευμένων εσόδων και εξόδων και με βάση την αρχή της συνεχιζόμενης 

δραστηριότητας. 

Οι οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ (€), το οποίο είναι το νόμισμα λειτουργίας και 

παρουσίασης της Κεντρικής Κυβέρνησης. Όλα τα ποσά που παρουσιάζονται στις οικονομικές 

καταστάσεις στρογγυλοποιούνται στο πλησιέστερο Ευρώ.  

Οι λογιστικές πολιτικές εφαρμόστηκαν με συνέπεια κατά τα υπό αναφορά έτη, εκτός από τις 

περιπτώσεις όπου δηλώνεται διαφορετικά. 
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3. Σημαντικές λογιστικές πολιτικές  

3.1 Νέα και αναθεωρημένα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Δημόσιου Τομέα (ΔΛΠΔΤ) και διερμηνείες 

Από την 1 Ιανουαρίου 2022, η Κεντρικής Κυβέρνηση υιοθέτησε όλες τις αλλαγές στα Διεθνή Λογιστικά 

Πρότυπα Δημόσιου Τομέα (ΔΛΠΔΤ) τα οποία σχετίζονται με τις εργασίες της. Η υιοθέτηση αυτή δεν 

είχε επιφέρει σημαντικές αλλαγές στις οικονομικές καταστάσεις. 

Η αναγνώριση των επιπτώσεων που έχουν οι αλλαγές στις λογιστικές πολιτικές γίνεται αναδρομικά, 

εκτός εάν η αναδρομική αναγνώριση δεν είναι πρακτική, οπότε οι επιπτώσεις των αλλαγών στις 

λογιστικές πολιτικές αναγνωρίζονται μελλοντικά, ή εκτός εάν οι μεταβατικές διατάξεις για την πρώτη 

εφαρμογή των ΔΛΠΔΤ στη βάση των δεδουλευμένων προνοούν ή επιτρέπουν διαφορετική μέθοδο 

αναγνώρισης. 

 

3.2 Πρότυπα και διερμηνείες που δεν είναι ακόμη σε ισχύ 

Τα ακόλουθα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Δημόσιου Τομέα (ΔΛΠΔΤ) και οι αναθεωρήσεις σε Πρότυπα 

και διερμηνείες έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων Δημόσιου Τομέα 

(IPSASB), αλλά τίθενται σε ισχύ για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν μετά την 1 Ιανουαρίου 2022. Όσα 

πρότυπα σχετίζονται με τις εργασίες της Κεντρικής Κυβέρνησης παρουσιάζονται πιο κάτω. Η Κεντρική 

Κυβέρνηση δεν προτίθεται να υιοθετήσει τα πιο κάτω πρότυπα πριν την ημερομηνία ισχύος τους. 

 

………. 

 

3.3 Αναγνώριση εσόδων 

3.3.1 Έσοδα από συναλλαγές χωρίς υποχρέωση ανταπόδοσης 

3.3.1.1 Φόροι και μεταβιβάσεις 

Η κυβέρνηση αναγνωρίζει έσοδα από φόρους όταν συμβαίνει το φορολογητέο γεγονός και πληρούνται 

τα στοιχεία αναγνώρισης των περιουσιακών στοιχείων. Στα έσοδα από φορολογίες περιλαμβάνονται 

τόσοι άμεσοι όσο και έμμεσοι φόροι και αφορούν σε ποσά που καταβάλλονται ή είναι καταβλητέα 

υποχρεωτικά στην Κεντρική Κυβέρνηση, σύμφωνα με νόμους ή/και κανονισμούς και έχουν θεσπιστεί 

για την παροχή εσόδων στην κυβέρνηση. Περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, έσοδα από φόρο 

εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, φόρο προστιθέμενης αξίας, τέλη και άδειες. Στα έσοδα 

από φορολογίες δεν περιλαμβάνονται πρόστιμα ή άλλες κυρώσεις που επιβάλλονται για παραβιάσεις 

του νόμου.  
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3.3 Αναγνώριση εσόδων (συνέχεια) 

Φορολογητέα γεγονότα για σημαντικές κατηγορίες φόρων είναι τα ακόλουθα: 

Είδος εσόδου Φορολογητέο γεγονός  

Φόρος Εισοδήματος Φυσικών 
Προσώπων 

Μισθοί και Συντάξεις: το σημείο κατά το οποίο καθίσταται 
πληρωτέος ο μισθός, νοουμένου ότι το ετήσιο εισόδημα 
αναμένεται να ξεπεράσει το μη φορολογητέο εισόδημα. 
 
Άλλα εισοδήματα: η απόκτηση φορολογητέου κέρδους κατά 
την φορολογική περίοδο, κατά το σημείο που αυτό ξεπερνά το 
μη φορολογητέο εισόδημα. 

Φόρος Εισοδήματος Νομικών 
Προσώπων  

Η απόκτηση φορολογητέου κέρδους κατά τη φορολογική 
περίοδο, κατά το σημείο που αυτό ξεπερνά το μη φορολογητέο 
εισόδημα. 

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας Η ανάληψη φορολογητέας δραστηριότητας κατά τη 
φορολογική περίοδο από τον φορολογούμενο. 

Φόρος Κατανάλωσης Η αγορά ή πώληση φορολογητέων αγαθών κατά τη διάρκεια της 
φορολογικής περιόδου. 

Εισαγωγικός Δασμός Η κυκλοφορία των δασμολογικών αγαθών ή υπηρεσιών πέρα 
από τα τελωνειακά σύνορα. 

Φόρος Κεφαλαιουχικών Κερδών Η διάθεση ακίνητης ιδιοκτησίας ή μετοχών που κατέχονται σε 
εταιρείες που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ακίνητη ιδιοκτησία. 

Φόρος Ακίνητης Ιδιοκτησίας  Η κατοχή ακίνητης ιδιοκτησίας κατά την 1η Ιανουαρίου κάθε 
έτους, με συνολική αξία πέραν του μη φορολογητέου ποσού. 

Έκτακτη Εισφορά για την Άμυνα  Η απόκτηση εισοδήματος από ενοίκια /τόκους/μερίσματα. Για 
τη Λογιζόμενη Διανομή Μερίσματος, η απόκτηση 
φορολογητέου κέρδους διαθέσιμου για διανομή. 

Ετήσια Τέλη Εταιρειών Η 30η Ιουνίου κάθε έτους. 

Τέλη Κυκλοφορίας Οχημάτων  Η 1η μέρα κάθε μήνα. 

Τέλη Μεταβιβάσεως Η υποβολή της δήλωσης μεταβιβάσεως. 

 

Η Κεντρική Κυβέρνηση δύναται να λάβει από εξωτερικό μέρος περιουσιακά στοιχεία με την προσδοκία 

ή / και την κατανόηση ότι αυτά θα χρησιμοποιηθούν με έναν συγκεκριμένο τρόπο. Όταν νόμοι, 

κανονισμοί ή άλλες δεσμευτικές ρυθμίσεις με εξωτερικά μέρη επιβάλλουν όρους σχετικά με τη χρήση 

περιουσιακών στοιχείων, τα οποία μεταβιβάζονται από το εξωτερικό μέρος στην Κεντρική Κυβέρνηση, 

αυτοί οι όροι ορίζονται ως διατάξεις, οι οποίες δύναται να κατηγοριοποιηθούν είτε ως «προϋποθέσεις» 

είτε ως «περιορισμοί». Ως «προϋποθέσεις» κατηγοριοποιούνται εκείνες οι διατάξεις οι οποίες 

απαιτούν την επιστροφή των μελλοντικών οικονομικών οφελών ή των προσφερόμενων υπηρεσιών 

(δυναμικό εξυπηρέτησης) στον αρχικό μεταβιβάζοντα, σε περίπτωση παραβίασης της διάταξης από την 

Κυπριακή Δημοκρατία (υποχρέωση επιστροφής), ενώ όπου δεν υπάρχει υποχρέωση επιστροφής, η 

διάταξη κατηγοριοποιείται ως «περιορισμός».  
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3.3 Αναγνώριση εσόδων (συνέχεια) 

Σε περίπτωση όπου τα μεταβιβαζόμενα περιουσιακά στοιχεία λαμβάνονται με προϋποθέσεις, οι οποίες 

θα οδηγούσαν σε υποχρέωση επιστροφής ποσού σε περίπτωση παράβασής τους, αναγνωρίζονται 

αναβαλλόμενα έσοδα/ υποχρέωση στην κατάσταση οικονομικής θέσης αντί εσόδου κατά την περίοδο 

αναφοράς. Το αντίστοιχο έσοδο αναγνωρίζεται σε μετέπειτα περίοδο αναφοράς στην κατάσταση 

χρηματοοικονομικής επίδοσης, ανάλογα με το χρόνο εκπλήρωσης των προϋποθέσεων. Άλλα έσοδα 

από συναλλαγές χωρίς υποχρέωση ανταπόδοσης αναγνωρίζονται όταν είναι πιθανόν να υπάρξει 

εισροή από μελλοντικά οικονομικά οφέλη ή προσφερόμενες υπηρεσίες (δυναμικό εξυπηρέτησης) που 

απορρέουν από τη συναλλαγή και το ποσό των εσόδων μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα. 

Έσοδα από χορηγίες που λαμβάνονται από άλλους φορείς (π.χ. Ευρωπαϊκή Ένωση) για παραχώρηση 

χορηγιών συγκεκριμένου σκοπού, αναγνωρίζονται στην λογιστική περίοδο, κατά την οποία λογίζεται 

ότι καθίστανται επιλέξιμα για χρηματοδότηση τα αντίστοιχα έξοδα των έργων αυτών, ώστε να 

πληρούνται οι προϋποθέσεις για τις οποίες λαμβάνονται.  

Έσοδα από πρόστιμα αναγνωρίζονται όταν τα εισπρακτέα πληρούν τον ορισμό και τα κριτήρια 

αναγνώρισης των περιουσιακών στοιχείων. 

Τα κληροδοτήματα που πληρούν τον ορισμό των περιουσιακών στοιχείων αναγνωρίζονται στα έσοδα 

από συναλλαγές χωρίς υποχρέωση ανταπόδοσης, όταν η δίκαιη αξία τους μπορεί να αποτιμηθεί 

αξιόπιστα κι όταν είναι πιθανή η εισροή μελλοντικών οικονομικών ωφελειών στην Κεντρική 

Κυβέρνηση. 

Έσοδα από συναλλαγές χωρίς υποχρέωση ανταπόδοσης αποτιμώνται στη δίκαιη αξία και 

αναγνωρίζονται κατά την ημερομηνία απόκτησης του περιουσιακού στοιχείου (μετρητά, αγαθά, 

υπηρεσίες και ακίνητα), εφόσον η μεταβίβαση είναι απαλλαγμένη από προϋποθέσεις και είναι πιθανόν 

να υπάρξει εισροή από οικονομικά οφέλη ή προσφερόμενες υπηρεσίες που απορρέουν από το 

περιουσιακό στοιχείο, και μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα. Έσοδα που προκύπτουν από δωρεές 

αγαθών σε είδος αναγνωρίζονται στη δίκαιη τους αξία κατά την ημερομηνία απόκτησής τους, κατά την 

παραλαβή τους ή με την δεσμευτική ρύθμιση για την παραλαβή τους. Στις οικονομικές καταστάσεις της 

Κεντρικής Κυβέρνησης δεν αναγνωρίζονται έσοδα από υπηρεσίες που παραχωρούνται σε είδος. 

 

Οι φόροι και μεταβιβάσεις λογίζονται στη βάση της αρχής των δεδουλευμένων εσόδων και εξόδων. Οι 

επιστροφές φόρων λογίζονται σε ταμειακή βάση, αφαιρούνται από τα έσοδα από φόρους και δεν 

έχουν σημαντική επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις. 

 

Έσοδα σε σχέση με διαγραφή χρέους αναγνωρίζονται όταν το εν λόγω χρέος δεν πληροί πλέον τον 

ορισμό της υποχρέωσης ή δεν ικανοποιεί τα κριτήρια αναγνώρισης μιας υποχρέωσης, υπό την 

προϋπόθεση ότι η διαγραφή χρέους δεν εμπίπτει στον ορισμό της συνεισφοράς ιδιοκτησίας. Τα έσοδα 

που προκύπτουν από τη διαγραφή χρέους επιμετρούνται στη λογιστική αξία του χρέους που 

διαγράφηκε. 
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3.3 Αναγνώριση εσόδων (συνέχεια) 

3.3.2  Έσοδα από συναλλαγές με υποχρέωση ανταπόδοσης 

Σύμφωνα με τις γενικές απαιτήσεις αναγνώρισης εσόδων, τα έσοδα αναγνωρίζονται μόνο όταν: 

I. Το ποσό των εσόδων μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα, και 

II. Είναι πιθανό ότι οικονομικά οφέλη ή προσφερόμενες υπηρεσίες που σχετίζονται με τη συναλλαγή 

θα εισρεύσουν στην Κεντρική Κυβέρνηση.  

Τα έσοδα αναγνωρίζονται στη δίκαιη αξία της αντιπαροχής που εισπράττεται ή είναι εισπρακτέα. 

3.3.2.1 Παροχή υπηρεσιών 

Η Κεντρική Κυβέρνηση αναγνωρίζει έσοδα από παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το στάδιο 

ολοκλήρωσης της υπηρεσίας κατά την ημερομηνία αναφοράς, όταν το αποτέλεσμα της συναλλαγής 

μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα. Το αποτέλεσμα μιας συναλλαγής θεωρείται ότι μπορεί να εκτιμηθεί 

αξιόπιστα όταν πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 

I. Το ποσό των εσόδων μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα, 

II.  Τα οικονομικά οφέλη ή οι προσφερόμενες υπηρεσίες που σχετίζονται με τη συναλλαγή είναι 

πιθανό ότι θα εισρεύσουν στην Κεντρική Κυβέρνηση, 

III. Το στάδιο ολοκλήρωσης της συναλλαγής κατά την ημερομηνία αναφοράς μπορεί να μετρηθεί 

αξιόπιστα, και 

IV. Το κόστος που προκύπτει από τη συναλλαγή και το κόστος ολοκλήρωσης της συναλλαγής 

μπορούν να επιμετρηθούν αξιόπιστα. 

Το στάδιο ολοκλήρωσης της υπηρεσίας αποτιμάται σύμφωνα με τις υπηρεσίες που έχουν προσφερθεί 

μέχρι την ημερομηνία αναφοράς ως ποσοστό του συνόλου των υπηρεσιών που θα προσφερθούν. 

Σε περίπτωση που το αποτέλεσμα του συμβολαίου δεν μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα, 

αναγνωρίζονται έσοδα μόνο στο βαθμό που είναι ανακτήσιμα τα έξοδα που έχουν πραγματοποιηθεί. 

3.3.2.2 Πώληση αγαθών 

Έσοδα από την πώληση αγαθών αναγνωρίζονται όταν πληρούνται όλες οι παρακάτω προϋποθέσεις:  

I. Οι σημαντικοί κίνδυνοι και οφέλη από την ιδιοκτησία των αγαθών μεταφέρονται στον αγοραστή, 

συνήθως με την παράδοση τους, 

II. Η Κεντρική Κυβέρνηση δεν διατηρεί συνεχιζόμενη διοικητική συμμετοχή στον βαθμό που 

συνήθως σχετίζεται με την κυριότητα των αγαθών, ούτε και ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο των 

πωληθέντων αγαθών, 

III. Το ποσό των εσόδων μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα, 

IV. Είναι πιθανόν να υπάρξει εισροή από οικονομικά οφέλη ή προσφερόμενες υπηρεσίες που 

απορρέουν από τη συναλλαγή, και 

V. Το κόστος που προκύπτει ή πρόκειται να πραγματοποιηθεί σε σχέση με τη συναλλαγή μπορεί να 

επιμετρηθεί αξιόπιστα. 
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3.3 Αναγνώριση εσόδων (συνέχεια) 

3.3.2.3 Έσοδα από τόκους 

Τα έσοδα αναγνωρίζονται με τη μέθοδο της πραγματικής απόδοσης. Με τη μέθοδο αυτή, οι 

υπολογιζόμενες μελλοντικές ταμειακές εισπράξεις προεξοφλούνται, κατά τη διάρκεια της 

αναμενόμενης ζωής του περιουσιακού στοιχείου, στην καθαρή λογιστική αξία του περιουσιακού 

στοιχείου. Η μέθοδος αυτή εφαρμόζει την απόδοση στο οφειλόμενο κεφάλαιο, ώστε να προσδιοριστεί 

το έσοδο από τόκους για κάθε περίοδο, σε χρονική αναλογία που λαμβάνει υπόψη την πραγματική 

απόδοση του περιουσιακού στοιχείου.  

3.3.2.4 Μερίσματα και παρόμοιες διανομές 

Μερίσματα ή παρόμοιες διανομές αναγνωρίζονται όταν οριστικοποιείται το δικαίωμα είσπραξής τους 

από την Κεντρική Κυβέρνηση. 

 

3.3.3 Ποσά που εισπράττονται ως αντιπρόσωπος 
 

Η Κεντρική Κυβέρνηση ενεργεί ως αντιπρόσωπος για μία ή περισσότερες συναλλαγές εάν έχει 

υποχρέωση να διευθετήσει εκ μέρους του εντολέα την παροχή αγαθών ή υπηρεσιών σε ένα τρίτο μέρος 

(υποχρέωση απόδοσης). Όταν η Κεντρική Κυβέρνηση ως αντιπρόσωπος πληροί την υποχρέωση 

απόδοσης, αναγνωρίζει στα έσοδά της μόνο το ποσό οποιασδήποτε αμοιβής ή προμήθειας την οποία 

αναμένει ότι δικαιούται σε αντάλλαγμα για τη διευθέτηση που έχει κάνει με το άλλο μέρος, σχετικά με 

την παροχή των αγαθών/υπηρεσιών. Κατά την αξιολόγηση του κατά πόσο η Κεντρική Κυβέρνηση 

διαχειρίζεται ποσά ως αντιπρόσωπος λαμβάνονται υπόψη οι ακόλουθες ενδείξεις:  

I. Εάν υπάρχει άλλο μέρος το οποίο είναι κατά κύριο λόγο υπεύθυνο για την εκπλήρωση της 

σύμβασης, 

II. Εάν η Κεντρική Κυβέρνηση δεν αντιμετωπίζει κίνδυνο αποθέματος πριν ή μετά την παραγγελία των 

αγαθών από έναν πελάτη, κατά τη διάρκεια της αποστολής ή κατά την επιστροφή τους, 

III. Εάν η Κεντρική Κυβέρνηση δεν έχει διακριτική ευχέρεια στον καθορισμό τιμών για τα αγαθά ή τις 

υπηρεσίες του άλλου μέρους και επομένως το όφελος που μπορεί να λάβει από αυτά τα αγαθά ή 

υπηρεσίες είναι περιορισμένο, 

IV. H αμοιβή της Κεντρικής Κυβέρνησης έχει τη μορφή προμήθειας, 

V. Η Κεντρική Κυβέρνηση δεν εκτίθεται σε πιστωτικό κίνδυνο για το ποσό που είναι εισπρακτέο από 

το ένα μέρος σε αντάλλαγμα για τα αγαθά ή τις υπηρεσίες του άλλου μέρους. 

Ως εκ των πιο πάνω, ποσά που εισπράττονται από την Κεντρική Κυβέρνηση ως αντιπρόσωπος τρίτων 

μερών για λογαριασμό του τρίτου μέρους δεν αποτελούν οικονομικά οφέλη ή προσφερόμενες 

υπηρεσίες για την Κεντρική Κυβέρνηση και δεν έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση των καθαρών 

περιουσιακών στοιχείων/ιδίων κεφαλαίων (αυξήσεις σε στοιχεία ενεργητικού ή μειώσεις 

υποχρεώσεων). Επομένως, ποσά που εισπράττονται για λογαριασμό τρίτων μερών δεν αναγνωρίζονται 

ως έσοδα για την Κεντρική Κυβέρνηση. 

 



 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

8. Σημειώσεις στις Ξεχωριστές Οικονομικές Καταστάσεις 

Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2022 

 

19    
 

3.4 Μισθοί, απολαβές και ωφελήματα προσωπικού 

Ωφελήματα σε εργαζομένους είναι όλες οι μορφές της αντιπαροχής που δίδεται από μια οικονομική 

οντότητα σε αντάλλαγμα για την παρεχόμενη από τους εργαζόμενους υπηρεσία ή για τον τερματισμό 

της απασχόλησης. 

 

3.4.1 Βραχυπρόθεσμα ωφελήματα  

Βραχυπρόθεσμα ωφελήματα προσωπικού είναι ωφελήματα που αναμένεται να διακανονιστούν εντός 

δώδεκα μηνών μετά το τέλος της περιόδου αναφοράς κατά την οποία ο εργαζόμενος παρείχε σχετική 

υπηρεσία. Τα ωφελήματα σε εργαζομένους περιλαμβάνουν: 

▪ ημερομίσθια, μισθούς και εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, 

▪ ετήσια άδεια μετ’ αποδοχών, 

▪ συμμετοχή στα κέρδη και πρόσθετες παροχές, και 

▪ μη χρηματικές παροχές (όπως ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, στέγαση, αυτοκίνητα και 

δωρεάν ή επιδοτούμενα αγαθά ή υπηρεσίες) για τους νυν εργαζόμενους. 

 

To μη προεξοφλημένο ποσό όλων των βραχυπρόθεσμων ωφελημάτων προσωπικού αναγνωρίζεται ως: 

(α) Υποχρέωση, αφού αφαιρεθεί οποιοδήποτε ποσό που ήδη πληρώθηκε είτε απευθείας στον 

υπάλληλο ή ως συνεισφορά σε ταμείο ωφελημάτων προσωπικού. Εάν το ποσό που ήδη 

πληρώθηκε υπερβαίνει το μη προεξοφλημένο ποσό των ωφελημάτων, η προπληρωμή 

αναγνωρίζεται ως περιουσιακό στοιχείο (προπληρωμένο έξοδο) στο βαθμό που θα οδηγήσει 

σε μείωση μελλοντικών πληρωμών ή σε επιστροφή χρημάτων σε μετρητά, και 

(β) Έξοδο, εκτός εάν μια άλλη λογιστική πολιτική απαιτεί ή επιτρέπει τη συμπερίληψη των 

ωφελημάτων στο κόστος ενός περιουσιακού στοιχείου. 

  

Βραχυπρόθεσμες απουσίες μετ’ απολαβών 

Τα δικαιώματα για απουσίες μετ’ απολαβών εμπίπτουν στις πιο κάτω κατηγορίες:  

(α) Συσσωρευμένες απουσίες μετ’ αποδοχών, οι οποίες μεταφέρονται και μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν σε μελλοντικές περιόδους, εάν το δικαίωμα της τρέχουσας περιόδου δε 

χρησιμοποιηθεί πλήρως. Οι συσσωρευμένες απουσίες μετ’ απολαβών μπορεί να είναι είτε 

κατοχυρωμένο δικαίωμα, όταν οι υπάλληλοι έχουν δικαίωμα σε πληρωμή για μη  

χρησιμοποιημένο δικαίωμα με την αποχώρησή τους από την Κεντρική Κυβέρνηση ή μη 

κατοχυρωμένο δικαίωμα, όταν οι υπάλληλοι δεν έχουν δικαίωμα σε πληρωμή για μη 

χρησιμοποιημένο δικαίωμα με την αποχώρησή τους. 

(β) Μη συσσωρευμένες απουσίες μετ’ αποδοχών, οι οποίες δε μεταφέρονται αλλά εκπνέουν εάν 

το δικαίωμα της τρέχουσας περιόδου δε χρησιμοποιηθεί πλήρως.  

 

Το αναμενόμενο κόστος των απουσιών μετ’ απολαβών αναγνωρίζεται στην περίπτωση 

συσσωρευμένων απουσιών μετ’ απολαβών, όταν οι υπάλληλοι παρέχουν υπηρεσία που αυξάνει το 
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3.4 Μισθοί, απολαβές και ωφελήματα προσωπικού (συνέχεια) 

δικαίωμά τους για μελλοντικές απουσίες μετ’ απολαβών και στην περίπτωση μη συσσωρευμένων 

απουσιών μετ’ απολαβών, όταν οι απουσίες προκύψουν. 

 

Πρόσθετες Παροχές και Συμμετοχή Στα Κέρδη 

Το αναμενόμενο κόστος πληρωμών πρόσθετων παροχών και συμμετοχών στα κέρδη αναγνωρίζεται 

όταν και μόνο όταν: 

(α) Η Κεντρική Κυβέρνηση έχει μια τρέχουσα νομική ή τεκμαιρόμενη υποχρέωση να 

πραγματοποιεί τέτοιες πληρωμές ως αποτέλεσμα παρελθοντικού γεγονότος, και 

(β) Μπορεί να γίνει μια αξιόπιστη εκτίμηση της υποχρέωσης.  

 

Μια αξιόπιστη εκτίμηση της νομικής ή τεκμαιρόμενης υποχρέωσης μπορεί να γίνει στη βάση ενός 

συστήματος επιδόσεων πληρωμών, προγράμματος πρόσθετων παροχών ή προγράμματος συμμετοχής 

στα κέρδη που σχετίζεται με την απόδοση όταν και μόνο όταν: 

(α) Οι επίσημοι όροι του συστήματος ή του προγράμματος περιέχουν έναν τύπο για τον 

προσδιορισμό του ποσού του ωφελήματος, 

(β) Η Κεντρική Κυβέρνηση καθορίζει τα ποσά που πρέπει να πληρωθούν πριν εγκριθούν οι 

οικονομικές καταστάσεις για έκδοση, ή 

(γ) Η προηγούμενη πρακτική παρέχει σαφείς αποδείξεις για το ποσό της τεκμαιρόμενης 

υποχρέωσης της Κεντρικής Κυβέρνησης. 

 

Η υποχρέωση βάσει προγραμμάτων πρόσθετων παροχών και προγραμμάτων συμμετοχής στα κέρδη 

προκύπτει από την υπηρεσία του υπαλλήλου και αναγνωρίζεται ως έξοδο στην κατάσταση 

χρηματοοικονομικής επίδοσης. Εάν οι πληρωμές πρόσθετων παροχών και οι συμμετοχές στα κέρδη δεν 

είναι πλήρως ληξιπρόθεσμες εντός δώδεκα μηνών από το τέλος της περιόδου κατά την οποία οι 

υπάλληλοι παρέχουν τη σχετική υπηρεσία, αυτές οι πληρωμές κατατάσσονται ως άλλα 

μακροπρόθεσμα ωφελήματα προσωπικού. 

 

3.4.2 Ωφελήματα μετά την έξοδο από την υπηρεσία 

Ωφελήματα μετά την έξοδο από την υπηρεσία είναι ωφελήματα σε εργαζόμενο που είναι πληρωτέα 

μετά την ολοκλήρωση της απασχόλησης. 

 

Τα προγράμματα παροχών μετά την έξοδο από την υπηρεσία διακρίνονται είτε σε προγράμματα 

καθορισμένων εισφορών είτε σε προγράμματα καθορισμένων παροχών, ανάλογα με την οικονομική 

φύση του προγράμματος. 
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3.4 Μισθοί, απολαβές και ωφελήματα προσωπικού (συνέχεια) 

3.4.2.1 Προγράμματα καθορισμένων εισφορών 

Για τα προγράμματα καθορισμένων εισφορών ισχύουν τα ακόλουθα:  

(α) Η νομική ή τεκμαιρόμενη υποχρέωση της Κεντρικής Κυβέρνησης περιορίζεται στο ποσό που 

συμφωνεί να συνεισφέρει στο ταμείο ή στο ασφαλιστικό ταμείο. Έτσι, το ποσό των 

ωφελημάτων μετά την έξοδο από την υπηρεσία που λαμβάνεται από τον υπάλληλο 

καθορίζεται από το ποσό των εισφορών που καταβάλλει η Κεντρική Κυβέρνηση ή/και ο 

εργαζόμενος) σε ένα πρόγραμμα ωφελημάτων μετά την έξοδο από την υπηρεσία ή σε ένα στο 

ασφαλιστικό ταμείο, μαζί με τις αποδόσεις των επενδύσεων που προκύπτουν από τις 

συνεισφορές και, 

(β) Κατά συνέπεια, τόσο ο αναλογιστικός κίνδυνος, δηλαδή ότι τα ωφελήματα θα είναι μικρότερα 

από το αναμενόμενο, όσο και ο επενδυτικός κίνδυνος, ότι δηλαδή τα περιουσιακά στοιχεία που 

επενδύονται θα είναι ανεπαρκή για την κάλυψη των αναμενόμενων ωφελημάτων βαρύνουν 

τον εργαζόμενο και όχι την Κεντρική Κυβέρνηση. 

 

Ο λογιστικός χειρισμός των προγραμμάτων καθορισμένων εισφορών είναι παρόμοιος με το λογιστικό 

χειρισμό των βραχυπρόθεσμων ωφελημάτων προσωπικού. Ως εκ τούτου, όταν ένας υπάλληλος έχει 

παράσχει υπηρεσία στην Κεντρική Κυβέρνηση κατά τη διάρκεια μιας περιόδου, η Κεντρική Κυβέρνηση 

θα αναγνωρίσει την καταβλητέα εισφορά σε ένα πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών ως αντάλλαγμα 

για την εν λόγω υπηρεσία ως: 

(α) υποχρέωση, αφού αφαιρεθεί οποιαδήποτε συνεισφορά που ήδη πληρώθηκε. Εάν η 

συνεισφορά που ήδη πληρώθηκε υπερβαίνει τη συνεισφορά που οφείλεται για υπηρεσία πριν 

από την ημερομηνία αναφοράς, η Κεντρική Κυβέρνηση θα αναγνωρίσει την υπερπληρωμή ως 

περιουσιακό στοιχείο (προπληρωμένο έξοδο) στο βαθμό που η προπληρωμή θα οδηγήσει σε 

μείωση των μελλοντικών πληρωμών ή επιστροφή μετρητών, και 

(β) έξοδο, εκτός εάν μια άλλη λογιστική πολιτική απαιτεί ή επιτρέπει τη συμπερίληψη της 

συνεισφοράς στο κόστος ενός περιουσιακού στοιχείου. 

 

Όταν οι συνεισφορές σε πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών δε λήγουν στο σύνολο τους μέσα σε 

δώδεκα μήνες από το τέλος της περιόδου κατά την οποία οι υπάλληλοι παρέχουν τη σχετική υπηρεσία, 

το ποσό που αναγνωρίζεται είναι το προεξοφλημένο ποσό. 

 

3.4.2.2 Προγράμματα καθορισμένων παροχών 

Για τα προγράμματα καθορισμένων παροχών ισχύουν τα ακόλουθα: 

(α) Η υποχρέωση της Κεντρικής Κυβέρνησης είναι να παρέχει συμφωνημένες παροχές σε 

υφιστάμενους και πρώην υπαλλήλους και δεν περιορίζεται στο ποσό που συνεισφέρει στο 

ταμείο ή στο ασφαλιστικό ταμείο και,  
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(β) Ο αναλογιστικός κίνδυνος, δηλαδή ότι τα ωφελήματα θα κοστίσουν περισσότερο από ότι 

αναμένεται, και ο επενδυτικός κίνδυνος, ότι δηλαδή τα περιουσιακά στοιχεία που επενδύονται 

θα είναι ανεπαρκή για να καλύψουν τα αναμενόμενα ωφελήματα, επιβαρύνουν την Κεντρική 

Κυβέρνηση. 

 

Ο λογιστικός χειρισμός των προγραμμάτων καθορισμένων παροχών απαιτεί αναλογιστικές παραδοχές 

για τη μέτρηση της υποχρέωσης και του εξόδου. Επιπλέον, οι υποχρεώσεις αποτιμώνται σε 

προεξοφλημένη βάση, επειδή μπορεί να διακανονιστούν σε βάθος χρόνου μετά την παροχή της 

σχετικής υπηρεσίας από τους υπαλλήλους. 

  

Η επιμέτρηση των προγραμμάτων καθορισμένων παροχών εξαρτάται από αριθμό παραγόντων που 

προσδιορίζονται σε αναλογιστική βάση χρησιμοποιώντας τη Μέθοδο Προβεβλημένης Πιστωτικής 

Μονάδας (Projected Unit Credit Method) και διάφορες παραδοχές. Συγκεκριμένα, τo περιουσιακό 

στοιχείο ή υποχρέωση καθορισμένων παροχών αποτελεί την παρούσα αξία της υποχρέωσης 

καθορισμένων παροχών με βάση ένα προεξοφλητικό συντελεστή βασισμένο στην ετήσια απόδοση 

κρατικών ομολόγων ΧΧΧ%, μείον τη δίκαιη αξία των περιουσιακών στοιχείων του συνταξιοδοτικού 

σχεδίου από τα οποία θα διακανονιστούν οι υποχρεώσεις. Συνήθως, τα περιουσιακά στοιχεία ενός 

προγράμματος είναι τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία κατέχονται από ένα ταμείο το οποίο είναι 

νομικά ανεξάρτητο ή ασφαλιστήρια συμβόλαια που πληρούν τις προϋποθέσεις. Οποιοδήποτε 

πλεόνασμα καθορισμένων παροχών περιορίζεται στην παρούσα αξία των διαθέσιμων επιστροφών και 

μειώσεων μελλοντικών εισφορών στο πρόγραμμα. Η δίκαιη αξία των περιουσιακών στοιχείων 

βασίζεται στις τρέχουσες τιμές αγοράς και στη δημοσιοποιημένη τιμή αγοράς, σε περίπτωση 

επενδύσεων που διαπραγματεύονται σε ενεργή αγορά.  

 

Το καθαρό κόστος των ωφελημάτων μετά την απασχόληση, το οποίο παρουσιάζεται στην κατάσταση 

λογαριασμού χρηματοοικονομικής επίδοσης στα έξοδα προσωπικού, αποτελείται κυρίως από το  

κόστος υπηρεσίας και τον καθαρό τόκο στα καθαρά περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις 

καθορισμένων παροχών. Το κόστος υπηρεσίας αποτελείται από το κόστος τρέχουσας απασχόλησης, το 

κόστος προϋπηρεσίας και τα κέρδη ή ζημιές κατά τον διακανονισμό. 

 

Οι επαναμετρήσεις, περιλαμβανομένων αναλογιστικών κερδών και ζημιών, η επίδραση του ανώτατου 

επιτρεπόμενου ορίου αναγνώρισης στο πλεόνασμα (μη περιλαμβανομένου του καθαρού τόκου) και η 

απόδοση των περιουσιακών στοιχείων του προγράμματος (μη περιλαμβανομένου του καθαρού τόκου) 

αναγνωρίζονται αμέσως στην κατάσταση οικονομικής θέσης με αντίστοιχη χρέωση ή πίστωση στο 

αποθεματικό επανεκτίμησης σχεδίων καθορισμένων παροχών. Οι επαναμετρήσεις δεν 

επανακατηγοριοποιούνται στα αποτελέσματα σε μεταγενέστερες περιόδους. Τα αναλογιστικά κέρδη  
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και ζημιές αποτελούν εμπειρικές προσαρμογές (οι επιπτώσεις των διαφορών μεταξύ των 

προηγούμενων αναλογιστικών παραδοχών και όσων πραγματικά συνέβησαν), καθώς και τις 

επιπτώσεις των μεταβολών στις αναλογιστικές παραδοχές. 

 

3.4.3 Άλλα μακροπρόθεσμα ωφελήματα 

Άλλα μακροπρόθεσμα ωφελήματα προσωπικού είναι ωφελήματα προσωπικού, εκτός από τα 

βραχυπρόθεσμα ωφελήματα προσωπικού, ωφελήματα μετά την έξοδο από την υπηρεσία και 

ωφελήματα τερματισμού, τα οποία οφείλονται μετά την πάροδο δώδεκα (12) μηνών από το τέλος της 

περιόδου κατά την οποία οι υπάλληλοι παρέχουν τη σχετική υπηρεσία. 

 

Το ποσό που αναγνωρίζεται ως υποχρέωση (περιουσιακό στοιχείο) για άλλα μακροπρόθεσμα 

ωφελήματα προσωπικού είναι το καθαρό σύνολο των ακόλουθων ποσών: 

(α) Η παρούσα αξία του άλλου μακροχρόνιου ωφελήματος προσωπικού κατά την ημερομηνία 

αναφοράς, μείον 

(β) Τη δίκαιη αξία κατά την ημερομηνία αναφοράς των περιουσιακών στοιχείων του 

προγράμματος (εάν υπάρχουν) από τα οποία οι υποχρεώσεις πρέπει να διευθετηθούν άμεσα. 

 

Για άλλα μακροπρόθεσμα ωφελήματα προσωπικού, η Κεντρική Κυβέρνηση αναγνωρίζει το καθαρό 

σύνολο των ακόλουθων ποσών σε πλεόνασμα ή έλλειμμα, εκτός από το βαθμό που μια άλλη λογιστική 

πολιτική απαιτεί ή επιτρέπει τη συμπερίληψη τους στο κόστος ενός περιουσιακού στοιχείου: 

(α) Κόστος υπηρεσίας, 

(β) Καθαρός τόκος της καθαρής άλλης μακροπρόθεσμης υποχρέωσης ωφελήματος προσωπικού 

(περιουσιακού στοιχείου), και 

(γ) Επαναμετρήσεις της καθαρής υποχρέωσης καθορισμένων παροχών (περιουσιακού στοιχείου). 

 

3.4.4 Ωφελήματα τερματισμού3 

Ωφελήματα τερματισμού είναι ωφελήματα προσωπικού πληρωτέα ως αποτέλεσμα είτε: 

(α) Απόφασης της Κεντρικής Κυβέρνησης να τερματίσει την απασχόληση ενός υπαλλήλου πριν από 

την κανονική ημερομηνία αφυπηρέτησης ή 

(β) Απόφασης ενός υπαλλήλου να αποδεχτεί την προσφορά ωφελημάτων της Κεντρικής 

Κυβέρνησης με αντάλλαγμα την παύση της απασχόλησης. 

 

 

 

 
3 Αυτό το μέρος θα πρέπει να συμπεριληφθεί μόνο στο απομακρυσμένο ενδεχόμενο που θα ισχύει μια τέτοια 
περίπτωση.  
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Η Κεντρική Κυβέρνηση αναγνωρίζει υποχρέωση και έξοδο για ωφελήματα τερματισμού το νωρίτερο 

από την ημερομηνία που:  

(α) Δεν μπορεί πλέον να αποσύρει την προσφορά αυτών των ωφελημάτων, και 

(β) Αναγνωρίζει το κόστος για μια αναδιάρθρωση σύμφωνα με κριτήρια που αναφέρονται στη 

λογιστική πολιτική για τις «Προβλέψεις, ενδεχόμενες υποχρεώσεις και ενδεχόμενα 

περιουσιακά στοιχεία».  

 

3.5 Κοινωνικά ωφελήματα 

Κοινωνικά ωφελήματα ορίζονται ως τα ωφελήματα που παραχωρούνται σε χρηματικό ποσό, σε 

συγκεκριμένα άτομα ή/και νοικοκυριά που ικανοποιούν συγκεκριμένα επιλέξιμα κριτήρια, 

ελαχιστοποιούν τις συνέπειες του κοινωνικού κινδύνου, και ικανοποιούν τις ανάγκες της κοινωνίας 

στην ολότητά της. Ο κοινωνικός κίνδυνος περιλαμβάνει γεγονότα ή καταστάσεις τα οποία:  

i. σχετίζονται με τα χαρακτηριστικά ενός ατόμου ή/και νοικοκυριού – π.χ. ηλικία, υγεία, φτώχεια 

(οικονομική κατάσταση), εργασιακή κατάσταση, και  

ii. ενδέχεται να επηρεάσουν με δυσμενή τρόπο την ευημερία των ατόμων ή/και νοικοκυριών είτε 

μέσω της αύξησης των αναγκών και υποχρεώσεων τους είτε μέσω της μείωσης των 

εισοδημάτων τους. 

Παροχές της Κεντρικής Κυβέρνησης προς τους πολίτες, όπως η δημόσια υγεία και η εκπαίδευση, δεν 

περιλαμβάνονται στα κοινωνικά ωφελήματα. Παράλληλα, η αστυνόμευση και η άμυνα δεν 

περιλαμβάνονται καθότι θεωρούνται συλλογικά αγαθά. Τέλος, η παρέμβαση της Κυβέρνησης με 

παροχές προς τους πληγέντες σε περιπτώσεις σεισμού ή θεομηνίας εξαιρούνται από τα κοινωνικά 

ωφελήματα, καθώς θεωρούνται μεμονωμένες περιπτώσεις κρατικής ενίσχυσης, πέραν των 

θεσμοθετημένων σχεδίων παροχής κοινωνικής προστασίας.  

Για τη λογιστική επιμέτρηση των κοινωνικών ωφελημάτων χρησιμοποιείται το γενικό μοντέλο. Η 

υποχρέωση για ένα σχέδιο κοινωνικών ωφελημάτων επιμετρείται στη βέλτιστη εκτίμηση του κόστους 

το οποίο θα επιβαρύνει την Κεντρική Κυβέρνηση για την εκπλήρωση της παρούσας υποχρέωσης. Η 

ικανοποίηση των επιλέξιμων κριτηρίων για κάθε πληρωμή κοινωνικού ωφελήματος αποτελεί ένα 

ξεχωριστό παρελθοντικό γεγονός με την υποχρέωση για κάθε πληρωμή να επιμετρείται ξεχωριστά. 

Επομένως, το μέγιστο ποσό που θα αναγνωριστεί ως υποχρέωση είναι το κόστος, το οποίο θα 

επιβαρύνει την Κεντρική Κυβέρνηση κατά την επόμενη πληρωμή του κοινωνικού ωφελήματος. Οι 

πληρωμές των κοινωνικών ωφελημάτων πέραν αυτού του σημείου αποτελούν μελλοντικά γεγονότα 

για τα οποία δεν υπάρχει τρέχουσα δέσμευση. 

3.6 Ωφελήματα κοινωνικής πρόνοιας 

Τα ωφελήματα κοινωνικής πρόνοιας ορίζονται ως τα ωφελήματα που παραχωρούνται σε είδος, σε 

συγκεκριμένα άτομα ή/και νοικοκυριά που ικανοποιούν συγκεκριμένα επιλέξιμα κριτήρια, 

ελαχιστοποιούν τις συνέπειες του κοινωνικού κινδύνου, όπως αυτός ορίζεται στη Σημείωση 3.5, και 

ικανοποιούν τις ανάγκες της κοινωνίας στην ολότητά της.  
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3.6 Ωφελήματα κοινωνικής πρόνοιας (συνέχεια) 

Τα ωφελήματα κοινωνικής πρόνοιας σε είδος μπορεί να παραχωρηθούν μέσω: 

i. προμήθειας αγαθών ή/και υπηρεσιών, 

ii. κουπονιών (vouchers),  

iii. αποζημίωσης ολόκληρου ή μέρους του κόστους που επωμίστηκαν τα άτομα ή/και νοικοκυριά για 

την εξασφάλιση των αγαθών ή/και υπηρεσιών (ανάκτηση εξόδου), ή/και  

iv. επιχορήγησης Οργανισμού, ο οποίος έχει σκοπό σύστασης του την παραχώρηση ωφελημάτων 

κοινωνικής πρόνοιας προς άτομα ή/και νοικοκυριά.  

Τα ωφελήματα κοινωνικής πρόνοιας δε συμπεριλαμβάνουν τα ωφελήματα που παραχωρούνται σε 

χρηματικό ποσό, τις παροχές υγείας, εκπαίδευσης, αστυνόμευσης και άμυνας, καθώς επίσης τις 

παροχές σε περιπτώσεις σεισμού ή θεομηνίας. 

Η υποχρέωση σχετικά με το εκάστοτε ωφέλημα κοινωνικής πρόνοιας επιμετρείται στην καλύτερη 

εκτίμηση του κόστους το οποίο θα επιβαρύνει την Κεντρική Κυβέρνηση για την εκπλήρωση της 

παρούσας υποχρέωσης. Η ικανοποίηση των επιλέξιμων κριτηρίων για κάθε πληρωμή ωφελήματος 

κοινωνικής πρόνοιας αποτελεί ένα ξεχωριστό παρελθοντικό γεγονός με την υποχρέωση για κάθε 

πληρωμή να επιμετρείται ξεχωριστά. Επομένως, το μέγιστο ποσό που θα αναγνωριστεί ως υποχρέωση 

είναι το κόστος, το οποίο θα επιβαρύνει την Κεντρική Κυβέρνηση κατά την επόμενη πληρωμή του 

ωφελήματος κοινωνικής πρόνοιας. Οι πληρωμές των ωφελημάτων κοινωνικής πρόνοιας πέραν αυτού 

του σημείου αποτελούν μελλοντικά γεγονότα για τα οποία δεν υπάρχει τρέχουσα δέσμευση. 

3.7 Χορηγίες και άλλες μεταβιβάσεις: Έξοδα 

Χορηγίες και άλλες μεταβιβάσεις ορίζονται ως η παροχή βοήθειας με τη μορφή μεταφοράς πόρων σε 

φυσικά πρόσωπα και οντότητες, χωρίς να υπάρχει άμεση ανταλλαγή αγαθών και υπηρεσιών. Η 

Κεντρική Κυβέρνηση δύναται να μεταφέρει πόρους σε άλλες οντότητες δημόσιου και μη-δημόσιου 

τομέα, φυσικά πρόσωπα και σε άλλες χώρες ή διεθνής οργανισμούς.  

Οι χορηγίες και άλλες μεταβιβάσεις κατηγοριοποιούνται σε:  

i. Χορηγίες γενικής φύσης, οι οποίες παραχωρούνται για κάλυψη αναγκών γενικής φύσης (π.χ. 
κάλυψη λειτουργικών αναγκών οντοτήτων ευρύτερου δημόσιου τομέα). 

ii. Χορηγίες συγκεκριμένου σκοπού, οι οποίες περιέχουν προϋποθέσεις/υποχρεώσεις απόδοσης 
προς εκπλήρωση από τους λήπτες της χορηγίας. 

iii. Άλλες μεταβιβάσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν τη μεταφορά πόρων για συγκεκριμένα και 
ασυνήθιστα γεγονότα, όπως μεταβιβάσεις σε περίπτωση σεισμού, και συνδρομές σε διεθνής 
οργανισμούς. 

Οι χορηγίες και άλλες μεταβιβάσεις αποτιμώνται στη δίκαιη αξία του πληρωτέου ή καταβεβλημένου 

ποσού και αναγνωρίζονται ως έξοδα στην κατάσταση χρηματοοικονομικής επίδοσης την περίοδο  

αναφοράς κατά την οποία συνέβησαν τα γεγονότα που οδήγησαν στη δαπάνη, υπό τις εξής 

προϋποθέσεις:  
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3.7 Χορηγίες και άλλες μεταβιβάσεις: Έξοδα (συνέχεια) 

i. η μεταβίβαση επιτρέπεται με κανονισμό ή έχει υπογραφεί συμφωνία που επιτρέπει τη 
μεταβίβαση,  

ii. τα κριτήρια επιλεξιμότητας πληρούνται από τον αποδέκτη, χωρίς μελλοντικές υποχρεώσεις 
επιστροφής κατά το σημείο αναγνώρισης, και 

iii. το ποσό μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα. 
 

Όσον αφορά χορηγίες και οι άλλες μεταβιβάσεις για τις οποίες η Κεντρική Κυβέρνηση έχει τη διακριτική 

ευχέρεια της έγκρισης της καταβολής τους (π.χ. χορηγίες διακριτικής ευχέρειας, προαιρετικές δωρεές),, 

το αντίστοιχο έξοδο αναγνωρίζεται στην κατάσταση χρηματοοικονομικής επίδοσης την περίοδο 

αναφοράς στην οποία εγκρίνεται η πληρωμή τους.  

 

Το δικαίωμα για καταβολή χορηγίας σε ενδεχόμενους δικαιούχους ποικίλει ανάλογα με τις 

λεπτομέρειες των επιμέρους σχεδίων χορηγιών και τα αιτήματα για χορηγίες που υποβάλλονται. Η 

περίοδος αναφοράς, στην οποία αναγνωρίζεται ως έξοδο μια χορηγία, εξαρτάται από τις λεπτομέρειες 

του επιμέρους σχεδίου που τη διέπει, καθώς επίσης και από την υποχρέωση υποβολής αιτημάτων 

καταβολής χορηγίας από τους ενδεχόμενους δικαιούχους της χορηγίας. Εκεί όπου ο πιθανός 

δικαιούχος της χορηγίας δεν έχει υποχρέωση υποβολής αιτήματος καταβολής χορηγίας, η χορηγία 

αναγνωρίζεται την περίοδο αναφοράς κατά την οποία πραγματοποιείται η πληρωμή. Στις περιπτώσεις 

όπου απαιτείται υποβολή αιτήματος εκ μέρους του πιθανού δικαιούχου, η χορηγία αναγνωρίζεται σαν 

έξοδο, εφόσον πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις που έχουν τεθεί και έχει εγκριθεί το αίτημα.  

 

3.8 Έξοδα χρηματοδότησης 

Το κόστος δανεισμού, το οποίο υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου, 

περιλαμβάνει τόκους και άλλα έξοδα με τα οποία επιβαρύνεται η κυβέρνηση σε σχέση με το δανεισμό 

κεφαλαίων, περιλαμβανομένου τόκου δανεισμού και την απόσβεση των εξόδων συναλλαγής που 

άμεσα σχετίζονται με το δανεισμό. Το κόστος δανεισμού επιβαρύνει το πλεόνασμα ή έλλειμμα της 

περιόδου στην οποία πραγματοποιείται. 

 

3.9  Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός 

Τα ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός παρουσιάζονται σε ιστορικό κόστος μείον συσσωρευμένες 

αποσβέσεις και συσσωρευμένη απομείωση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων. Το ιστορικό κόστος 

περιλαμβάνει έξοδα άμεσα συνδεδεμένα με την απόκτηση ή κατασκευή των στοιχείων ακινήτων, 

εγκαταστάσεων και εξοπλισμού. Όταν σημαντικά μέρη των ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 

έχουν διαφορετική ωφέλιμη ζωή αναγνωρίζονται ως ξεχωριστά περιουσιακά στοιχεία και 

αποσβένονται ανάλογα. Παρομοίως, όταν πραγματοποιηθεί σημαντική επιδιόρθωση, το κόστος της 

αναγνωρίζεται στον υπολογισμό της λογιστικής αξίας των ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 

ως προσθήκη, εάν το κόστος αυτό πληροί τα κριτήρια αναγνώρισης και κεφαλαιοποίησης. Όλα τα 

υπόλοιπα έξοδα επιδιόρθωσης και συντήρησης αναγνωρίζονται στην κατάσταση χρηματοοικονομικής 

επίδοσης στην περίοδο που προκύπτουν. Όταν ένα περιουσιακό στοιχείο αποκτάται μέσω συναλλαγής 

χωρίς υποχρέωση ανταπόδοσης για μηδενικό ή ονομαστικό τίμημα το περιουσιακό στοιχείο 

αποτιμάται αρχικά στη δίκαιη αξία του.  
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3.9. Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός (συνέχεια) 

Αποσβέσεις στα ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμό υπολογίζονται με τη μέθοδο της σταθερής 

απόσβεσης, δηλαδή με ισόποσες ετήσιες επιβαρύνσεις στο κόστος (ή την εκτιμημένη αξία), μείον την 

υπολογιζόμενη υπολειμματική αξία, στο διάστημα της αναμενόμενης ωφέλιμης οικονομικής ζωής 

τους, ως εξής: 

 Έτη % 
Κτίρια 33 3 
Έργα υποδομής 25 - 100 1 - 4 
Μηχανοκίνητα οχήματα 5 - 15 6 - 20 
Εγκαταστάσεις και μηχανήματα 10 - 20 5 - 10 
Αμυντικός εξοπλισμός και εξοπλισμός ασφαλείας Μέχρι 35 Τουλάχιστον 3 
Έπιπλα γραφείου και σκεύη 10 10 
Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών 5 20 
   

 

Δεν λογίζεται απόσβεση στα περιουσιακά που εμπίπτουν στην κατηγορία της γης και των υπό 

κατασκευή έργων. 

Κατά το έτος απόκτησης των ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού λογίζεται απόσβεση ενός 

πλήρους έτους, ενώ δε λογίζεται απόσβεση κατά το έτος διάθεσής τους. 

Η αναμενόμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή και η υπολογιζόμενη υπολειμματική αξία των στοιχείων των 

ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού επανεξετάζονται και αναπροσαρμόζονται, εάν χρειάζεται, 

στο τέλος κάθε περιόδου αναφοράς. Αλλαγές στην αναμενόμενη ωφέλιμη ζωή ή στην υπολειμματική 

αξία του περιουσιακού στοιχείου τροποποιούν την περίοδο ή τη μέθοδο απόσβεσης αναλόγως, και 

αντιμετωπίζονται ως αλλαγές στις λογιστικές εκτιμήσεις. Το έξοδο απόσβεσης ενός περιουσιακού 

στοιχείου αναγνωρίζεται στην κατάσταση χρηματοοικονομικής επίδοσης στα έξοδα απόσβεσης. 

Όταν η λογιστική αξία του περιουσιακού είναι μεγαλύτερη από το υπολογιζόμενο ανακτήσιμο ποσό ή 

ανακτήσιμο ποσό της υπηρεσία του, τότε η λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων μειώνεται στο 

ανακτήσιμο ποσό ή στο ανακτήσιμο ποσό της υπηρεσίας του περιουσιακού, που ορίζεται ως το 

μεγαλύτερο ποσό μεταξύ της αξίας χρήσεως και της δίκαιης αξίας μείον το κόστος πώλησης. 

Στοιχείο ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού, ή οποιοδήποτε ουσιώδες μέρος του, διαγράφεται 

κατά τη διάθεση ή όταν παύει να παράγει μελλοντικά οικονομικά οφέλη ή προσφερόμενες υπηρεσίες 

από τη συνεχή χρήση του περιουσιακού στοιχείου. Κέρδος ή ζημιά που προκύπτει κατά τη διάθεση 

στοιχείου ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού υπολογίζεται ως η διαφορά μεταξύ των καθαρών 

εισπράξεων διάθεσης και της λογιστικής αξίας του περιουσιακού στοιχείου και αναγνωρίζεται στην 

κατάσταση χρηματοοικονομικής επίδοσης κατά την περίοδο διάθεση του περιουσιακού στοιχείου.  
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3.10 Επενδύσεις σε ακίνητα 

Οι επενδύσεις σε ακίνητα περιλαμβάνουν γη και κτήρια που δεν χρησιμοποιούνται από ή στις 

δραστηριότητες της Κεντρικής Κυβέρνησης, ούτε είναι προς πώληση στη διεξαγωγή συνήθων 

εργασιών, αλλά κατέχονται κυρίως για έσοδα από ενοίκια και κεφαλαιουχικό κέρδος. 

Οι επενδύσεις σε ακίνητα αναγνωρίζονται όταν: 

▪ είναι πιθανόν να υπάρξει εισροή από μελλοντικά οικονομικά οφέλη ή προσφερόμενες 

υπηρεσίες που απορρέουν από το περιουσιακό στοιχείο, και το κόστος ή η δίκαιη αξία του 

περιουσιακού στοιχείου μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα, 

▪ είναι ένα μη χρηματικό περιουσιακό στοιχείο,  

▪ έχει φυσική υπόσταση,  

▪ κατέχεται για κεφαλαιουχικό κέρδος ή για εισροή εσόδων από την ενοικίαση του, 

▪ δεν κατέχεται από τον ιδιοκτήτη, δηλαδή δεν χρησιμοποιείται για λειτουργικούς σκοπούς, δεν 

κατέχεται προς πώληση ως η κύρια δραστηριότητα του ιδιοκτήτη και χρησιμοποιείται στα 

πλαίσια παροχής κοινωνικών υπηρεσιών έναντι ενοικίου (π.χ. σε ευπαθείς ομάδες ή άτομα).  

Η αρχική επιμέτρηση γίνεται στην τιμή κόστους, περιλαμβανομένων των εξόδων που έχουν άμεση 

σχέση με την απόκτησή της επένδυσης σε ακίνητα. Επένδυση σε ακίνητα που αποκτήθηκε από 

συναλλαγές χωρίς υποχρέωση ανταπόδοσης αποτιμάται στη δίκαιη αξία της κατά την ημερομηνία 

απόκτησης. Μεταφορές από και προς την κατηγορία της επένδυσης σε ακίνητα γίνονται μόνον εφόσον 

υπάρχει αλλαγή στη χρήση του περιουσιακού στοιχείου. 

Η λογιστική αξία περιλαμβάνει το κόστος αντικατάστασης των μερών υφιστάμενης επένδυσης σε 

ακίνητα κατά το χρόνο πραγματοποίησης του κόστους, εφόσον πληρούνται τα κριτήρια αναγνώρισης, 

και δεν περιλαμβάνει τα κόστη για την καθημερινή συντήρηση επένδυσης σε ακίνητα.  

Μετά την αρχική επιμέτρηση, η επένδυση σε ακίνητα επιμετρείται στο κόστος μείον συσσωρευμένες 

αποσβέσεις και συσσωρευμένες ζημιές από την απομείωση της αξίας του, και αποσβένεται με την ίδια 

μέθοδο όπως τα υπόλοιπα πάγια περιουσιακά στοιχεία. Ακολουθείται η ίδια ωφέλιμη οικονομική ζωή 

και απόσβεση ανά έτος με την αυτή των άλλων ακινήτων. Η δίκαιη αξία της επένδυσης σε ακίνητα 

αναφέρεται στις σημειώσεις των οικονομικών καταστάσεων. 

Επένδυση σε ακίνητα διαγράφεται κατά τη διάθεσή της ή όταν η επένδυση σε ακίνητα αποσύρεται 

μόνιμα από τη χρήση και δεν είναι πλέον πιθανόν να υπάρξουν μελλοντικά οικονομικά οφέλη ή 

προσφερόμενες υπηρεσίες που να απορρέουν από τη διάθεσή της. Η διαφορά μεταξύ των καθαρών 

εισπράξεων επί των πωλήσεων και της λογιστικής αξίας του περιουσιακού στοιχείου αναγνωρίζεται 

στην κατάσταση χρηματοοικονομικής επίδοσης της περιόδου διαγραφής. 

 

3.11 Συμφωνίες παραχώρησης υπηρεσιών  

Ως συμφωνία Παραχώρησης Υπηρεσιών ορίζεται μια δεσμευτική ρύθμιση μεταξύ της παραχωρούσας 

αρχής (Κεντρικής Κυβέρνησης) και ενός φορέα εκμετάλλευσης (Ιδιωτικού Τομέα) με την οποία:  
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3.11 Συμφωνίες παραχώρησης υπηρεσιών (συνέχεια) 

1. Ο φορέας εκμετάλλευσης χρησιμοποιεί το «περιουσιακό στοιχείο παραχώρησης υπηρεσιών» για 
την παροχή δημόσιας υπηρεσίας εκ μέρους της παραχωρούσας αρχής για ένα καθορισμένο χρονικό 
διάστημα, και 

2. Ο φορέας εκμετάλλευσης αποζημιώνεται για τις υπηρεσίες του κατά την περίοδο της συμφωνίας 
παραχώρησης υπηρεσιών. 

 
Όλες οι πρόνοιες των Συμφωνιών Παραχώρησης Υπηρεσιών που συνάπτονται αναλύονται για να 

καθοριστεί ο κατάλληλος λογιστικός χειρισμός, με σκοπό την αναγνώριση των περιουσιακών στοιχείων 

που προκύπτουν από τις συμφωνίες και τη γνωστοποίηση των απαραίτητων και σημαντικότερων 

συμφωνιών. Συγκεκριμένα, όλα τα περιουσιακά τα οποία προκύπτουν από τις Συμφωνίες 

Παραχώρησης Υπηρεσιών αναγνωρίζονται στη δίκαιη αξία τους κατά την ημερομηνία σύναψης, και 

στην συνέχεια ακολουθούνται όλες οι πρόνοιες της λογιστικής πολιτικής για τα ακίνητα, εγκαταστάσεις 

και εξοπλισμό. Στις περιπτώσεις όπου, μέσα από τους όρους της συμφωνίας, ένας ιδιώτης προσφέρει 

ή έχει την υποχρέωση να παρέχει ένα περιουσιακό στοιχείο, αυτό αναγνωρίζεται μόνο όταν η Κεντρική 

Κυβέρνηση εξασκεί έλεγχο ή ρυθμίζει τις υπηρεσίες τις οποίες ο διαχειριστής οφείλει να παρέχει με το 

περιουσιακό στοιχείο, σε ποιους θα πρέπει να τις παρέχει και σε ποια τιμή. Στις περιπτώσεις 

περιουσιακών στοιχείων, άλλων από ολοκλήρου-ζωής περιουσιακών στοιχείων, αυτά αναγνωρίζονται 

εάν η Κεντρική Κυβέρνησης ελέγχει - μέσω ιδιοκτησίας, δικαιωματικής εξουσιοδότησης ή άλλως πως - 

οποιοδήποτε υπολειμματική συμμετοχή στο περιουσιακό στοιχείο στο τέλος της διευθέτησης. Τα 

περιουσιακά αυτά στοιχεία αρχικά αναγνωρίζονται στη δίκαιη τους αξία και στη συνέχεια 

επιμετρούνται ακολουθώντας τις πρόνοιες της λογιστικής πολιτικής για τα ακίνητα, εγκαταστάσεις και 

εξοπλισμό που παρουσιάζεται στη Σημείωση 3.9. Εφόσον έχει αναγνωριστεί περιουσιακό στοιχείο, 

αναγνωρίζεται και αντίστοιχη υποχρέωση, προσαρμοσμένη με το ποσό μετρητών που εισπράχθηκε ή 

πληρώθηκε ως αντάλλαγμα. 

 

Ο τρόπος με τον οποίο έχει συμφωνηθεί να διενεργείται η αποπληρωμή της υποχρέωσης από την 

παραχωρούσα αρχή προς τον φορέα εκμετάλλευσης καθορίζει και το μοντέλο, το οποίο θα 

ακολουθηθεί με σκοπό τον υπολογισμό της αποτίμησης της σχετικής υποχρέωσης στις οικονομικές 

καταστάσεις. Συγκεκριμένα ακολουθούνται δύο μοντέλα αποτίμησης:  

  

(α) Μοντέλο Χρηματοοικονομικής Υποχρέωσης : Όταν η αποζημίωση γίνεται με σειρά πληρωμών προς 

το φορέα εκμετάλλευσης, τότε ακολουθείται το μοντέλο αυτό, σύμφωνα με το οποίο η 

παραχωρούσα αρχή έχει την υποχρέωση να πληρώσει μετρητά ή άλλο χρηματοοικονομικό 

περιουσιακό στοιχείο στον φορέα εκμετάλλευσης για την κατασκευή, ανάπτυξη, απόκτηση ή 

αναβάθμιση ενός περιουσιακού στοιχείου παραχώρησης υπηρεσιών. Η παραχωρούσα αρχή 

κατανέμει:  

• τις πληρωμές προς το φορέα εκμετάλλευσης και τις αναγνωρίζει ανάλογα με την ουσία τους 

ως μείωση της υποχρέωσης που αναγνωρίστηκε, 

• τη χρηματοοικονομική επιβάρυνση και 

• τις χρεώσεις για υπηρεσίες που παρέχονται από τον φορέα εκμετάλλευσης. 
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3.11 Συμφωνίες παραχώρησης υπηρεσιών (συνέχεια) 

Η χρηματοοικονομική επιβάρυνση και οι χρεώσεις για υπηρεσίες που παρέχονται από τον φορέα 

εκμετάλλευσης σε μια συμφωνία παραχώρησης υπηρεσιών οι οποίες έχουν προσδιοριστεί, 

αναγνωρίζονται ως έξοδα. 

(β) Μοντέλο παραχώρησης δικαιώματος στο φορέα εκμετάλλευσης: Όταν η παραχωρούσα αρχή δεν 

έχει άνευ όρων υποχρέωση να πληρώσει μετρητά ή άλλο χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο 

στο φορέα εκμετάλλευσης για την κατασκευή, ανάπτυξη, απόκτηση ή αναβάθμιση ενός 

περιουσιακού στοιχείου παραχώρησης υπηρεσιών και παρέχει στον φορέα εκμετάλλευσης το 

δικαίωμα να εισπράττει έσοδα από τρίτους ή παραχωρεί στο φορέα εκμετάλλευσης ένα άλλο 

περιουσιακό στοιχείο που δημιουργεί έσοδα, τότε ακολουθείται το «Μοντέλο παραχώρησης 

δικαιώματος στο φορέα εκμετάλλευσης». Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό, το μη δεδουλευμένο 

μερίδιο των εσόδων που προκύπτει από την ανταλλαγή περιουσιακών στοιχείων μεταξύ της 

παραχωρούσας αρχής και του φορέα εκμετάλλευσης αναγνωρίζεται από την παραχωρούσα αρχή 

ως υποχρέωση. Η παραχωρούσα αρχή αναγνωρίζει το μη δεδουλευμένο μερίδιο των εσόδων που 

προκύπτει από την ανταλλαγή περιουσιακών στοιχείων μεταξύ της παραχωρούσας αρχής και του 

φορέα εκμετάλλευσης και μειώνει την υποχρέωση που αναγνωρίζεται σύμφωνα με την οικονομική 

ουσία της συμφωνίας παραχώρησης υπηρεσιών. 

3.12  Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία που αποκτούνται ξεχωριστά αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος. Άυλα 

περιουσιακά στοιχεία που αποκτούνται με συναλλαγή χωρίς υποχρέωση ανταπόδοσης αναγνωρίζονται 

στη δίκαιη αξία τους κατά την ημερομηνία της συναλλαγής. Μετά την αρχική αναγνώριση, τα άυλα 

περιουσιακά στοιχεία παρουσιάζονται στο κόστος μείον συσσωρευμένες αποσβέσεις και 

συσσωρευμένη απομείωση της αξίας τους.  

Στις περιπτώσεις όπου άυλα περιουσιακά στοιχεία, όπως λειτουργικά συστήματα, αποτελούν 

αναπόσπαστο τμήμα ενός πάγιου περιουσιακού στοιχείου δεν αναγνωρίζονται ως άυλα περιουσιακά 

στοιχεία. Το λειτουργικά συστήματα και το πάγιο περιουσιακό στοιχείο αναγνωρίζονται ως ένα πάγιο 

περιουσιακό στοιχείο. 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία τα οποία δημιουργούνται εσωτερικά δεν κεφαλαιοποιούνται, και τα έξοδα 

παρουσιάζονται στην κατάσταση χρηματοοικονομικής επίδοσης στην περίοδο που πραγματοποιείται 

το έξοδο. Εξαίρεση αποτελούν τα έξοδα ανάπτυξης για συγκεκριμένο έργο, τα οποία 

κεφαλαιοποιούνται όταν πληρούν τα κριτήρια κεφαλαιοποίησης, τα οποία περιγράφονται πιο κάτω, 

στην παράγραφο «Έξοδα Έρευνας και Ανάπτυξης». 

Η ωφέλιμη ζωή των άυλων περιουσιακών στοιχείων εκτιμάται ως καθορισμένη ή αόριστη. Άυλα 

περιουσιακά στοιχεία με καθορισμένη διάρκεια ζωής αποσβένονται κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης 

ζωής τους ως ακολούθως: 
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3.12  Άυλα περιουσιακά στοιχεία (συνέχεια) 

 

Άδειες λογισμικών Χρονική Διάρκεια Σύμβασης 

Κόστος στρατιωτικής ανάπτυξης 5 έτη 

Λογισμικά και λογισμικά επί παραγγελία 5 έτη 

Άδειες χρήσης Χρονική Διάρκεια Σύμβασης 

Πατέντες 5 έτη 

Εμπορικά σήματα 5 έτη 

 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία με καθορισμένη διάρκεια ωφέλιμης ζωής αξιολογούνται για απομείωση 

όταν υπάρχει ένδειξη ότι το άυλο περιουσιακό στοιχείο μπορεί να έχει υποστεί απομείωση, καθώς και 

κατά το τελευταίο τρίμηνο κάθε οικονομικού έτους, όταν γίνεται αξιολόγηση του κατά πόσο υπάρχει 

ένδειξη απομείωσης αξίας.  

Η περίοδος και η μέθοδος απόσβεσης άυλων περιουσιακών στοιχείων με καθορισμένη διάρκεια 

ωφέλιμης ζωής επανεξετάζονται στο τέλος κάθε περιόδου αναφοράς όταν υπάρχουν ενδείξεις για 

τροποποίηση, ενώ η διάρκεια ωφέλιμης ζωής που αφορά άυλα περιουσιακά στοιχεία με αόριστη 

διάρκεια ωφέλιμης ζωής επανεξετάζεται σε κάθε περίοδο αναφοράς. Αλλαγές στην αναμενόμενη 

ωφέλιμη ζωή ή στο αναμενόμενο μοτίβο κατανάλωσης/ απορρόφησης των μελλοντικών οικονομικών 

οφελών που ενσωματώνονται στο άυλο περιουσιακό στοιχείο θεωρούνται ότι τροποποιούν την 

περίοδο ή τη μέθοδο απόσβεσης αναλόγως, και αντιμετωπίζονται ως αλλαγές στις λογιστικές 

εκτιμήσεις. Το έξοδο απόσβεσης ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου με καθορισμένη διάρκεια ζωής 

αναγνωρίζεται στην κατάσταση χρηματοοικονομικής επίδοσης στα έξοδα απόσβεσης. 

Κέρδη ή ζημιές που προκύπτουν από τη διαγραφή ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου αποτιμώνται 

ως η διαφορά μεταξύ των καθαρών εισπράξεων πώλησης και της λογιστικής αξίας του άυλου 

περιουσιακού στοιχείου, και αναγνωρίζονται στην κατάσταση χρηματοοικονομικής επίδοσης κατά τη 

διαγραφή του. 

Έξοδα έρευνας και ανάπτυξης 

Τα έξοδα έρευνας περιλαμβάνονται στα έξοδα του έτους που αυτά δαπανώνται, τηρουμένης της 

λογιστικής αρχής των δεδουλευμένων εσόδων και εξόδων. Τα έξοδα ανάπτυξης για συγκεκριμένο έργο 

αναγνωρίζονται ως άυλο περιουσιακό στοιχείο εφόσον αποδεικνύεται: 

▪ η τεχνική βιωσιμότητα ολοκλήρωσης του άυλου περιουσιακού στοιχείου ούτως ώστε να είναι 

διαθέσιμο για χρήση ή πώληση, 

▪ η πρόθεση της Κεντρικής Κυβέρνησης να ολοκληρώσει και η ικανότητά της να χρησιμοποιήσει 

ή να πωλήσει το άυλο περιουσιακό στοιχείο, 
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3.12 Άυλα περιουσιακά στοιχεία (συνέχεια) 

▪ ο τρόπος με τον οποίο το άυλο περιουσιακό στοιχείο θα αποφέρει μελλοντικά οικονομικά 

οφέλη ή προσφερόμενες υπηρεσίες (δυνατότητα εξυπηρέτησης), 

▪ η διαθεσιμότητα πόρων για την ολοκλήρωση του άυλου περιουσιακού στοιχείου, 

▪ η ικανότητα αξιόπιστης επιμέτρησης των δαπανών κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης. 

Μετά την αρχική αναγνώριση, το άυλο περιουσιακό στοιχείο λογίζεται στο κόστος μείον 

συσσωρευμένες αποσβέσεις και συσσωρευμένη απομείωση. Η απόσβεση του άυλου περιουσιακού 

στοιχείου αρχίζει όταν η ανάπτυξη ολοκληρωθεί και το άυλο περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για 

χρήση. Το άυλο περιουσιακό στοιχείο αποσβένεται κατά τη διάρκεια της περιόδου για την οποία 

αναμένονται μελλοντικά οφέλη. Κατά τη διάρκεια της περιόδου ανάπτυξης, το άυλο περιουσιακό 

στοιχείο ελέγχεται για απομείωση σε ετήσια βάση και τυχόν απομείωση αναγνωρίζονται αμέσως στην 

κατάσταση χρηματοοικονομικής επίδοσης. 

 

3.13 Επενδύσεις σε ελεγχόμενες οντότητες 

Ελεγχόμενες οντότητες είναι όλες οι οντότητες στις οποίες η Κεντρική Κυβέρνηση: 

i. ασκεί εξουσία, 

ii. είναι εκτεθειμένη, ή έχει δικαιώματα, σε κυμαινόμενα οφέλη στο πλαίσιο της συμμετοχής της 

στην οντότητα, και 

iii. δύναται να χρησιμοποιήσει την εξουσία της επί της οντότητας ώστε να επηρεάσει τη φύση ή 

το ποσό των οφελών αυτών. 

Επενδύσεις σε ελεγχόμενες οντότητες αναγνωρίζονται στην κατάσταση οικονομικής θέσης στο κόστος 

μείον απομείωση. Η κυβέρνηση καθορίζει σε κάθε ημερομηνία αναφοράς κατά πόσο υπάρχουν 

αντικειμενικά τεκμήρια ότι οι επενδύσεις σε ελεγχόμενες οντότητες έχουν απομειωθεί. Σε τέτοια 

περίπτωση, το ποσό της απομείωσης υπολογίζεται ως η διαφορά μεταξύ του ανακτήσιμου ποσού της 

επένδυσης στην ελεγχόμενη οντότητα και της λογιστικής της αξίας. Το ποσό της απομείωσης 

αναγνωρίζεται στην κατάσταση χρηματοοικονομικής επίδοσης. 

Οι οικονομικές καταστάσεις των ελεγχόμενων οντοτήτων ετοιμάζονται για την ίδια περίοδο αναφοράς 

με αυτή της Κεντρικής Κυβέρνησης και οι λογιστικές αρχές τους τροποποιούνται όπου είναι αναγκαίο 

για να συμφωνούν με τις λογιστικές αρχές της Κεντρικής Κυβέρνησης. 

 

3.14 Επενδύσεις σε συνδεδεμένες οντότητες και συμμετοχή σε από κοινού διευθέτηση 

Οντότητα πάνω στη οποία ασκείται σημαντική επιρροή αποτελεί συνδεδεμένη οντότητα. Σημαντική 

επιρροή είναι η δυνατότητα συμμετοχής στις αποφάσεις της οικονομικής και επιχειρησιακής πολιτικής 

της οντότητας, χωρίς όμως να πρόκειται για έλεγχο ή από κοινού έλεγχο των εν λόγω πολιτικών. 

Συνήθως, η κατοχή 20%-50% των δικαιωμάτων ψήφου της οντότητας αποτελεί ένδειξή σημαντικής 

επιρροής, εκτός αν υπάρχει σαφής ένδειξη περί του αντιθέτου. 
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3.14 Επενδύσεις σε συνδεδεμένες οντότητες και συμμετοχή σε από κοινού διευθέτηση (συνέχεια) 

Συνήθως ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα αποτελούν ενδείξεις για την άσκηση σημαντικής 
επιρροής: 

I. Αντιπροσώπευση στο διοικητικό συμβούλιο ή ισοδύναμο διοικητικό όργανο της οντότητας, 
II. Συμμετοχή στις διαδικασίες χάραξης της πολιτικής, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής σε 

αποφάσεις που αφορούν μερίσματα ή παρόμοιες διανομές, 
III. Σημαντικές συναλλαγές μεταξύ της οντότητας και της Κεντρικής Κυβέρνησης, 
IV. Ανταλλαγή διευθυντικού προσωπικού, ή 
V. Παροχή ουσιαστικής τεχνικής πληροφόρησης. 

 
 
Οι από κοινού διευθετήσεις προκύπτουν όταν Κεντρική Κυβέρνηση ασκεί από κοινού έλεγχο σε μια 
οντότητα, βάση συμβατικής διευθέτησης που προνοεί την ομόφωνη συναίνεση των μερών, στα οποία 
επιμερίζεται ο έλεγχος, για τις χρηματοοικονομικές και λειτουργικές αποφάσεις της οντότητας. Οι από 
κοινού διευθετήσεις κατηγοριοποιούνται είτε σε κοινές επιχειρήσεις είτε σε κοινοπραξίες, ανάλογα με 
τα συμβατικά δικαιώματα και υποχρεώσεις του κάθε συμβαλλόμενου μέρους.  
 
Κοινοπραξία είναι μια μορφή κοινού ελέγχου, στην οποία τα συμβαλλόμενα μέρη, τα οποία ασκούν 

από κοινού έλεγχο της συμφωνίας, έχουν δικαιώματα στα καθαρά περιουσιακά στοιχεία της 

κοινοπραξίας. Οι κοινές επιχειρήσεις προκύπτουν όπου η Κεντρική Κυβέρνηση έχει δικαιώματα στο 

ενεργητικό και δεσμεύσεις για τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις κοινές επιχειρήσεις. Η Κεντρική 

Κυβέρνηση αναγνωρίζει το μερίδιο της από τα περιουσιακά στοιχεία, τις υποχρεώσεις, τα έσοδα και τα 

έξοδα της κοινής επιχείρησης στους αντίστοιχους λογαριασμούς στις οικονομικές καταστάσεις. 

Επενδύσεις σε συνδεδεμένες οντότητες ή κοινοπραξίες αναγνωρίζονται με τη μέθοδο της καθαρής 
θέσης4. Με τη μέθοδο της καθαρής θέσης η επένδυση σε συνδεδεμένη οντότητα ή κοινοπραξία 
αναγνωρίζεται αρχικά, στην κατάσταση οικονομικής θέσης, στο κόστος. Υπεραξία που σχετίζεται με τη 
συνδεδεμένη οντότητα περιλαμβάνεται στη λογιστική αξία της επένδυσης. Μετά την αρχική 
αναγνώριση, η επένδυση αυξομειώνεται με το μερίδιο πλεονάσματος ή ελλείματος που 
πραγματοποιείται από τη συνδεδεμένη οντότητα ή κοινοπραξία, μετά την απόκτησή της, και το οποίο 
αναλογεί στην Κεντρική Κυβέρνηση. 
 
Το μερίδιο πλεονάσματος ή ελλείμματος από συνδεδεμένες οντότητες ή κοινοπραξίες αναγνωρίζεται 
στην κατάσταση χρηματοοικονομικής επίδοσης. Το μερίδιο ελλείμματος της συνδεδεμένης οντότητας 
ή κοινοπραξίας πέραν του κόστους συμμετοχής της Κεντρικής Κυβέρνησης, αναγνωρίζεται ως 
υποχρέωση μόνο στην περίπτωση που η Κεντρική Κυβέρνηση έχει αναλάβει δεσμεύσεις ή έχει 
πραγματοποιήσει πληρωμές εκ μέρους της συνδεδεμένης οντότητας ή κοινοπραξίας. 
 
Σε περίπτωση που η συνδεδεμένη οντότητα ή κοινοπραξία έχει αναγνωρίσει μεταβολές απευθείας στα 

ίδια κεφάλαια, η Κεντρική Κυβέρνηση αναγνωρίζει το μερίδιο της σε οποιεσδήποτε μεταβολές, όπου 

εφαρμόζεται, στην κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια.  

 

 
4 Σε περίπτωση που ακολουθείται η μέθοδος κόστους, η σημείωση αυτή θα πρέπει να αναπροσαρμοστεί. 
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3.14  Επενδύσεις σε συνδεδεμένες οντότητες και συμμετοχή σε από κοινού διευθέτηση (συνέχεια) 

Μερίσματα που έχουν εισπραχθεί ή που έχουν εγκριθεί προς διανομή από τις συνδεδεμένες οντότητες 
ή τις κοινοπραξίες, μειώνουν το υπόλοιπο της επένδυσης στην κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης 
της Κεντρικής Κυβέρνησης. 
 
Κέρδη και ζημιές που προκύπτουν από συναλλαγές “προς τα άνω” (upstream) και “προς τα κάτω” 

(downstream), μεταξύ της Κεντρικής Κυβέρνησης και των συνδεδεμένων οντοτήτων ή κοινοπραξιών, 

αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις, μόνο στο βαθμό του συμφέροντος των μη-

συσχετιζόμενων οντοτήτων. 

Οι οικονομικές καταστάσεις της συνδεδεμένης οντότητας ή της κοινοπραξίας ετοιμάζονται για την ίδια 

περίοδο αναφοράς με αυτή της Κεντρικής Κυβέρνησης. Επίσης γίνονται αναπροσαρμογές εκεί όπου 

χρειάζεται, ώστε οι λογιστικές πολιτικές που εφαρμόζονται να συνάδουν με τις λογιστικές πολιτικές 

που εφαρμόζονται από την Κεντρική Κυβέρνηση. 

Μετά την εφαρμογή της μεθόδου καθαρής θέσης, η Κεντρική Κυβέρνηση καθορίζει σε κάθε 

ημερομηνία αναφοράς κατά πόσο υπάρχουν αντικειμενικά τεκμήρια ότι οι επενδύσεις σε 

συνδεδεμένες οντότητες ή κοινοπραξίες έχουν απομειωθεί. Σε τέτοια περίπτωση, το ποσό της 

απομείωσης υπολογίζεται ως η διαφορά μεταξύ του ανακτήσιμου ποσού της συνδεδεμένης οντότητας 

ή κοινοπραξίας και της λογιστικής της αξίας. Το ποσό της απομείωσης αναγνωρίζεται στην κατάσταση 

χρηματοοικονομικής επίδοσης. 

Κατά την ημερομηνία όπου παύει να ασκείται σημαντική επιρροή ή από κοινού έλεγχος επί της 

συνδεδεμένης οντότητας ή κοινοπραξίας, και νοουμένου ότι αυτή δεν μετατρέπεται σε επένδυση σε 

ελεγχόμενη οντότητα, η Κεντρική Κυβέρνηση αποτιμά και αναγνωρίζει οποιαδήποτε επένδυση 

απομένει στη δίκαιη της αξία, εκτός εάν η οντότητα εξαιρείται, σύμφωνα με τη λογιστική πολιτική για 

τα χρηματοοικονομικά μέσα από το να επιμετρήσει το διατηρηθέν δικαίωμα στη δίκαιη του αξία, οπότε 

αυτό θα επιμετρείται στη λογιστική αξία της επένδυσης την ημερομηνία που παύει να είναι 

συνδεδεμένη οντότητα ή κοινοπραξία 

 

3.15 Μισθώσεις 

Μισθωτής 

Ο λογιστικός χειρισμός των μισθώσεων διαφέρει, ανάλογα με το κατά πόσο η Κεντρική Κυβέρνηση 

ενεργεί ως μισθωτής ή ως εκμισθωτής στην κάθε σύμβαση. Περαιτέρω, προκύπτουν διαφοροποιήσεις 

στο λογιστικό χειρισμό μεταξύ των χρηματοδοτικών και λειτουργικών μισθώσεων. Όλα τα πιο πάνω 

επεξηγούνται στις αμέσως επόμενες παραγράφους.  

3.15.1 Η Κεντρική Κυβέρνηση ενεργεί ως μισθωτής στη σύμβαση 

i. Χρηματοδοτικές μισθώσεις 

Χρηματοδοτικές μισθώσεις είναι οι μισθώσεις που μεταφέρουν ουσιαστικά όλους τους κίνδυνους και 

τα οφέλη που προκύπτουν από την ιδιοκτησία, στον μισθωτή. Περιουσιακά στοιχεία που κρατούνται 

με χρηματοδοτική μίσθωση κεφαλαιοποιούνται και αναγνωρίζεται ίση υποχρέωση χρηματοδοτικής 

μίσθωσης κατά την έναρξη της μίσθωσης, στη δίκαιη αξία της μισθωμένης περιουσίας ή, εάν είναι  
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3.15 Μισθώσεις (συνέχεια) 

χαμηλότερη, στην παρούσα αξία των μελλοντικών ελάχιστων πληρωμών της χρηματοδοτικής μίσθωσης 

κατά τη σύναψη της συμφωνίας. Τα αρχικά άμεσα έξοδα που πραγματοποιούνται κατά τη 

διαπραγμάτευση μιας χρηματοδοτικής μίσθωσης προστίθενται στη λογιστική αξία του μισθωμένου 

περιουσιακού στοιχείου. 

Μετά την αρχική αναγνώριση, οι ελάχιστες πληρωμές της χρηματοδοτικής μίσθωσης κατανέμονται 

μεταξύ των εξόδων χρηματοδότησης και της μείωσης της υποχρέωσης χρηματοδοτικής μίσθωσης, 

ούτως ώστε να επιτυγχάνεται σταθερό επιτόκιο στο υπόλοιπο της υποχρέωσης. Τα έξοδα 

χρηματοδότησης αναγνωρίζονται ως χρηματοδοτικά έξοδα στο στην κατάσταση χρηματοοικονομικής 

επίδοσης. Ενδεχόμενα επιπρόσθετα ενοίκια πληρωτέα χρηματοδοτικής μίσθωσης αναγνωρίζονται ως 

έξοδα στην κατάσταση χρηματοοικονομικής επίδοσης την περίοδο κατά την οποία προκύπτουν. 

Περιουσιακό στοιχείο που κρατείται με χρηματοδοτική μίσθωση αποσβένεται στο διάστημα της 

ωφέλιμης ζωής του. Ωστόσο, σε περίπτωση που δεν υπάρχει εύλογη βεβαιότητα για την απόκτηση της 

ιδιοκτησίας του περιουσιακού στοιχείου μέχρι τη λήξη της μίσθωσης, το περιουσιακό στοιχείο 

αποσβένεται στο μικρότερο διάστημα μεταξύ της ωφέλιμης ζωής του και της διάρκειας της μίσθωσης. 

ii. Λειτουργικές μισθώσεις 

Λειτουργικές μισθώσεις είναι οι μισθώσεις οι οποίες δεν μεταφέρουν ουσιαστικά όλους τους 

κίνδυνους και τα οφέλη που προκύπτουν από την ιδιοκτησία στον μισθωτή. Οι πληρωμές έναντι 

λειτουργικών μισθώσεων αναγνωρίζονται ως άλλα έξοδα στην κατάσταση χρηματοοικονομικής 

επίδοσης με βάση τη σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια της μίσθωσης. Τα αρχικά άμεσα έξοδα που 

πραγματοποιούνται κατά τη διαπραγμάτευση μιας λειτουργικής μίσθωσης αναγνωρίζονται ως έξοδα 

στην κατάσταση χρηματοοικονομικής επίδοσης την περίοδο κατά την οποία προκύπτουν. 

3.15.2 Η Κεντρική Κυβέρνηση ενεργεί ως εκμισθωτής στη σύμβαση 

i. Χρηματοδοτικές μισθώσεις 

Κατά τη σύναψη της συμφωνίας, τo μισθωμένο περιουσιακό στοιχείο διαγράφεται από την κατάσταση 

οικονομικής θέσης της Κεντρικής Κυβέρνησης, ενώ αναγνωρίζεται εισπρακτέο ποσό από τη 

χρηματοδοτική μίσθωση ίσο με την καθαρή επένδυση στη μίσθωση. Η καθαρή επένδυση στη μίσθωση 

είναι η παρούσα αξία, κατά τη σύναψη της συμφωνίας, των μελλοντικών ελάχιστων πληρωμών της 

χρηματοδοτικής μίσθωσης και της μη-εγγυημένης υπολειμματικής αξίας που δικαιούται ο εκμισθωτής. 

Η διαφορά μεταξύ της καθαρής λογιστικής αξίας τoυ μισθωμένου περιουσιακού στοιχείου και του 

εισπρακτέου ποσού από τη χρηματοδοτική μίσθωση που αναγνωρίζεται κατά τη σύναψη της 

συμφωνίας, αναγνωρίζεται ως κέρδος ή ζημία στην κατάσταση χρηματοοικονομικής επίδοσης. 

Μετά την αρχική αναγνώριση, αναγνωρίζεται χρηματοοικονομικό έσοδο στην κατάσταση 

χρηματοοικονομικής επίδοσης, ώστε να επιτυγχάνεται σταθερό επιτόκιο στην καθαρή επένδυση του 

εκμισθωτή κατά τη διάρκεια της μίσθωσης.  

Τα αρχικά άμεσα έξοδα που πραγματοποιούνται κατά τη διαπραγμάτευση μιας χρηματοδοτικής 

μίσθωσης περιλαμβάνονται στον αρχικό υπολογισμό του εισπρακτέου ποσού από τη χρηματοδοτική 

μίσθωση και μειώνουν τα έσοδα που αναγνωρίζονται κατά τη διάρκεια της μίσθωσης. 
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3.15 Μισθώσεις (συνέχεια) 

ii. Λειτουργικές μισθώσεις 

Ενοίκια εισπρακτέα από λειτουργικές μισθώσεις αναγνωρίζονται ως έσοδο με βάση τη σταθερή μέθοδο 

κατά τη διάρκεια της μίσθωσης. Ενδεχόμενα ενοίκια εισπρακτέα από λειτουργικές μισθώσεις 

αναγνωρίζονται ως έσοδο στην περίοδο κατά την οποία κερδίζονται. 

Τα αρχικά άμεσα έξοδα που πραγματοποιούνται κατά τη διαπραγμάτευση μιας λειτουργικής μίσθωσης 

προστίθενται στη λογιστική αξία του μισθωμένου περιουσιακού στοιχείου και αναγνωρίζονται ως 

έξοδο κατά τη διάρκεια της μίσθωσης. 

 

3.16. Περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται για πώληση και μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες 

Η Κεντρική Κυβέρνηση κατηγοριοποιεί μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία σε περιουσιακά 

στοιχεία που κατέχονται για πώληση, εάν η λογιστική τους αξία θα ανακτηθεί κυρίως μέσω μιας 

συναλλαγής πώλησης και όχι από τη συνεχιζόμενη χρήση. Η προϋπόθεση αυτή θεωρείται ότι πληρείται 

μόνο όταν η πώληση είναι πολύ πιθανή και το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για άμεση πώληση 

στην παρούσα κατάστασή του. Η Κεντρική Κυβέρνηση πρέπει να δεσμευτεί για την πώληση, η οποία 

θα πρέπει να αναμένεται ότι πληροί τις προϋποθέσεις για αναγνώριση ως ολοκληρωμένη πώληση 

εντός ενός έτους από την ημερομηνία της κατηγοριοποίησης. 

Τα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που κατατάσσονται ως διαθέσιμα για πώληση 

αποτιμώνται στη χαμηλότερη αξία μεταξύ της λογιστικής και της δίκαιης αξίας μείον κόστος πώλησης. 

Η απομείωση κατά την αρχική κατάταξη και τα κέρδη ή ζημιές από μεταγενέστερες αποτιμήσεις 

αναγνωρίζονται στην κατάσταση χρηματοοικονομικής επίδοσης. Κέρδος αναγνωρίζεται μόνο στο 

βαθμό που δεν ξεπερνά τη συσσωρευμένη απομείωση που έχει ήδη αναγνωριστεί. Μη κυκλοφορούντα 

περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται προς πώληση δεν αποσβένονται από τη στιγμή που έχουν 

ταξινομηθεί στην κατηγορία αυτή. 

 

Οι μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες αποτελούν μέρος των δραστηριοτήτων της Κεντρικής 

Κυβέρνησης, των οποίων οι εργασίες και οι ταμειακές ροές μπορούν να διακριθούν σαφώς από τις 

υπόλοιπες δραστηριότητες και οι οποίες: 

• αντιπροσωπεύουν μια ξεχωριστή κύρια επιχειρηματική ή γεωγραφική δραστηριότητα, ή 

• είναι μέρος ενός ενιαίου αυτόνομου σχεδίου για την πώληση/ διάθεση / μεταφορά μιας 

ξεχωριστής κύριας επιχειρηματικής ή γεωγραφικής δραστηριότητας, ή 

• αποτελεί ελεγχόμενη οντότητα που αποκτήθηκε αποκλειστικά με σκοπό να πωληθεί. 

 

Η ταξινόμηση σε μη συνεχιζόμενη δραστηριότητα πραγματοποιείται το νωρίτερο της διάθεσης / 

μεταφοράς / πώλησης της ή όταν η δραστηριότητα πληροί τα κριτήρια κατηγοριοποίησης της ως 

περιουσιακό στοιχείο που κατέχεται προς πώληση.  

 

Οι καθαρές ζημιές/κέρδη από μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες περιλαμβάνουν τα καθαρά 

λειτουργικά κέρδη από μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες (περιλαμβανομένων των καθαρών κερδών ή  
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3.16 Περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται για πώληση και μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες 

(συνέχεια) 

ζημιών από την πώληση και κέρδη ή ζημιές από την επιμέτρηση σε εύλογη αξία μείον το κόστος 

πώλησης μιας ομάδα εκποίησης που κατέχεται προς πώληση και αποτελεί μη συνεχιζόμενη 

δραστηριότητα). 

 

Οι μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες εξαιρούνται από τα αποτελέσματα των συνεχιζόμενων 

δραστηριοτήτων και παρουσιάζονται ως ένα ενιαίο ποσό ως κέρδη ή ζημιές από μη συνεχιζόμενες 

δραστηριότητες στην κατάσταση χρηματοοικονομικής επίδοσης. Τα συγκριτικά αποτελέσματα της 

κατάστασης χρηματοοικονομικής επίδοσης αναπροσαρμόζονται για να παρουσιαστεί η δραστηριότητα 

ως να είχε διακοπεί από την αρχή του συγκριτικού έτους.  

 

3.17 Αποθέματα 

Τα αποθέματα είναι περιουσιακά στοιχεία που: 

▪ έχουν τη μορφή υλικών ή προμηθειών που είτε πρόκειται να καταναλωθούν κατά τη διαδικασία 

παραγωγής είτε να καταναλώνονται ή να διανέμονται κατά την παροχή υπηρεσιών, ή 

▪ κατέχονται προς πώληση ή διανομή κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών, ή 

▪ βρίσκονται στη διαδικασία παραγωγής για πώληση ή διανομή. 
 

Η Κεντρική Κυβέρνηση αναγνωρίζει το απόθεμα όταν: 

i. έχει τον έλεγχο του, 

ii. είναι πιθανό ότι η Κεντρική Κυβέρνηση θα έχει ροές από μελλοντικά οικονομικά οφέλη ή 

προσφερόμενες υπηρεσίες από αυτό, και 

iii. το κόστος του μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα. 

Τα αποθέματα αποτιμώνται στο κόστος κατά την αρχική αναγνώριση. Στις περιπτώσεις όπου τα 

αποθέματα έχουν παραληφθεί μέσω συναλλαγών χωρίς υποχρέωση ανταπόδοσης, το κόστος των 

αποθεμάτων είναι η δίκαιη αξία τους κατά την ημερομηνία της απόκτησης. 

Το κόστος των αποθεμάτων περιλαμβάνει όλα τα κόστη αγοράς, το κόστος μετατροπής και άλλα κόστη 
που προκύπτουν για να φθάσουν τα αποθέματα στην παρούσα θέση και κατάστασή τους. 

 
Το κόστος αγοράς των αποθεμάτων περιλαμβάνει την τιμή αγοράς, τους εισαγωγικούς δασμούς και 
άλλους φόρους (στο βαθμό που δεν μπορούν να ανακτηθούν από τις φορολογικές αρχές) καθώς και 
έξοδα μεταφοράς, χειρισμού/παράδοσης και άλλα έξοδα που αποδίδονται άμεσα στην απόκτηση 
τελικών προϊόντων, υλικών και προμηθειών. Εμπορικές εκπτώσεις, μειώσεις τιμών και άλλα παρόμοια 
στοιχεία αφαιρούνται κατά τον προσδιορισμό του κόστους αγοράς των αποθεμάτων 
 
Το κόστος μεταποίησης των αποθεμάτων περιλαμβάνει τα έξοδα που σχετίζονται άμεσα με τις μονάδες 
παραγωγής, όπως είναι τα εργατικά. Επίσης συμπεριλαμβάνει ένα συστηματικό επιμερισμό των 
σταθερών και μεταβλητών γενικών εξόδων παραγωγής, που πραγματοποιούνται κατά τη μετατροπή 
των υλών σε έτοιμα αγαθά. 
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Άλλα κόστη που προκύπτουν για να φθάσουν τα αποθέματα στην παρούσα θέση και κατάστασή τους 
περιλαμβάνονται στο κόστος των αποθεμάτων. Τέτοια έξοδα μπορεί να περιλαμβάνουν γενικά έξοδα 
που δεν σχετίζονται με την παραγωγή ή το κόστος σχεδιασμού προϊόντων για συγκεκριμένους πελάτες. 
 
Το κόστος δανεισμού σε αποθέματα που απαιτούν σημαντικό χρονικό διάστημα για να τα καταστήσουν 
έτοιμα προς χρήση ή πώληση περιλαμβάνονται στο κόστος των αποθεμάτων. Τυχόν στοιχεία 
χρηματοδότησης σε αγορασμένα αποθέματα με αναβαλλόμενους όρους διακανονισμού (δηλ. η 
διαφορά μεταξύ της τιμής αγοράς για τους κανονικούς όρους πίστωσης και του ποσού που 
καταβλήθηκε) αναγνωρίζεται ως έξοδο τόκου κατά την περίοδο της χρηματοδότησης. 
 
Μετά την αρχική αναγνώριση, τα αποθέματα αποτιμώνται στη χαμηλότερη αξία μεταξύ της τιμής 

κόστους και της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. Καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία είναι η εκτιμώμενη 

τιμή πώλησης κατά τη συνήθη ροή των εργασιών, μείον το εκτιμώμενο κόστος ολοκλήρωσης και το 

εκτιμώμενο κόστος που είναι απαραίτητο για την πώληση, ανταλλαγή ή διανομή.  

 

Για περιπτώσεις όπου μια κατηγορία αποθεμάτων διατηρείται για διάθεση ή κατανάλωση στην 

παραγωγική διαδικασία χωρίς χρέωση ή για ονομαστική χρέωση, η επιμέτρηση τους γίνεται στη 

χαμηλότερη αξία μεταξύ της τιμής κόστους και του τρέχοντος κόστους αντικατάστασης. 

Το κόστος των αποθεμάτων προσδιορίζεται με τη χρήση της μεθόδου πρώτης εισαγωγής πρώτης 

εξαγωγής (ΠΕΠΕ-FIFO) ή του μέσου σταθμισμένου κόστους. Η μέθοδος ΠΕΠΕ χρησιμοποιείται στις πιο 

κάτω περιπτώσεις: ……………… 
 

Όταν τα αποθέματα πωλούνται, ανταλλάσσονται ή διανέμονται, οι λογιστικές αξίες αυτών των 

αποθεμάτων αναγνωρίζονται ως έξοδο στην περίοδο κατά την οποία αναγνωρίζονται τα σχετικά έσοδα. 

Όταν δεν υπάρχουν σχετικά έσοδα, το έξοδο αναγνωρίζεται κατά τη διανομή των αγαθών ή την παροχή 

σχετικής υπηρεσίας. 

 
Το ποσό τυχόν υποτίμησης αποθεμάτων και όλων των απωλειών αποθεμάτων αναγνωρίζεται ως έξοδο 

στην περίοδο που προκύπτει η υποτίμηση ή η απώλεια. Το ποσό τυχόν αντιλογισμού οποιασδήποτε 

υποτίμηση των αποθεμάτων, που προκύπτει από μια αύξηση της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας 

(όταν οι περιστάσεις που προγενέστερα προκάλεσαν τη μείωση των αποθεμάτων κάτω από το κόστος 

δεν υφίστανται πλέον ή όταν υπάρχουν σαφείς ενδείξεις αύξησης της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας 

λόγω αλλαγών στις οικονομικές συνθήκες), αναγνωρίζεται ως μείωση του ποσού των αποθεμάτων που 

αναγνωρίστηκε ως έξοδο στην περίοδο κατά την οποία γίνεται ο αντιλογισμός. 

 

3.18  Απομείωση μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων  

Για σκοπούς υπολογισμού της απομείωσης της αξίας των μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών 

στοιχείων όλα τα πάγια και όλα τα άυλα περιουσιακά στοιχεία του κράτους κατηγοριοποιούνται σε 

περιουσιακά τα οποία παράγουν ταμειακές ροές και σε περιουσιακά στοιχεία τα οποία δεν παράγουν 

ταμειακές ροές. Ως περιουσιακά στοιχεία που παράγουν ταμειακές ροές ορίζονται εκείνα τα οποία  
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κατέχονται με κύριο στόχο να αποφέρουν εμπορική απόδοση, ενώ όσα κατέχονται χωρίς ο σκοπός τους 

να είναι η εμπορική απόδοση, ταξινομούνται ως περιουσιακά που δεν παράγουν ταμειακές ροές. 

Όλα τα περιουσιακά στοιχεία του κράτους αξιολογούνται σε κάθε ημερομηνία αναφοράς και στις 

περιπτώσεις όπου υπάρχει ένδειξη ότι ένα περιουσιακό στοιχείο μπορεί να έχει απομειωθεί, τότε 

εκτιμάται η ανακτήσιμη αξία του.  

Ανεξάρτητα εάν υπάρχει ένδειξη απομείωσης, τόσο η υπεραξία όσο και τα άυλα περιουσιακά στοιχεία 

με αόριστη ωφέλιμη ζωή ή τα άυλα περιουσιακά στοιχεία που δεν είναι ακόμη διαθέσιμα για χρήση 

εξετάζονται για απομείωση της αξίας τους ετησίως, συγκρίνοντας τη λογιστική τους αξία με το 

ανακτήσιμο ποσό τους. Αυτός ο έλεγχος απομείωσης εκτελείται μία φορά το χρόνο εντός του 

τελευταίου τριμήνου της περιόδου αναφοράς. 

3.18.1 Απομείωση περιουσιακών στοιχείων που παράγουν ταμειακές ροές 

Απομείωση σε περιουσιακό στοιχείο που παράγει ταμειακές ροές ή σε μια μονάδα δημιουργίας 

ταμειακών ροών αναγνωρίζεται όταν η λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου ή της μονάδας 

δημιουργίας ταμειακών ροών είναι υψηλότερη από το ανακτήσιμο ποσό. Σε αυτή την περίπτωση το 

περιουσιακό στοιχείο ή η μονάδα δημιουργίας ταμειακών ροών δηλώνεται στο ανακτήσιμο ποσό. Το 

ανακτήσιμο ποσό ενός περιουσιακού στοιχείου ή της μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών είναι η 

υψηλότερη αξία μεταξύ της δίκαιης αξίας του περιουσιακού στοιχείου ή της μονάδας δημιουργίας 

ταμειακών ροών, μείον το κόστος πώλησης, και της αξίας λόγω χρήσης. Το ανακτήσιμο ποσό 

υπολογίζεται για κάθε περιουσιακό στοιχείο ξεχωριστά, εκτός εάν το περιουσιακό στοιχείο δεν 

δημιουργεί ταμειακές ροές, οι οποίες είναι κυρίως ανεξάρτητες από τις ταμειακές ροές άλλων 

περιουσιακών στοιχείων ή ομάδων περιουσιακών στοιχείων. Σε τέτοια περίπτωση το ανακτήσιμο ποσό 

υπολογίζεται στο επίπεδο της μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών, δηλαδή στο χαμηλότερο 

επίπεδο/ στάδιο στο οποίο οι αναγνωρίσιμες ταμειακές ροές είναι σε μεγάλο βαθμό ανεξάρτητες από 

τις ταμειακές ροές άλλων περιουσιακών στοιχείων. 

Για τον υπολογισμό της αξίας λόγω χρήσης, οι εκτιμώμενες μελλοντικές ταμειακές ροές που αναμένεται 

να προέλθουν από τη συνεχή χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου και από τη διάθεσή του στο τέλος 

της ωφέλιμης ζωής του, προεξοφλούνται στην παρούσα αξία τους χρησιμοποιώντας ένα 

προεξοφλητικό επιτόκιο πριν τη φορολογία, το οποίο αντιπροσωπεύει τις τρέχουσες εκτιμήσεις της 

αγοράς για τη διαχρονική αξία του χρήματος και τους κινδύνους που σχετίζονται με το περιουσιακό 

στοιχείο.  

Η δίκαιη αξία μείον το κόστος πώλησης ενός περιουσιακού στοιχείου καθορίζεται ως η λογιστική του 

αξία, στο πλαίσιο μιας δεσμευτικής συμφωνίας πώλησης που θεωρείται ότι συνάπτεται σε καθαρά 

εμπορική βάση, προσαρμοσμένη με το πρόσθετο άμεσο κόστος διάθεσης του περιουσιακού στοιχείου. 

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει δεσμευτική συμφωνία, χρησιμοποιείται η αγοραία τιμή του 

περιουσιακού στοιχείου σε μία ενεργή αγορά μείον το άμεσο κόστος διάθεσής του. Σε περίπτωση που 

δεν υπάρχει δεσμευτική συμφωνία ή ενεργή αγορά για ένα περιουσιακό στοιχείο, η δίκαιη αξία μείον 

το κόστος πώλησης καθορίζεται με βάση την καλύτερη διαθέσιμη πληροφόρηση. 
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Η απομείωση από συνεχιζόμενες δραστηριότητες αναγνωρίζεται στην ενοποιημένη κατάσταση 

χρηματοοικονομικής επίδοσης στα έξοδα απομείωσης. 

Κατά την ημερομηνία αναφοράς εξετάζεται κατά πόσο υπάρχει οποιαδήποτε ένδειξη ότι η απομείωση 

περιουσιακών στοιχείων που αναγνωρίστηκε σε προηγούμενες περιόδους δεν υφίσταται πλέον ή έχει 

μειωθεί. Σε περίπτωση που υπάρχει τέτοια ένδειξη, υπολογίζεται το ανακτήσιμο ποσό του 

περιουσιακού στοιχείου ή της μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών. Απομείωση που έχει 

αναγνωριστεί προηγουμένως αντιστρέφεται μόνο εάν υπάρξει αλλαγή στις εκτιμήσεις ή υποθέσεις που 

χρησιμοποιήθηκαν για τον καθορισμό του ανακτήσιμου ποσού του περιουσιακού στοιχείου την 

τελευταία φορά κατά την οποία αναγνωρίστηκε απομείωση. Η απομείωση που αντιστρέφεται δεν 

υπερβαίνει το χαμηλότερο του ανακτήσιμου ποσού και της λογιστικής αξίας που θα είχε καθοριστεί 

(μετά την απόσβεση) εάν δεν είχε αναγνωριστεί απομείωση για το περιουσιακό στοιχείο τα 

προηγούμενα έτη. Η αντιστροφή αυτή αναγνωρίζεται στην κατάσταση χρηματοοικονομικής επίδοσης, 

στα έξοδα απομείωσης.  

3.18.2 Απομείωση περιουσιακών στοιχείων που δεν παράγουν ταμειακές ροές 

Απομείωση σε περιουσιακό στοιχείο που δεν παράγει ταμειακές ροές αναγνωρίζεται όταν η λογιστική 

του αξία είναι υψηλότερη από το ανακτήσιμο ποσό εξυπηρέτησής του. Σε αυτή την περίπτωση το 

περιουσιακό στοιχείο δηλώνεται στο ανακτήσιμο ποσό εξυπηρέτησής του και η μείωση της αξίας 

αναγνωρίζεται ως απομείωση. Ο ορισμός και ο υπολογισμός του ανακτήσιμου ποσού ενός 

περιουσιακού στοιχείου που δεν παράγει ταμειακές ροές είναι ταυτόσημος με εκείνο που αναφέρεται 

και στο περιουσιακό στοιχείο που παράγει ταμειακές ροές.  

Για τον υπολογισμό της αξίας λόγω χρήσης, εφαρμόζεται, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα της 

πληροφόρησης και τη φύση της απομείωσης που εντοπίζεται, μια από τις μεθόδους που παρατίθενται 

πιο κάτω: 

• Μέθοδος αποσβεσμένου κόστους αντικατάστασης: Με τη μέθοδο αυτή, η παρούσα αξία των 

υπολειπόμενων προσφερόμενων υπηρεσιών ενός περιουσιακού στοιχείου καθορίζεται ως το 

αποσβεσμένο κόστος αντικατάστασής του. Το αποσβεσμένο κόστος αντικατάστασης 

επιμετρείται ως το χαμηλότερο μεταξύ του κόστους αναπαραγωγής ή αντικατάστασης του 

περιουσιακού στοιχείου, μείον τις συσσωρευμένες αποσβέσεις που υπολογίζονται στη βάση 

εκείνου του κόστους που αντικατοπτρίζει τη προσφερόμενη υπηρεσία του περιουσιακού 

στοιχείου το οποίο έχει ήδη καταναλωθεί ή λήξει.  

• Μέθοδος κόστους αποκατάστασης: Με τη μέθοδο αυτή η παρούσα αξία των υπολειπόμενων 

προσφερόμενων υπηρεσιών ενός περιουσιακού στοιχείου καθορίζεται ως το τρέχον κόστος 

αντικατάστασης των υπολειπόμενων προσφερόμενων υπηρεσιών του περιουσιακού στοιχείου 

πριν την απομείωση, η οποία υπολογίζεται ως το χαμηλότερο μεταξύ του αποσβεσμένου 

κόστους αναπαραγωγής ή αντικατάστασης πριν την απομείωση, μείον το εκτιμημένο κόστος 

αποκατάστασης του περιουσιακού στοιχείου. 

• Μέθοδος των μονάδων εξυπηρέτησης: Με τη μέθοδο αυτή η παρούσα αξία των 

υπολειπόμενων προσφερόμενων υπηρεσιών ενός περιουσιακού στοιχείου καθορίζεται ως το 

τρέχον κόστος αντικατάστασης του περιουσιακού στοιχείου πριν την απομείωση, το οποίο  
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υπολογίζεται ως το χαμηλότερο μεταξύ του αποσβεσμένου κόστους αναπαραγωγής ή 

αντικατάστασης πριν την απομείωση, αφού προσαρμοστεί για τον μειωμένο αριθμό μονάδων 

εξυπηρέτησης που αναμένονται από το περιουσιακό στοιχείο στην αποσβεσμένη του 

κατάσταση. 

Οι υπόλοιπες λογιστικές διαδικασίες που αφορούν στην απομείωση των περιουσιακών στοιχείων που 

δεν παράγουν ταμειακές ροές, είναι ταυτόσημες με εκείνες που αφορούν στην απομείωση των 

περιουσιακών στοιχείων που παράγουν ταμειακές ροές και αναφέρονται στην προηγούμενη 

παράγραφο.  

 

3.19 Χρηματοοικονομικά μέσα 

3.19.1 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία  

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν μετρητά και αντίστοιχα μετρητών, 

επενδύσεις σε μετοχές και δανειοδοτήσεις. 

3.19.1.1 Αρχική αναγνώριση και επιμέτρηση 

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία κατατάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες (α) 

χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στη δίκαιη αξία τους μέσω πλεονάσματος ή ελλείμματος, (β) 

χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στη δίκαιη αξία τους μέσω καθαρών περιουσιακών 

στοιχείων / ιδίων κεφαλαίων και (γ) χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία σε αποσβεσμένο 

κόστος. Η κατάταξη των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων αποφασίζεται κατά την αρχική 

αναγνώριση. 

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται από τη στιγμή που η Κεντρική 

Κυβέρνηση καθίσταται για πρώτη φορά συμβαλλόμενο μέρος για το κάθε χρηματοοικονομικό μέσο. 

Η αρχική επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων γίνεται στη δίκαιη αξία τους. 

Τα έξοδα συναλλαγής που είναι άμεσα αποδοτέα στην απόκτηση του χρηματοοικονομικού 

περιουσιακού στοιχείου προστίθενται στη δίκαιη αξία του χρηματοοικονομικού περιουσιακού 

στοιχείου, εκτός στην περίπτωση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων σε δίκαιη αξία μέσω 

πλεονάσματος ή ελλείματος, όπου τέτοιου είδους έξοδα συναλλαγών αναγνωρίζονται στην κατάσταση 

χρηματοοικονομικής επίδοσης. Για τον καθορισμό της δίκαιης αξίας χρησιμοποιείται η τιμή της 

συναλλαγής (η δίκαιη αξία του ανταλλάγματος που δόθηκε), εκτός στις περιπτώσεις των δανείων με 

ευνοϊκούς όρους, των οποίων η επιμέτρηση αναλύεται πιο κάτω. 

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία είναι είτε χρεωστικοί τίτλοι είτε συμμετοχικοί τίτλοι.  

Οι χρεωστικοί τίτλοι κατατάσσονται σε: 

• Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στη δίκαιη αξία μέσω πλεονάσματος ή ελλείματος 

ή, 

• Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στη δίκαιη αξία μέσω ιδίων κεφαλαίων ή, 

• Αποσβεσμένο κόστος. 
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Οι συμμετοχικοί τίτλοι κατατάσσονται σε: 

• Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στη δίκαιη αξία μέσω πλεονάσματος ή ελλείματος 

ή, 

• Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στη δίκαιη αξία μέσω ιδίων κεφαλαίων 

3.19.1.2 Μεταγενέστερη επιμέτρηση Χρεωστικών τίτλων 

Για τη μεταγενέστερη επιμέτρηση χρεωστικών τίτλων λαμβάνονται υπόψη (α) η κατηγοριοποίηση τους 

με βάση το επιχειρηματικό μοντέλο της Κεντρικής Κυβέρνησης για τη διαχείριση των 

χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και (β) τα χαρακτηριστικά των συμβατικών ταμειακών 

ροών τους. Συγκεκριμένα ισχύουν τα ακόλουθα: 

i. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στη δίκαιη αξία τους μέσω πλεονάσματος ή ελλείμματος: 

Κατά την αρχική επιμέτρηση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων δύναται να επιλεχθεί 

η επιμέτρησή τους στη δίκαιη αξία μέσω πλεονάσματος ή ελλείμματος όταν: 

• οι συμβατικοί όροι των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων δεν δημιουργούν 

σε συγκεκριμένες ημερομηνίες συμβατικές ταμειακές ροές, οι οποίες αποτελούν μόνο  

πληρωμές κεφαλαίου και τόκου επί του ποσού κεφαλαίου που εκκρεμεί, ανεξάρτητα από 

το σκοπό του μοντέλου διαχείρισης τους, ή 

• το χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο διατηρείται στο πλαίσιο ενός 

επιχειρηματικού μοντέλου, στόχος του οποίου δεν είναι η διακράτηση 

χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων με σκοπό την είσπραξη συμβατικών 

ταμειακών ροών, ή 

• το χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο διατηρείται στο πλαίσιο ενός 

επιχειρηματικού μοντέλου, ο στόχος του οποίου δεν είναι η είσπραξη συμβατικών 

ταμειακών ροών και η διάθεση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, ή 

• η επιλογή αυτή απαλείφει ή μειώνει αισθητά μια ανακολουθία στην επιμέτρηση ή 

αναγνώριση που θα προέκυπτε διαφορετικά από την επιμέτρηση χρηματοοικονομικών 

περιουσιακών στοιχείων ή κατά την αναγνώριση κερδών ή ζημιών που αποδίδονται σε 

αυτά σε διαφορετική βάση. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η επιλογή που γίνεται κατά την 

αρχική επιμέτρηση για την επιμέτρηση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων στη 

δίκαιη αξία μέσω πλεονάσματος ή ελλείμματος είναι αμετάκλητη. 

 

ii. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στη δίκαιη αξία τους μέσω καθαρών περιουσιακών 

στοιχείων /ιδίων κεφαλαίων: 

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώνται στη δίκαιη αξία τους μέσω καθαρών 

περιουσιακών στοιχείων / ιδίων κεφαλαίων εφόσον ο σκοπός του επιχειρηματικού μοντέλου για τη 

διαχείριση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων επιτυγχάνεται και με την είσπραξη 

συμβατικών ταμειακών ροών και με τη διάθεση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, 

και οι συμβατικοί όροι που διέπουν τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία δημιουργούν σε 
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συγκεκριμένες ημερομηνίες ταμειακές ροές, οι οποίες αποτελούν μόνο αποπληρωμές κεφαλαίου 

και τόκου επί του ποσού κεφαλαίου που εκκρεμεί. 

iii. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία σε αποσβεσμένο κόστος: 

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώνται σε αποσβεσμένο κόστος στις περιπτώσεις 

εκείνες όπου τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διατηρούνται στο πλαίσιο ενός 

επιχειρηματικού μοντέλου, στόχος του οποίου είναι η διακράτηση τους μέχρι τη λήξη τους, ώστε 

να εισπραχθούν οι συμβατικές ταμειακές ροές που απορρέουν από αυτά, και οι συμβατικοί όροι 

που διέπουν τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία δημιουργούν σε συγκεκριμένες 

ημερομηνίες ταμειακές ροές οι οποίες αποτελούν μόνο αποπληρωμές κεφαλαίου και τόκου επί 

του ποσού κεφαλαίου που εκκρεμεί.  

3.19.1.3 Μεταγενέστερη επιμέτρηση Συμμετοχικών τίτλων 

 

Μετά την αρχική αναγνώριση, οι συμμετοχικοί τίτλοι επιμετρούνται στη δίκαιη αξία τους μέσω 

πλεονάσματος ή ελλείματος, εκτός και εάν κατά την αρχική αναγνώριση η Κεντρική Κυβέρνηση έκανε 

την αμετάκλητη επιλογή να παρουσιάζει τις μεταγενέστερες μεταβολές στην δίκαιη αξία ενός 

συμμετοχικού τίτλου στα καθαρά περιουσιακά στοιχεία / ίδια κεφάλαια. Η επιλογή αυτή μπορεί να 

γίνει για συμμετοχικούς τίτλους οι οποίοι δε διακρατούνται για διαπραγμάτευση (πώληση) ούτε 

αποτελούν ενδεχόμενο αντάλλαγμα αναγνωριζόμενο από έναν αποκτώντα σε συνδυασμό 

επιχειρήσεων δημόσιου τομέα. Αυτή η απόφαση λαμβάνεται για κάθε μέσο ξεχωριστά. 
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3.19.1.4 Παύση Αναγνώρισης5 

Χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο, ή μέρος του ή μέρος ομάδας παρόμοιων 

χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, παύει να αναγνωρίζεται σε περίπτωση: 

• λήξης ή παραίτησης από τα συμβατικά δικαιώματα επί των ταμειακών ροών του 

χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου ή, 

• μεταβίβασης του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου όταν και μόνο όταν: 

o έχουν μεταβιβαστεί τα συμβατικά δικαιώματα επί των ταμειακών ροών του 

χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου ή, 

o έχουν διατηρηθεί τα συμβατικά δικαιώματα επί των ταμειακών ροών του 

χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου, αλλά έχει αναληφθεί συμβατική 

δέσμευση να καταβληθούν οι ταμειακές ροές σε έναν ή περισσότερους παραλήπτες, 

μόνον όταν πληρούνται και οι τρεις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

 

(i) Η Κεντρική Κυβέρνηση δεν έχει δέσμευση να καταβάλει τα ποσά στους 

παρεπόμενους παραλήπτες εκτός αν εισπράξει ισότιμα ποσά από το αρχικό 

περιουσιακό στοιχείο και, 

(ii) Οι όροι της σύμβασης μεταβίβασης απαγορεύουν στην Κεντρική Κυβέρνηση να 

πωλήσει ή να δεσμεύσει το αρχικό περιουσιακό στοιχείο παρά μόνον ως εγγύηση 

της καταβολής των ταμειακών ροών στους παρεπόμενους παραλήπτες και, 

(iii) Η Κεντρική Κυβέρνηση έχει δέσμευση να εμβάσει κάθε ταμειακή ροή που 

εισπράττει για λογαριασμό των παρεπόμενων παραληπτών χωρίς ουσιαστική 

καθυστέρηση. Επιπρόσθετα, η Κεντρική Κυβέρνηση δεν επιτρέπεται να 

επανεπενδύσει τέτοιες ταμειακές ροές, παρά μόνο για επενδύσεις σε μετρητά ή 

αντίστοιχα μετρητών κατά τη διάρκεια της σύντομης περιόδου του 

διακανονισμού που διαρκεί από την ημερομηνία της είσπραξης μέχρι την 

καθορισμένη ημερομηνία του εμβάσματος προς τους παρεπόμενους 

παραλήπτες και με τον όρο ότι οι τόκοι που λαμβάνονται από τις επενδύσεις 

αυτές μεταβιβάζονται στους παρεπόμενους παραλήπτες. 
 

Όταν μεταβιβάζεται ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο γίνεται αξιολόγηση της 

έκτασης κατά την οποία έχουν διατηρηθεί οι κίνδυνοι και τα οφέλη της κυριότητας του 

χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου. Στην περίπτωση αυτή: 

o αν έχουν μεταβιβαστεί ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι και τα οφέλη της κυριότητας του 

χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου, παύει να αναγνωρίζεται το 

χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο και αναγνωρίζονται ως περιουσιακά 

στοιχεία ή υποχρεώσεις κάθε δικαίωμα και υποχρέωση που δημιουργήθηκε ή 

διατηρήθηκε κατά τη μεταβίβαση, 

 

 
5 Σε περίπτωση που προκύψει ουσιώδης αλλαγή των συμβατικών ταμειακών ροών θα πρέπει να γίνει 
γνωστοποίηση της σχετικής λογιστικής πολιτικής. 
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o αν έχουν διατηρηθεί ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι και τα οφέλη της κυριότητας του 

χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου, συνεχίζει να αναγνωρίζεται το 

χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο,  

o αν δεν έχουν ούτε μεταβιβαστεί ούτε διατηρηθεί ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι και τα 

οφέλη της κυριότητας του χρηματοοικονομικού μέσου, προσδιορίζεται κατά πόσο 

έχει διατηρηθεί ο έλεγχος του χρηματοοικονομικού μέσου. Στην περίπτωση αυτή: 

i) αν δεν έχει διατηρηθεί ο έλεγχος, παύει η αναγνώριση του χρηματοοικονομικού 

περιουσιακού στοιχείου και αναγνωρίζονται ως περιουσιακά στοιχεία ή 

υποχρεώσεις όλα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν ή 

διατηρήθηκαν στο πλαίσιο της μεταβίβασης, 

ii) αν έχει διατηρηθεί ο έλεγχος, συνεχίζεται η αναγνώριση του 

χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου στο βαθμό που συνεχίζει η 

ανάμειξη στο εν λόγω χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο. 

 

3.19.1.5 Διαγραφή αξίας χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 

Η Κεντρική Κυβέρνηση απομειώνει άμεσα την προ αποσβέσεων λογιστική αξία ενός 

χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου όταν η Κεντρική Κυβέρνηση δεν έχει πια εύλογες 

προσδοκίες για ανάκτηση ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου εξ ολοκλήρου ή μερικώς. 

Μια διαγραφή συνιστά γεγονός παύσης αναγνώρισης. 

3.19.1.6 Απομείωση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 

Γενική Προσέγγιση 

Για την απομείωση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων ακολουθείται η γενική προσέγγιση 

εκτός και αν πρόκειται για την απομείωση αγορασμένων ή δημιουργημένων χρηματοοικονομικών 

περιουσιακών στοιχείων απομειωμένης πιστωτικής αξίας ή εάν ακολουθείται η απλοποιημένη 

προσέγγιση για απαιτήσεις. 

 

Η Κεντρική Κυβέρνηση αναγνωρίζει πρόβλεψη ζημίας (loss allowance) έναντι αναμενόμενων 

πιστωτικών ζημιών σε χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο που επιμετρείται σε αποσβεσμένο 

κόστος ή σε δίκαιη αξία μέσω καθαρών περιουσιακών στοιχείων / ιδίων κεφαλαίων, απαίτηση από 

μισθώσεις ή δανειακή δέσμευση6 και σύμβαση χρηματοοικονομικής εγγύησης στα οποία ισχύουν οι 

απαιτήσεις απομείωσης. Όσο αφορά τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που επιμετρούνται 

στη δίκαιη αξία μέσω των καθαρών περιουσιακών στοιχείων / ιδίων κεφαλαίων η πρόβλεψη ζημίας 

αναγνωρίζεται στα καθαρά περιουσιακά στοιχεία / ίδια κεφάλαια και η λογιστική αξία του 

χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου δεν απομειώνεται στην κατάσταση οικονομικής θέσης. 

Εάν κατά την ημερομηνία αναφοράς ο πιστωτικός κίνδυνος του χρηματοοικονομικού μέσου έχει 

αυξηθεί σημαντικά από την αρχική αναγνώριση, η Κεντρική Κυβέρνηση επιμετρά την πρόβλεψη ζημίας 

για ένα χρηματοοικονομικό μέσο σε ποσό ίσο με τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες καθ' όλη τη 

διάρκεια ζωής. Στόχος των απαιτήσεων απομείωσης είναι να αναγνωριστούν οι αναμενόμενες  

 
6 Εάν στο μέλλον προκύψουν δανειακές δεσμεύσεις τότε θα πρέπει να γνωστοποιηθεί και η αντίστοιχη 
λογιστική πολιτική. Εάν όχι, να αφαιρεθεί η αναφορά σε δανειακές δεσμεύσεις από το κείμενο. 
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πιστωτικές ζημίες καθ' όλη τη διάρκεια ζωής για όλα τα χρηματοοικονομικά μέσα για τα οποία έχουν 

υπάρξει σημαντικές αυξήσεις στον πιστωτικό κίνδυνο από την αρχική αναγνώριση - είτε η αξιολόγηση 

γίνεται σε ατομική είτε σε συλλογική βάση - λαμβάνοντας υπόψη όλες τις λογικές και βάσιμες 

πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που αφορούν το μέλλον. 

 

Εάν, κατά την ημερομηνία αναφοράς, ο πιστωτικός κίνδυνος ενός χρηματοοικονομικού μέσου δεν έχει 

αυξηθεί σημαντικά από την αρχική αναγνώριση, η Κεντρική Κυβέρνηση επιμετρά την πρόβλεψη ζημίας 

για το εν λόγω χρηματοοικονομικό μέσο σε ποσό ίσο με τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες 

δωδεκαμήνου. 

 

Εάν η Κεντρική Κυβέρνηση έχει επιμετρήσει την πρόβλεψη ζημίας για ένα χρηματοοικονομικό μέσο σε 

ποσό ίσο με τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες καθ' όλη τη διάρκεια ζωής στην προηγούμενη περίοδο 

αναφοράς, αλλά αποφασίζει κατά την τρέχουσα ημερομηνία αναφοράς ότι δεν πληρούνται πλέον οι 

προϋποθέσεις για επιμέτρηση της πρόβλεψης ζημιάς για ένα χρηματοοικονομικό μέσο σε ποσό ίσο με 

τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες καθ' όλη τη διάρκεια ζωής, η Κεντρική Κυβέρνηση επιμετρά την 

πρόβλεψη ζημίας σε ποσό ίσο με τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες δωδεκαμήνου κατά την τρέχουσα 

ημερομηνία αναφοράς. 

 

Η Κεντρική Κυβέρνηση αναγνωρίζει στο πλεόνασμα ή έλλειμμα, ως απομείωση ή αναστροφή 

απομείωσης το ποσό των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών που απαιτείται για την αναπροσαρμογή 

της πρόβλεψης ζημίας κατά την ημερομηνία αναφοράς στο ποσό που απαιτείται να αναγνωριστεί. 

 

Καθορισμός Σημαντικών Αυξήσεων του Πιστωτικού Κινδύνου 

Σε κάθε ημερομηνία αναφοράς, η Κεντρική Κυβέρνηση αξιολογεί κατά πόσον ο πιστωτικός κίνδυνος 

ενός χρηματοοικονομικού μέσου έχει αυξηθεί σημαντικά από την αρχική αναγνώριση. Κατά την 

αξιολόγηση, η Κεντρική Κυβέρνηση χρησιμοποιεί τη μεταβολή του κινδύνου αθέτησης που 

παρατηρείται καθ' όλη την αναμενόμενη διάρκεια ζωής του χρηματοοικονομικού μέσου αντί της 

μεταβολής στο ποσό των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών. Για να προβεί στην αξιολόγηση αυτή, η 

Κεντρική Κυβέρνηση συγκρίνει τον κίνδυνο αθέτησης για το χρηματοοικονομικό μέσο κατά την 

ημερομηνία αναφοράς με τον κίνδυνο αθέτησης για το χρηματοοικονομικό μέσο κατά την ημερομηνία 

της αρχικής αναγνώρισης και λαμβάνει υπόψη λογικές και βάσιμες πληροφορίες, οι οποίες είναι 

διαθέσιμες με εύλογο κόστος ή προσπάθεια και οι οποίες είναι ενδεικτικές σημαντικών αυξήσεων του 

πιστωτικού κινδύνου από την αρχική αναγνώριση. 

 

Η Κεντρική Κυβέρνηση μπορεί να διαπιστώσει ότι ο πιστωτικός κίνδυνος ενός χρηματοοικονομικού 

μέσου δεν έχει αυξηθεί σημαντικά από την αρχική αναγνώριση, εάν το χρηματοοικονομικό μέσο 

αποφασιστεί ότι εμπεριέχει χαμηλό πιστωτικό κίνδυνο κατά την ημερομηνία αναφοράς. 

 

Αγορασμένα ή Δημιουργημένα Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία Απομειωμένης Πιστωτικής 

Αξίας 

Για τα αγορασμένα ή δημιουργημένα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία απομειωμένης 

πιστωτικής αξίας, κατά την ημερομηνία αναφοράς, η Κεντρική Κυβέρνηση αναγνωρίζει μόνο τις  
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συσσωρευμένες μεταβολές των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών καθ' όλη τη διάρκεια ζωής από την 

αρχική αναγνώριση ως πρόβλεψη ζημίας. 

 

Σε κάθε ημερομηνία αναφοράς, η Κεντρική Κυβέρνηση αναγνωρίζει στο πλεόνασμα ή έλλειμμα το ποσό 

της μεταβολής των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών καθ' όλη τη διάρκεια ζωής ως απομείωση ή 

αναστροφή απομείωσης. Η Κεντρική Κυβέρνηση αναγνωρίζει τις ευνοϊκές μεταβολές στις 

αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες καθ' όλη τη διάρκεια ζωής ως κέρδος απομείωσης, ακόμη και αν οι 

αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες καθ' όλη τη διάρκεια ζωής είναι μικρότερες από το ποσό των 

αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών που είχαν συμπεριληφθεί στις εκτιμώμενες ταμειακές ροές κατά την 

αρχική αναγνώριση. 

 

Απλοποιημένη Προσέγγιση για Απαιτήσεις 

Η Κεντρική Κυβέρνηση επιμετρά πάντοτε την πρόβλεψη ζημίας σε ποσό ίσο με τις αναμενόμενες 

πιστωτικές ζημίες καθ' όλη τη διάρκεια ζωής για:  

• Απαιτήσεις που προκύπτουν από συναλλαγές με υποχρέωση ανταπόδοσης. 

• Απαιτήσεις που προκύπτουν από συναλλαγές χωρίς υποχρέωση ανταπόδοσης. 

• Απαιτήσεις από μισθώσεις που προκύπτουν από συναλλαγές που εμπίπτουν στο πεδίο 

εφαρμογής των μισθώσεων. 

 

Επιμέτρηση των Αναμενόμενων Πιστωτικών Ζημιών 

Η Κεντρική Κυβέρνηση επιμετρά τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες ενός χρηματοοικονομικού μέσου 

με τρόπο που αντανακλά:  

• Ένα αμερόληπτα καθορισμένο και σταθμισμένο βάσει πιθανοτήτων ποσό το οποίο 

καθορίζεται μέσω της αξιολόγησης μιας σειράς πιθανών εκβάσεων, 

• Τη διαχρονική αξία του χρήματος, και  

• Λογικές και βάσιμες πληροφορίες οι οποίες είναι διαθέσιμες κατά την ημερομηνία αναφοράς 

με εύλογο κόστος ή προσπάθεια και αφορούν παρελθοντικά γεγονότα, τρέχουσες συνθήκες 

και προβλέψεις των μελλοντικών οικονομικών συνθηκών. 
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3.19.1.7 Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών 

Τα μετρητά και αντίστοιχα μετρητών αποτελούνται από μετρητά στο ταμείο, στην τράπεζα και άλλα 

πιστωτικά ιδρύματα, καταθέσεις πληρωτέες σε πρώτη ζήτηση και επενδύσεις άμεσης, υψηλής 

ρευστότητας με αρχικό όριο λήξης μέχρι τρεις μήνες, οι οποίες είναι άμεσα μετατρέψιμες σε γνωστά 

ποσά μετρητών και υπόκεινται σε ασήμαντο κίνδυνο μεταβολής της αξίας τους. Για σκοπούς της 

κατάστασης ταμειακών ροών, τα μετρητά και αντίστοιχα μετρητών αποτελούνται από μετρητά και 

βραχυπρόθεσμες καταθέσεις, καθαρά από τραπεζικά παρατραβήγματα που εκκρεμούν. 

 

3.19.2 Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 

3.19.2.1 Αρχική αναγνώριση και επιμέτρηση 

Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αρχικά αποτιμώνται στη δίκαιη αξία μείον, στην περίπτωση 

χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων που δεν αποτιμώνται στη δίκαιη αξία μέσω πλεονασμάτων ή 

ελλειμμάτων, των εξόδων συναλλαγής που μπορούν να αποδοθούν άμεσα στην έκδοση της 

χρηματοοικονομικής υποχρέωσης. Στην περίπτωση χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων που 

αποτιμώνται σε δίκαιη αξία μέσω πλεονάσματος ή ελλείμματος, αυτά τα έξοδα συναλλαγής 

αναγνωρίζονται στην κατάσταση χρηματοοικονομικής επίδοσης. 

3.19.2.2 Μεταγενέστερη επιμέτρηση 

Όλες οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις σε μεταγενέστερο χρόνο αποτιμώνται στο αποσβεσμένο 

κόστος, εκτός από: 

▪ Τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που επιμετρούνται στη δίκαιη αξία μέσω πλεονάσματος ή 

ελλείματος. Οι εν λόγω υποχρεώσεις, συμπεριλαμβανομένων των παραγώγων που συνιστούν 

υποχρεώσεις, επιμετρούνται μεταγενέστερα στη δίκαιη αξία. 

▪ Xχρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που προκύπτουν όταν η μεταβίβαση ενός 

χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου δεν πληροί τις προϋποθέσεις για παύση 

αναγνώρισης ή όταν εφαρμόζεται η προσέγγιση της συνεχιζόμενης ανάμειξης. 

▪ Συμβάσεις χρηματοοικονομικής εγγύησης. Μετά την αρχική αναγνώριση, ο εκδότης μιας τέτοιας 

σύμβασης θα την αποτιμήσει στο υψηλότερο ποσό μεταξύ: 

i. της αναμενόμενης πιστωτικής ζημιάς και 

ii. του ποσού που αναγνωρίστηκε αρχικά μείον, όπου απαιτείται, το σωρευτικό ποσό 

απόσβεσης. 

▪ Δεσμεύσεις για παροχή δανείου με επιτόκιο χαμηλότερο εκείνων της αγοράς. Ένας εκδότης μιας 

τέτοιας δέσμευσης θα την αποτιμήσει στη συνέχεια στο υψηλότερο ποσό μεταξύ: 

i. της αναμενόμενης πιστωτικής ζημίας και 

ii. του ποσού που αναγνωρίστηκε αρχικά μείον, όπου απαιτείται, το σωρευτικό ποσό 

απόσβεσης. 

▪ Ενδεχόμενη αντιπαροχή που αναγνωρίζεται από έναν αγοραστή σε συνδυασμό δημόσιου τομέα 

στον οποίο εφαρμόζεται η Λογιστική Πολιτική για Συνδυασμούς Δημοσίου Τομέα. Τέτοια 

ενδεχόμενη αντιπαροχή αποτιμάται μεταγενέστερα στη δίκαιη αξία με μεταβολές 

αναγνωρισμένες στην κατάσταση χρηματοοικονομικής επίδοσης. 
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H Κεντρική Κυβέρνηση μπορεί, κατά την αρχική αναγνώριση, να προσδιορίσει αμετάκλητα μια 

χρηματοοικονομική υποχρέωση ως επιμετρούμενη στη δίκαιη αξία μέσω πλεονάσματος ή ελλείματος 

όταν με τον τρόπο αυτό παρέχεται πιο συναφής πληροφόρηση, διότι είτε: 

• Απαλείφεται ή μειώνεται αισθητά μια ανακολουθία στην επιμέτρηση ή την αναγνώριση που 

διαφορετικά θα απέρρεε από την επιμέτρηση υποχρεώσεων ή από την αναγνώριση των 

κερδών και ζημιών επί αυτών σε διαφορετική βάση, ή  

• Γίνεται διαχείριση μιας ομάδας χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων ή χρηματοοικονομικών 

περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων και η απόδοσή της εκτιμάται 

βάσει της δίκαιης αξίας, σύμφωνα με την τεκμηριωμένη στρατηγική διαχείρισης κινδύνων ή 

επενδύσεων, και η πληροφόρηση σχετικά με την ομάδα παρέχεται εσωτερικά επί αυτής της 

βάσης στα βασικά διοικητικά στελέχη της Κεντρικής Κυβέρνησης. 

3.19.2.3 Παύση αναγνώρισης 

Μια χρηματοοικονομική υποχρέωση (ή μέρος αυτής) παύει να αναγνωρίζεται στην κατάσταση 

οικονομικής θέσης όταν, και μόνον όταν, εξοφλείται, δηλαδή, όταν η δέσμευση που καθορίζεται στο 

συμβόλαιο εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή εκπνέει. 

Μια ανταλλαγή μεταξύ υπαρκτού οφειλέτη και δανειστή χρεωστικών τίτλων με ουσιαστικά 

διαφορετικούς όρους αντιμετωπίζεται λογιστικά ως εξόφληση της αρχικής χρηματοοικονομικής 

υποχρέωσης και αναγνώριση νέας χρηματοοικονομικής υποχρέωσης. Ομοίως, ουσιώδης τροποποίηση 

των όρων υφιστάμενης χρηματοοικονομικής υποχρέωσης (είτε οφείλεται σε οικονομική δυσχέρεια του 

οφειλέτη είτε όχι) αντιμετωπίζεται λογιστικά ως εξόφληση της αρχικής χρηματοοικονομικής 

υποχρέωσης και αναγνώριση νέας χρηματοοικονομικής υποχρέωσης. Οι όροι διαφέρουν ουσιαστικά 

αν η προεξοφλημένη παρούσα αξία των ταμειακών ροών, βάσει των νέων όρων, περιλαμβανομένων 

οποιονδήποτε καταβληθέντων αμοιβών, καθαρών από οποιεσδήποτε αμοιβές λήφθηκαν και 

προεξοφλήθηκαν χρησιμοποιώντας το αρχικό πραγματικό επιτόκιο, διαφέρει κατά τουλάχιστον 10 τοις 

εκατό από την προεξοφλημένη παρούσα αξία των ταμειακών ροών που απομένουν από την αρχική 

χρηματοοικονομική υποχρέωση. 

Η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας μιας χρηματοοικονομικής υποχρέωσης (ή ενός τμήματος μιας 

χρηματοοικονομικής υποχρέωσης) που εξοφλείται ή μεταβιβάζεται σε ένα άλλο μέρος και της 

ανταλλαγής που καταβάλλεται, συμπεριλαμβανομένων και των μεταβιβαζόμενων, εκτός μετρητών, 

περιουσιακών στοιχείων και των αναληφθέντων υποχρεώσεων, αναγνωρίζεται στην κατάσταση 

χρηματοοικονομικής επίδοσης. 

3.19.3 Υπολογισμός δίκαιης αξίας χρηματοοικονομικών μέσων 

Δίκαιη αξία είναι το ποσό με το οποίο ένα περιουσιακό στοιχείο θα μπορούσε να ανταλλαχθεί ή μια 

υποχρέωση να διακανονισθεί μεταξύ δύο μερών που ενεργούν με τη θέλησή τους και με πλήρη γνώση 

των συνθηκών της αγοράς, στο πλαίσιο μιας συναλλαγής που διεξάγεται σε καθαρά εμπορική βάση. Η 

ακόλουθη ιεράρχηση παρουσιάζει τη βάση επιμέτρησης των χρηματοοικονομικών περιουσιακών 

στοιχείων στη δίκαιη αξία τους μέσω πλεονάσματος ή ελλείμματος, των χρηματοοικονομικών 

περιουσιακών στοιχείων στη δίκαιη αξία τους μέσω ιδίων κεφαλαίων και των χρηματοοικονομικών 

υποχρεώσεων στη δίκαιη αξία μέσω πλεονασμού ή ελλείμματος: 
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i. επίσημες χρηματιστηριακές τιμές (άνευ προσαρμογής) σε αγορές με σημαντικό όγκο 

συναλλαγών για όμοια περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις (Επίπεδο 1), 

ii. εισροές πλην των χρηματιστηριακών τιμών που περιλαμβάνονται στο Επίπεδο 1, οι οποίες 

μπορούν να παρατηρηθούν για το περιουσιακό στοιχείο ή την υποχρέωση, είτε άμεσα (π.χ. τιμές) 

είτε έμμεσα (δηλαδή ως παράγωγο των τιμών) (Επίπεδο 2), και 

iii. εισροές για το περιουσιακό στοιχείο ή την υποχρέωση που δεν βασίζονται σε παρατηρήσιμα 

δεδομένα της αγοράς (μη παρατηρήσιμες εισροές) (Επίπεδο 3). 

Το επίπεδο στην κλίμακα ιεράρχησης της δίκαιης αξίας, εντός του οποίου ταξινομείται εξ ολοκλήρου η 

επιμέτρηση της δίκαιης αξίας, καθορίζεται βάσει της εισροής του χαμηλότερου επιπέδου που 

θεωρείται σημαντική για την επιμέτρηση ολόκληρης της δίκαιης αξίας. Προς το σκοπό αυτό, η 

σημαντικότητα του ποσού μιας εισροής εκτιμάται σε σχέση με την επιμέτρηση ολόκληρης της δίκαιης 

αξίας. Εάν για την επιμέτρηση της δίκαιης αξίας χρησιμοποιούνται παρατηρήσιμα δεδομένα που 

απαιτούν σημαντική προσαρμογή βάσει μη παρατηρήσιμων δεδομένων, η εν λόγω επιμέτρηση είναι 

επιπέδου 3. Η αξιολόγηση της σημαντικότητας του ποσού μιας συγκεκριμένης εισροής, σε σχέση με 

την επιμέτρηση της δίκαιης αξίας στο σύνολό της, απαιτεί την εκτίμηση βάσει παραγόντων ειδικών ως 

προς το περιουσιακό στοιχείο ή την υποχρέωση. 

3.19.4 Υπολογισμός αποσβεσμένου κόστους 

Η αποσβεσμένο κόστος ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου ή μιας χρηματοοικονομικής 

υποχρέωσης είναι το ποσό στο οποίο αρχικά επιμετρήθηκε το χρηματοοικονομικό περιουσιακό 

στοιχείο ή η χρηματοοικονομική υποχρέωση (μετά την αφαίρεση των αποπληρωμών κεφαλαίου) πλέον 

ή μείον τη συσσωρευμένη απόσβεση κάθε διαφοράς μεταξύ του αρχικού αυτού ποσού και του 

καταβλητέου στη λήξη ποσού, υπολογιζόμενη με τη μέθοδο του αποτελεσματικού επιτοκίου, και μετά 

την αφαίρεση κάθε υποτίμησης (απευθείας ή μέσω σχετικής πρόβλεψης) για απομείωση ή μη 

εισπραξιμότητα. 

Η μέθοδος του αποτελεσματικού επιτοκίου είναι μια μέθοδος υπολογισμού του αποσβεσμένου 

κόστους ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου ή υποχρέωσης (ή μιας ομάδας 

χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων ή υποχρεώσεων) και επιμερισμού των εσόδων ή εξόδων 

από τόκους κατά τη διάρκεια της σχετικής περιόδου. Το πραγματικό επιτόκιο είναι εκείνο το επιτόκιο 

που προεξοφλεί με ακρίβεια μελλοντικές καταβολές τοις μετρητοίς ή εισπράξεις για τη διάρκεια της 

αναμενόμενης ζωής του χρηματοοικονομικού μέσου στην καθαρή λογιστική αξία του 

χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου ή της υποχρέωσης. Κατά τον υπολογισμό του 

αποτελεσματικού επιτοκίου, υπολογίζονται οι ταμειακές ροές λαμβάνοντας υπόψη όλους τους 

συμβατικούς όρους που διέπουν το χρηματοοικονομικό μέσο (για παράδειγμα, προπληρωμές, 

δικαιώματα προαίρεσης αγοράς και παρόμοια δικαιώματα), αλλά χωρίς να λαμβάνονται υπόψη 

μελλοντικές πιστωτικές ζημιές. Στον υπολογισμό περιλαμβάνονται όλες οι αμοιβές και οι μονάδες που 

καταβλήθηκαν ή ελήφθησαν μεταξύ των συμβαλλόμενων που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του 

αποτελεσματικού επιτοκίου, το κόστος συναλλαγής και κάθε αύξηση ή έκπτωση, έχοντας ως δεδομένο 

ότι οι ταμειακές ροές και η αναμενόμενη ζωή συναφών χρηματοοικονομικών μέσων μπορούν να 

εκτιμηθούν αξιόπιστα. Ωστόσο, στις σπάνιες περιπτώσεις όπου είναι αδύνατη η αξιόπιστη εκτίμηση 
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των ταμειακών ροών ή της αναμενόμενης ζωής ενός χρηματοοικονομικού μέσου (ή μιας ομάδας 

χρηματοοικονομικών μέσων), χρησιμοποιούνται οι ταμειακές ροές με βάση τη συμφωνία για ολόκληρη 

τη συμβατική διάρκεια του χρηματοοικονομικού μέσου (ή της ομάδας χρηματοοικονομικών μέσων). 

3.19.5 Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών μέσων 

Ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο και μια χρηματοοικονομική υποχρέωση συμψηφίζονται 

και το καθαρό ποσό απεικονίζεται στην κατάσταση οικονομικής θέσης, μόνον και μόνον όταν η 

Κεντρική Κυβέρνηση: 

i. έχει επί του παρόντος νομικά ισχυρό δικαίωμα να συμψηφίσει τα αναγνωρισμένα ποσά και 

ii. προτίθεται είτε να προβεί σε διακανονισμό του καθαρού υπολοίπου, είτε να εισπράξει το ποσό 

της απαίτησης εξοφλώντας ταυτόχρονα την υποχρέωση. 

Στις περιπτώσεις μεταβίβασης χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου όπου δεν πληρούνται οι 

πιο πάνω προϋποθέσεις για παύση αναγνώρισης της οφειλής δεν συμψηφίζεται το μεταβιβαζόμενο 

στοιχείο με τη σχετιζόμενη υποχρέωση. 

3.19.6 Δάνεια 

Τα δάνεια αναγνωρίζονται αρχικά στη δίκαιη αξία τους, πλέον, για δάνεια που λήφθηκαν, ή μείον, για 

δάνειο που δόθηκαν, τα έξοδα συναλλαγής. Στη συνέχεια τα δάνεια επιμετρούνται στο αποσβεσμένο 

κόστος. Οποιαδήποτε τέλη που καταβάλλονται για τη δημιουργία δανειακών διευκολύνσεων 

αναγνωρίζονται ως έξοδα συναλλαγής του δανείου. Το τέλος κεφαλαιοποιείται και αποσβένεται κατά 

την περίοδο του δανείου στο οποίο αναφέρεται. Όλα τα άλλα έξοδα δανεισμού αναγνωρίζονται ως 

έξοδα στην περίοδο κατά την οποία πραγματοποιούνται. 

 

Δάνεια με ευνοϊκούς όρους 

Δάνεια με ευνοϊκούς όρους, είναι δάνεια τα οποία δόθηκαν ή λήφθηκαν με όρους ευνοϊκότερους της 

αγοράς. Το μέρος του δανείου το οποίο είναι εισπρακτέο ή πληρωτέο, αποτελεί μια συναλλαγή με 

υποχρέωση ανταπόδοσης και αναγνωρίζεται ως χρηματοοικονομικό μέσο. Το μέρος του δανείου το 

οποίο αποτελεί έξοδο ή κοινωνικό ωφέλημα ή έσοδο από συναλλαγή χωρίς υποχρέωση ανταπόδοσης 

καθορίζεται ως η διαφορά μεταξύ της δίκαιης αξίας του δανείου και του ποσού του δανείου, το οποίο 

έχει εισπραχθεί ή πληρωθεί και αναγνωρίζεται σύμφωνα με την αντίστοιχη λογιστική πολιτική. Μετά 

την αρχική αναγνώριση, τα δάνεια με ευνοϊκούς όρους επιμετρούνται σύμφωνα με τα κριτήρια που 

ισχύουν για τα υπόλοιπα χρηματοοικονομικά μέσα. 

3.19.7 Χρηματοοικονομικές εγγυήσεις 

Οι χρηματοοικονομικές εγγυήσεις είναι συμβάσεις που απαιτούν από την Κεντρική Κυβέρνηση, ως τον 

εκδότη των εγγυήσεων, να προβαίνει σε συγκεκριμένες πληρωμές για την αποζημίωση του κατόχου 

για ζημιά που προκαλείται επειδή ο οφειλέτης δεν καταβάλλει την πληρωμή, όταν αυτή οφείλεται, 

σύμφωνα με τους αρχικούς ή τροποποιημένους όρους ενός χρεωστικού τίτλου. 

Οι συμβάσεις χρηματοοικονομικής εγγύησης, όπως και άλλες χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις, 

αναγνωρίζονται αρχικά στη δίκαιη αξία τους. Η μεταγενέστερη αποτίμηση για τις συμβάσεις 
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3.19 Χρηματοοικονομικά μέσα (συνέχεια) 

χρηματοοικονομικής εγγύησης είναι το υψηλότερο του ποσού της πρόβλεψης ζημιάς και του αρχικώς 

αναγνωρισμένου ποσού μείον, κατά περίπτωση, τις συσσωρευμένες αποσβέσεις. 

3.20 Εισπρακτέα 

Εισπρακτέα από συναλλαγές με υποχρέωση ανταπόδοσης 

Συναλλαγές με υποχρέωση ανταπόδοσης είναι οι συναλλαγές στις οποίες η Κεντρική Κυβέρνηση 

λαμβάνει περιουσιακά στοιχεία ή υπηρεσίες ή μειώνονται οι υποχρεώσεις της, παρέχοντας άμεσα στο 

αντισυμβαλλόμενο μέρος αντάλλαγμα περίπου ίσης αξίας. Εισπρακτέα από συναλλαγές με υποχρέωση 

ανταπόδοσης είναι τα ποσά που οφείλονται στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της Κεντρικής 

Κυβέρνησης κυρίως από παροχή υπηρεσιών ή πώληση αγαθών. Στις περιπτώσεις όπου η είσπραξη τους 

αναμένεται να γίνει μέσα σε ένα χρόνο ή λιγότερο, τα εισπρακτέα από συναλλαγές με υποχρέωση 

ανταπόδοσης έχουν ταξινομηθεί ως κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία∙ διαφορετικά 

παρουσιάζονται ως μη-κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία. 

Εισπρακτέα από συναλλαγές χωρίς υποχρέωση ανταπόδοσης 

Συναλλαγές χωρίς υποχρέωση ανταπόδοσης είναι oι συναλλαγές στις οποίες η Κεντρική Κυβέρνηση 

λαμβάνει αξία από το αντισυμβαλλόμενο μέρος χωρίς να δίνει άμεσα περίπου ισοδύναμη αξία. 

Εισπρακτέα από συναλλαγές χωρίς υποχρέωση ανταπόδοσης είναι τα ποσά που οφείλονται στη 

Κεντρική Κυβέρνηση κυρίως από φόρους και μεταβιβάσεις. Στις περιπτώσεις όπου η είσπραξη τους 

αναμένεται να γίνει μέσα σε ένα χρόνο ή λιγότερο, τα εισπρακτέα από συναλλαγές χωρίς υποχρέωση 

ανταπόδοσης έχουν ταξινομηθεί ως κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία∙ διαφορετικά 

παρουσιάζονται ως μη-κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία. 

Αναγνώριση και επιμέτρηση 

Τα εισπρακτέα αναγνωρίζονται αρχικά στη δίκαιη αξία τους. Στη συνέχεια, αναπροσαρμόζονται με 

άλλες επιβαρύνσεις και τόκους ανάλογα με τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσία που τα διέπει, 

εξετάζονται για απομείωση και παρουσιάζονται σε αποσβεσμένο κόστος. Λεπτομέρειες σχετικά με τις 

πολιτικές απομείωσης και τον υπολογισμό της πρόβλεψης ζημιών παρέχονται στη σημείωση 3.19. 

3.21 Πληρωτέα 

Πληρωτέα από συναλλαγές με υποχρέωση ανταπόδοσης 

Ως πληρωτέα από συναλλαγές με υποχρέωση ανταπόδοσης αναγνωρίζονται οι υποχρεώσεις της 

Κεντρικής Κυβέρνησης προς τρίτους κατά την ημερομηνία αναφοράς. Περιλαμβάνονται οι 

υποχρεώσεις της Κεντρικής Κυβέρνησης για πληρωμή αγαθών και υπηρεσιών που έχουν αποκτηθεί, 

καθώς επίσης και τα δεδουλευμένα έξοδα, τα οποία δεν έχουν εξοφληθεί κατά την περίοδο αναφοράς. 

Τα πληρωτέα από συναλλαγές με υποχρέωση ανταπόδοσης ταξινομούνται ως τρέχουσες υποχρεώσεις, 

εάν η πληρωμή οφείλεται εντός ενός έτους ή λιγότερο∙ διαφορετικά παρουσιάζονται στις μη-τρέχουσες 

υποχρεώσεις. 
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3.21 Πληρωτέα (συνέχεια) 

Τα πληρωτέα αναγνωρίζονται αρχικά σε δίκαιη αξία και μετέπειτα παρουσιάζονται σε αποσβεσμένο 

κόστος. Περαιτέρω ανάλυση αναφορικά με την μετέπειτα επιμέτρηση των πληρωτέων περιγράφεται 

στη σημείωση 3.19. 

 

Μεταβιβάσεις πληρωτέες 

Οι μεταβιβάσεις πληρωτέες αφορούν στις υποχρεώσεις της Κεντρικής Κυβέρνησης προς τρίτους κατά 

την ημερομηνία αναφοράς και περιλαμβάνουν υποχρεώσεις για πληρωμή δαπανών που προκύπτουν 

κυρίως από συναλλαγές χωρίς υποχρέωση ανταπόδοσης.  

 

3.22 Κέρματα που έχουν τεθεί σε κυκλοφορία 

Τα κέρματα που έχουν τεθεί σε κυκλοφορία από την Κυπριακή Δημοκρατία αναγνωρίζονται ως 

χρηματοοικονομική υποχρέωση, εφόσον σε αντίθεση με τα τραπεζογραμμάτια ευρώ, τα οποία 

εκδίδονται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τις Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες, η έκδοση 

κερμάτων στην Ευρωζώνη αποτελεί αρμοδιότητα των Κυβερνήσεων των χωρών της Ευρωζώνης. 

Σημειώνεται ότι η Κυπριακή Δημοκρατία, έχει ορίσει την Κεντρική Τράπεζα Κύπρου (ΚΤΚ) ως 

αντιπρόσωπό της για όλα τα θέματα που αφορούν την έκδοση κερμάτων ευρώ στη Δημοκρατία. Ως εκ 

τούτου, η ΚΤΚ διεξάγει τις απαραίτητες ενέργειες για την κοπή, επεξεργασία και διανομή κερμάτων, 

καθώς επίσης και την απόσυρση και καταστροφή κερμάτων που δεν είναι κατάλληλα για 

επανακυκλοφορία. 

3.23 Προβλέψεις 

Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Κεντρική Κυβέρνηση έχει μια τρέχουσα υποχρέωση (νομική ή 

τεκμαιρόμενη) ως αποτέλεσμα παρελθοντικών γεγονότων και είναι πιθανό να απαιτηθεί εκροή πόρων 

που ενσωματώνει οικονομικά οφέλη ή υπηρεσίες για διακανονισμό της υποχρέωσης, το ποσό των 

οποίων μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα. Οι προβλέψεις αναθεωρούνται σε κάθε ημερομηνία αναφοράς 

και προσαρμόζονται για να αντανακλούν την τρέχουσα βέλτιστη εκτίμηση για την εκροή πόρων προς 

διακανονισμό της υποχρέωσης και προεξοφλούνται στην παρούσα αξία όταν η επίδραση της 

διαχρονικής αξίας του χρήματος είναι ουσιώδης. 

 

Όταν αναμένεται ότι μέρος ή το σύνολο της υποχρέωσης θα αποπληρωθεί από τρίτους, για παράδειγμα 

βάσει ενός ασφαλιστικού συμβολαίου, η αναμενόμενη αποπληρωμή αναγνωρίζεται ως ξεχωριστό 

περιουσιακό στοιχείο μόνο όταν η αποπληρωμή είναι σχεδόν βέβαιη. 

Η πρόβλεψη αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στην κατάσταση οικονομικής θέσης, ενώ το αντίστοιχο 

έξοδο παρουσιάζεται στην κατάσταση χρηματοοικονομικής επίδοσης καθαρό από οποιαδήποτε 

αποζημίωση. 

 
  



 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

8. Σημειώσεις στις Ξεχωριστές Οικονομικές Καταστάσεις 

Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2022 

 

54    
 

3.24 Ενδεχόμενες υποχρεώσεις και ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία 

Ενδεχόμενες υποχρεώσεις και ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία δεν αναγνωρίζονται ως υποχρεώσεις 
και περιουσιακά στοιχεία στην κατάσταση οικονομικής θέσης, αλλά γνωστοποιούνται στις σημειώσεις 
των οικονομικών καταστάσεων, εκτός αν η πιθανότητα εκροής ή εισροής πόρων που ενσωματώνουν 
οικονομικά οφέλη είναι απομακρυσμένη. 
 
Ενδεχόμενη υποχρέωση είναι μια πιθανή υποχρέωση, που προκύπτει από παρελθοντικά γεγονότα, της 
οποίας η ύπαρξη θα επιβεβαιωθεί μόνο από την πραγματοποίηση ή μη ενός ή περισσότερων αβέβαιων 
μελλοντικών γεγονότων. Ενδεχόμενη υποχρέωση προκύπτει όταν υπάρχει μια τρέχουσα υποχρέωση 
από παρελθοντικά γεγονότα, η οποία δεν αναγνωρίστηκε γιατί είτε εκτιμάται ότι δεν είναι πιθανό να 
προκύψει εκροή πόρων για διακανονισμό της υποχρέωσης, είτε το ποσό της υποχρέωσης δεν μπορεί 
να επιμετρηθεί αξιόπιστα.  
 
Ενδεχόμενο περιουσιακό στοιχείο είναι ένα πιθανό περιουσιακό στοιχείο, που προκύπτει από 
παρελθοντικά γεγονότα, του οποίου η ύπαρξη θα επιβεβαιωθεί μόνο από την πραγματοποίηση ή μη 
ενός ή περισσότερων αβέβαιων μελλοντικών γεγονότων, όχι εξολοκλήρου υπό τον έλεγχο της Κεντρικής 
Κυβέρνηση. 
 
Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις και τα ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία επαναξιολογούνται στο τέλος 

κάθε περιόδου αναφοράς, για εκτίμηση κατά πόσο η πιθανότητα εκροής ή εισροής πόρων που 

ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη έχει μεταβληθεί και εάν οι νέες εξελίξεις αντικατοπτρίζονται ορθά 

στις οικονομικές καταστάσεις.  

3.25 Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα 

Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα αρχικά λογίζονται με βάση το συντελεστή συναλλαγματικής 

ισοτιμίας που ισχύει κατά την ημερομηνία της συναλλαγής. Χρηματικά περιουσιακά στοιχεία και 

υποχρεώσεις, τα οποία εκφράζονται σε ξένο νόμισμα αναφέρονται στην κατάσταση οικονομικής θέσης 

χρησιμοποιώντας το συναλλαγματικό συντελεστή κατά την ημερομηνία αναφοράς. Συναλλαγματικές 

διαφορές που προκύπτουν κατά την αποπληρωμή τέτοιων συναλλαγών ή από τη μετατροπή των 

χρηματικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων με τη συναλλαγματική ισοτιμία που ισχύει 

κατά την ημερομηνία αναφοράς, αναγνωρίζονται στην κατάσταση χρηματοοικονομικής επίδοσης ως 

έσοδο ή έξοδο στην περίοδο κατά την οποία προκύπτουν. 

Τα μη χρηματικά στοιχεία που επιμετρούνται βάσει του ιστορικού κόστους σε ξένο νόμισμα, 

μετατρέπονται με τις συναλλαγματικές ισοτιμίες κατά τις ημερομηνίες των αρχικών συναλλαγών. Τα 

μη χρηματικά στοιχεία που επιμετρούνται σε δίκαιες αξίες σε ξένο νόμισμα, μετατρέπονται με τις 

συναλλαγματικές ισοτιμίες που υπήρχαν όταν προσδιορίστηκε η δίκαιη αξία. 

3.26 Αποθεματικό επανεκτίμησης ακινήτων 

Το πλεόνασμα /έλλειμμα από επανεκτίμηση γης αναγνωρίζεται στο αποθεματικό επανεκτίμησης 
ακινήτων, το οποίο συμπεριλαμβάνεται στα ίδια κεφάλαια. Κατά τη διάθεση επανεκτιμημένων 
ακινήτων, το σχετικό συσσωρευμένο πλεόνασμα που περιλαμβάνεται στο αποθεματικό επανεκτίμησης 
μεταφέρεται στο αποθεματικό συσσωρευμένων πλεονασμάτων/ ελλειμμάτων, ως προσαρμογή από 
επαναταξινόμηση. 
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3.27 Αποθεματικό επανεκτίμησης χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 

Το πλεόνασμα/έλλειμμα από επανεκτίμηση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων στη δίκαιη 

αξία τους μέσω ιδίων κεφαλαίων αναγνωρίζεται στο αποθεματικό επανεκτίμησης 

χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, το οποίο συμπεριλαμβάνεται στα ίδια κεφάλαια. Κατά 

τη διάθεση επανεκτιμημένων χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων στη δίκαιη αξία τους μέσω 

ιδίων κεφαλαίων, το σχετικό συσσωρευμένο πλεόνασμα / έλλειμμα που περιλαμβάνεται στο 

αποθεματικό επανεκτίμησης επαναταξινομείται στο πλεόνασμα / έλλειμα, ως προσαρμογή από 

επαναταξινόμηση. 

3.28 Αποθεματικό επανεκτίμησης σχεδίων καθορισμένων παροχών 

Το αποθεματικό χρεώνεται ή πιστώνεται με τις επαναμετρήσεις, περιλαμβανομένου αναλογιστικών 

κερδών και ζημιών, την επίδραση του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου αναγνώρισης στο πλεόνασμα 

(μη περιλαμβανομένου του καθαρού τόκου) και την απόδοση των περιουσιακών στοιχείων του 

προγράμματος (μη περιλαμβανομένου του καθαρού τόκου) τα οποία αναγνωρίζονται αμέσως στην 

κατάσταση οικονομικής θέσης. Οι επαναμετρήσεις δεν επανακατηγοριοποιούνται στα αποτελέσματα 

σε μετέπειτα περιόδους. 

3.29  Ροή μετρητών από λειτουργικές δραστηριότητες  

Οι ταμειακές ροές από την παραχώρηση δανείων προς τρίτους και την είσπραξη από αποπληρωμή 

παραχωρημένων δανείων και οι τόκοι δανείων που έχουν εισπραχθεί ταξινομούνται στις ροές 

μετρητών από λειτουργικές δραστηριότητες, εφόσον η Κεντρική Κυβέρνηση παραχωρεί δάνεια σε 

οντότητες που χρειάζονται οικονομική στήριξη, ως μέρος των λειτουργικών της δραστηριοτήτων και 

όχι για επενδυτικούς σκοπούς ή για σκοπούς μεγιστοποίησης των εσόδων της. Ως εκ τούτου, η 

κατηγοριοποίηση των ροών αυτών ως λειτουργικών αντικατοπτρίζει την οικονομική ουσία των 

συναλλαγών από τις οποίες προέκυψαν. 

3.30 Συνδεδεμένα μέρη 

Συνδεδεμένα μέρη προς την Κεντρική Κυβέρνηση θεωρούνται τα μέρη τα οποία συνδέονται μεταξύ 

τους εάν ένα συμβαλλόμενο μέρος έχει τη δυνατότητα να ελέγχει το άλλο μέρος, ή να ασκεί σημαντική 

επιρροή επί του άλλου μέρους κατά τη λήψη οικονομικών και λειτουργικών αποφάσεων, ή εάν τα μέρη 

υπόκειται σε κοινό έλεγχο. Τα συνδεδεμένα μέρη περιλαμβάνουν: 

(α) Οντότητες που άμεσα ή έμμεσα, μέσω ενός ή περισσοτέρων διαμεσολαβητών, ελέγχουν ή 

ελέγχονται από την Κεντρική Κυβέρνηση, 

(β) Συνδεδεμένες οντότητες, 

(γ) Άτομα που έχουν σημαντική επιρροή στην Κεντρική Κυβέρνηση και στενά μέλη της οικογένειας 

οποιουδήποτε τέτοιου ατόμου, 

(δ) Τα βασικά διευθυντικά στελέχη και μέλη του άμεσου οικογενειακού τους περιβάλλοντος, όπως 

αυτά καθορίζονται πιο κάτω και, 

(ε) Οντότητες στις οποίες διατηρείται ουσιαστικό δικαίωμα συμμετοχής, άμεσα ή έμμεσα, από 

οποιοδήποτε άτομο περιγράφεται στα σημεία (γ) ή (δ) ή επί των οποίων ένα τέτοιο άτομο 

μπορεί να ασκήσει σημαντική επιρροή). 



 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

8. Σημειώσεις στις Ξεχωριστές Οικονομικές Καταστάσεις 

Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2022 

 

56    
 

 

3.30 Συνδεδεμένα μέρη (συνέχεια) 

Μέλη του βασικού διευθυντικού προσωπικού της Κεντρικής Κυβέρνησης θεωρούνται συνδεδεμένα 

μέρη και αποτελούνται από τους πιο κάτω αξιωματούχους: 

(α) Πρόεδρος 

(β) Υπουργοί 

(γ) Υφυπουργοί 

 

Τα μέλη του άμεσου οικογενειακού περιβάλλοντος των βασικών διευθυντικών στελεχών ορίζονται ως: 

(α) οι σύζυγοι, σύντροφοι στο πλαίσιο συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης, εξαρτώμενα τέκνα ή 

συγγενείς που ζουν σε κοινό νοικοκυριό 

(β) οι παππούδες, γονείς, μη εξαρτώμενα τέκνα, εγγόνια, αδέλφια, και 

(γ) οι σύζυγοι ή σύντροφοι στο πλαίσιο συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης των τέκνων, γονείς και 

αδέλφια των συζύγων και των συντρόφων στο πλαίσιο συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης. 

 

3.31 Πληροφόρηση προϋπολογισμού 

Η κατάσταση υλοποίησης προϋπολογισμού περιλαμβάνει τα αρχικά και τα τελικά ποσά του 

προϋπολογισμού και τα συγκριτικά πραγματικά ποσά που εισπράχθηκαν ή πληρώθηκαν σε ταμειακή 

βάση σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό. Τα ποσά του προϋπολογισμού που παρουσιάζονται στην 

κατάσταση με βάση την οικονομική τους φύση, αποτελούνται από τα ποσά εσόδων και δαπανών για 

το έτος που αφορούν την Κεντρική Κυβέρνηση, όπως αυτά εγκρίθηκαν και ψηφίστηκαν από τη Βουλή 

των Αντιπροσώπων μέσα από τον περί Προϋπολογισμού του 2022 Νόμο του 2021 (Ν. ΧΧ(II)/2021), 

συμπεριλαμβανομένων και των εγκεκριμένων συμπληρωματικών προϋπολογισμών. 

Η Δημοσιονομική Έκθεση, η οποία εκδίδεται και δημοσιεύεται μαζί με αυτές τις οικονομικές 

καταστάσεις από το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας, περιλαμβάνει επεξηγήσεις για τις σημαντικές 

διαφορές μεταξύ: 

▪ του αρχικού και τελικού προϋπολογισμού, και 

▪ του τελικού προϋπολογισμού και των συγκριτικών πραγματικών ποσών σε ταμειακή βάση. 

Ο ετήσιος κρατικός προϋπολογισμός ετοιμάζεται πάνω σε ταμειακή βάση ανάλογα με την οικονομική 

φύση των δραστηριοτήτων, δηλαδή όλες οι εισπράξεις που προβλέπεται να εισρεύσουν και όλες οι 

πληρωμές που προβλέπεται να καταβληθούν σε μετρητά παρουσιάζονται σε μια κατάσταση. 

 

Οι οικονομικές καταστάσεις της Κεντρικής Κυβέρνησης ετοιμάζονται στη λογιστική βάση των 

δεδουλευμένων εσόδων και εξόδων. Ως αποτέλεσμα, προκύπτουν διαφορές μεταξύ των συγκριτικών 

πραγματικών ποσών του προϋπολογισμού και των πραγματικών ποσών που παρουσιάζονται στις 

ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις της Κεντρικής Κυβέρνησης. Οι διαφορές αυτές κατατάσσονται σε 

διαφορές λόγω της λογιστικής βάσης που ακολουθείται, σε χρονικές διαφορές και σε διαφορές στις 

οντότητες που συμπεριλαμβάνονται (ενοποιούνται). Οι χρονικές διαφορές αφορούν προσαρμογές για 

χρονικές διαφορές που συνδέονται με τις συνεχιζόμενες πιστώσεις. Η συμφιλίωση των διαφορών 

αυτών παρουσιάζεται στη σημείωση 46. 
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3.32 Γεγονότα μεταγενέστερα της ημερομηνίας αναφοράς 

Περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις αναπροσαρμόζονται για γεγονότα που συνέβησαν στην 

περίοδο μετά το τέλος του έτους μέχρι την ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων από 

το Υπουργικό Συμβούλιο, όταν τα γεγονότα αυτά προσφέρουν πρόσθετες πληροφορίες για την 

εκτίμηση ποσών σχετικών με καταστάσεις υπάρχουσες κατά το τέλος του έτους ή υποδεικνύουν ότι η 

αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας δεν είναι κατάλληλη. 

3.33 Συγκριτικά ποσά7 

Όπου χρειάζεται, τα συγκριτικά ποσά αναπροσαρμόζονται για να συνάδουν με τις αλλαγές στις 

λογιστικές πολιτικές, την υιοθέτηση νέων και αναθεωρημένων ΔΛΠΔΤ και την παρουσίαση του 

τρέχοντος οικονομικού έτους. 

4. Σημαντικές κρίσεις και πηγές αβεβαιότητας εκτιμήσεων 

Η ετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Δημόσιου 

Τομέα (ΔΛΠΔΤ) απαιτεί από τη διεύθυνση να χρησιμοποιεί κρίση, εκτιμήσεις και παραδοχές, οι οποίες 

επηρεάζουν τα ποσά που παρουσιάζονται στα έσοδα, έξοδα, περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις, 

καθώς και τη γνωστοποίηση ενδεχόμενων υποχρεώσεων, στο τέλος της περιόδου αναφοράς. Ωστόσο, 

η αβεβαιότητα σε αυτές τις παραδοχές και εκτιμήσεις μπορεί να οδηγήσει σε αποτελέσματα εντός του 

επόμενου οικονομικού έτους, τα οποία θα προκαλέσουν σημαντικές αναπροσαρμογές στη λογιστική 

αξία του περιουσιακού στοιχείου ή της υποχρέωσης που επηρεάζεται. 

Χρήση κρίσεων 

Κατά την εφαρμογή των λογιστικών πολιτικών, η διεύθυνση έχει ασκήσει την κρίση της σε περιπτώσεις 

οι οποίες δύναται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στα ποσά που αναγνωρίζονται στις οικονομικές 

καταστάσεις. 

Εκτιμήσεις και παραδοχές 

Πιο κάτω περιγράφονται οι βασικές παραδοχές αναφορικά με το μέλλον καθώς και άλλες βασικές 

πηγές αβεβαιότητας των εκτιμήσεων κατά την ημερομηνία αναφοράς, οι οποίες έχουν σημαντικό 

κίνδυνο να προκαλέσουν ουσιώδη αναπροσαρμογή στις λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων 

και υποχρεώσεων μέσα στο επόμενο οικονομικό έτος. Οι παραδοχές και οι εκτιμήσεις έχουν βασιστεί 

σε παραμέτρους διαθέσιμες κατά την ετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων. Ωστόσο, υπάρχουσες 

περιστάσεις και παραδοχές αναφορικά με μελλοντικές εξελίξεις μπορεί να αλλάξουν λόγω μεταβολών 

στην αγορά ή λόγω περιστάσεων που προκύπτουν και δεν μπορούν να ελεγχθούν. Οι αλλαγές αυτές 

αντικατοπτρίζονται στις παραδοχές όταν συμβούν. 

 
7 Εάν τα συγκριτικά ποσά έχουν αναπροσαρμοστεί θα πρέπει να γίνουν οι σχετικές γνωστοποιήσεις σύμφωνα 
με την πολιτική «Λογιστικές Πολιτικές Μεταβολές των Λογιστικών Εκτιμήσεων και Λάθη». 
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Οι επιπτώσεις αλλαγών στις λογιστικές εκτιμήσεις που επηρεάζουν περιουσιακά στοιχεία και 

υποχρεώσεις αναγνωρίζονται με την ανάλογη προσαρμογή της αξίας του στοιχείου κατά την περίοδο 

της αλλαγής. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις, οι επιπτώσεις αλλαγών στις λογιστικές εκτιμήσεις  

4. Σημαντικές κρίσεις και πηγές αβεβαιότητας εκτιμήσεων (συνέχεια) 

αναγνωρίζονται προοπτικά στην κατάσταση χρηματοοικονομικής επίδοσης κατά την περίοδο που 

επηρεάζεται από την αλλαγή. 

4.1 Άσκηση σημαντικής επιρροής 

Όπου η Κεντρική Κυβέρνηση κατέχει λιγότερο από το 20% του μετοχικού κεφαλαίου μίας οντότητας, η 

άσκηση ή μη, σημαντικής επιρροής καθορίζεται με βάση άλλα κριτήρια, όπως για παράδειγμα την 

εκπροσώπηση στο Διευθυντικό Συμβούλιο της οντότητας, η οποία δίνει δικαιώματα ψήφου πέραν του 

20%, καθώς επίσης και τη συμμετοχή στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της οικονομικής και 

επιχειρησιακής πολιτικής της οντότητας. 

4.2 Καθορισμός κόστους επένδυσης σε ελεγχόμενες οντότητες 

Το κόστος επένδυσης σε ελεγχόμενες οντότητες έχει καθοριστεί στο συμβολικό ποσό του €1 για όλες 

τις οντότητες για τις οποίες δεν υπάρχουν διαθέσιμα ολοκληρωμένα και ακριβή στοιχεία, όσον αφορά 

το κόστος επένδυσης το οποίο έγινε από την Κεντρική Κυβέρνηση. Όπου υπάρχουν ιστορικά στοιχεία 

που τεκμηριώνουν το κόστος επένδυσης (κυρίως σε περιπτώσεις αγοράς μετοχικού κεφαλαίου), οι 

ελεγχόμενες οντότητες έχουν λογιστικοποιηθεί στη βάση του ιστορικού αυτού κόστους.  

4.3 Αναγνώριση συνδεδεμένων οντοτήτων και κοινοπραξιών κατά την πρώτη εφαρμογή των 

ΔΛΠΔΤ στη βάση των δεδουλευμένων  

Οι επενδύσεις σε συνδεδεμένες οντότητες και κοινοπραξίες έχουν αναγνωριστεί, κατά την πρώτη 

εφαρμογή των ΔΛΠΔΤ στη βάση των δεδουλευμένων, στο συμβολικό ποσό του €1. Εξαίρεση αποτελούν 

οι επενδύσεις εκείνες, για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα ολοκληρωμένα και ακριβή στοιχεία για την 

εφαρμογή της μεθόδου καθαρής σχέσης αναδρομικά∙ δηλαδή, ιστορικά στοιχεία αναφορικά με το 

αρχικό κόστος επένδυσης, το μερίδιο του πλεονάσματος ή ελλείμματος από την επένδυση και τα 

μερίσματα που εισπράχθηκαν, από την ημερομηνία απόκτησης της επένδυσης μέχρι και τη μετάβαση 

στη βάση των δεδουλευμένων.  

4.4 Έσοδα από φορολογίες 

Τα έσοδα από φορολογίες αναγνωρίζονται στην περίοδο κατά την οποία το γεγονός που δημιουργεί το 

αντίστοιχο έσοδο λαμβάνει χώρα. Ορισμένα από τα ποσά δεδουλευμένων εισπρακτέων και άλλα 

στοιχεία υπόκεινται σε εκτιμήσεις, καθώς οι φορολογικές δηλώσεις και οι πληρωμές φόρων μπορούν 

να κατατεθούν σε μεταγενέστερη ημερομηνία από την ημερομηνία που επέρχεται το φορολογητέο 

γεγονός και μετά την ετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων της Κεντρικής Κυβέρνησης. 
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4.4  Έσοδα από φορολογίες (συνέχεια) 

Η απώλεια εσόδων που προκύπτει λόγω φοροδιαφυγής, χρήσης μεθόδων αποφυγής πληρωμής από 

τους φορολογουμένους, χρήσης διαφορετικών ερμηνειών σε σύνθετες φορολογικές συναλλαγές και 

σφάλμα δεν αναγνωρίζεται στις οικονομικές καταστάσεις. 

4.5 Ποσά που εισπράττονται ως αντιπρόσωπος 

Σε σχέση με ποσά που εισπράττονται ως αντιπρόσωπος, θα πρέπει να επεξηγηθούν οι κρίσεις, εκτός 

από εκείνες που περιλαμβάνουν εκτιμήσεις, τις οποίες έκανε η Διεύθυνση κατά τον καθορισμό του 

κατά πόσο η οντότητα δρούσε ως αντιπρόσωπος ή όχι, και οι οποίες είχαν τον πιο σημαντικό 

αντίκτυπο στα ποσά που αναγνωρίστηκαν στις οικονομικές καταστάσεις (εάν εφαρμόζεται). 

4.6 Δεσμεύσεις λειτουργικής μίσθωσης – εκμισθωτής 

Υπάρχουν σε ισχύ μισθώσεις σε τρίτους ακινήτων που ανήκουν στην Κεντρική Κυβέρνηση. Με βάση την 

αξιολόγηση των όρων και προϋποθέσεων των διευθετήσεων αυτών (π.χ. το γεγονός ότι η διάρκεια της 

μίσθωσης δεν αποτελεί ουσιαστικό μέρος της οικονομικής ζωής του εμπορικού ακινήτου), έχει 

καθοριστεί ότι η Κεντρική Κυβέρνηση διατηρεί όλους τους σημαντικούς κίνδυνους και οφέλη που 

προκύπτουν από την κυριότητα των ακινήτων και επομένως τα συμβόλαια αυτά λογίζονται ως 

λειτουργικές μισθώσεις. 

4.7 Ωφέλιμες ζωές και υπολειμματικές αξίες 

Οι ωφέλιμες ζωές και οι υπολειμματικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων αξιολογούνται 

χρησιμοποιώντας δείκτες πληροφόρησης σχετικά με πιθανή μελλοντική χρήση και αξία από τυχόν 

διάθεση τους, οι οποίοι συνοψίζονται στους ακόλουθους: 

• Κατάσταση του περιουσιακού στοιχείου στη βάση υπολογισμών εμπειρογνωμόνων που 

εργοδοτούνται από την Κεντρική Κυβέρνηση, 

• Φύση του περιουσιακού στοιχείου, η ευαισθησία και προσαρμοστικότητα του στις 

τεχνολογικές και διαδικαστικές αλλαγές, 

• Φύση των διαδικασιών στις οποίες αναπτύσσεται το περιουσιακό στοιχείο, 

• Διαθεσιμότητα χρηματοδότησης για αντικατάσταση του περιουσιακού στοιχείου, και 

• Αλλαγές στην αγορά σχετικά με το περιουσιακό στοιχείο. 

4.8 Απομείωση μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που δημιουργούν ταμειακές 

ροές 

Τα ανακτήσιμα ποσά μονάδων που δημιουργούν ταμειακές ροές και μεμονωμένων περιουσιακών 

στοιχείων καθορίζονται στη ψηλότερη αξία μεταξύ της υπολογιζόμενης αξίας χρήσης και της δίκαιης 

αξίας μείον έξοδα πώλησης, οι οποίες μεταβάλλονται διαρκώς. Οι υπολογισμοί αυτοί απαιτούν τη 

χρήση εκτιμήσεων και παραδοχών.  

Η λογιστική αξία περιουσιακών στοιχείων αναθεωρείται και εξετάζεται όταν γεγονότα ή αλλαγές στις 

περιστάσεις υποδηλώνουν ότι η λογιστική αξία δυνατό να μην είναι ανακτήσιμη. Περιουσιακά στοιχεία 

που δημιουργούν ταμειακές ροές ομαδοποιούνται σε μονάδες δημιουργίας ταμειακών ροών, δηλαδή 

στο χαμηλότερο επίπεδο/ στάδιο στο οποίο οι αναγνωρίσιμες ταμειακές ροές είναι σε μεγάλο βαθμό  
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4.8 Απομείωση μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που δημιουργούν ταμειακές ροές 

(συνέχεια) 

ανεξάρτητες από τις ταμειακές ροές άλλων περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων. Σε περίπτωση 

που υπάρχουν ενδείξεις για απομείωση, ετοιμάζονται εκτιμήσεις των αναμενόμενων μελλοντικών 

ταμειακών ροών για κάθε ομάδα περιουσιακών στοιχείων. Οι αναμενόμενες μελλοντικές ταμειακές 

ροές που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό της αξίας χρήσης των ενσώματων πάγιων περιουσιακών 

στοιχείων είναι εγγενώς αβέβαιες και μπορούν να αλλάξουν ουσιωδώς με την πάροδο του χρόνου. 

4.9 Απομείωση μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που δεν δημιουργούν ταμειακές 

ροές 

Η λογιστική αξία περιουσιακών στοιχείων που δεν δημιουργούν ταμειακές ροές αναθεωρείται και 

εξετάζεται όταν γεγονότα ή αλλαγές στις περιστάσεις υποδηλώνουν ότι μπορεί να υπάρχει μείωση στις 

προσφερόμενες υπηρεσίες που λογικά αναμένονται να εξαχθούν από το περιουσιακό στοιχείο. Όπου 

υπάρχουν ενδείξεις πιθανής απομείωσης, γίνονται έλεγχοι απομείωσης, για τους οποίους είναι 

απαραίτητος ο καθορισμός της δίκαιης αξίας και του ανακτήσιμου ποσού εξυπηρέτησης του 

περιουσιακού στοιχείου. Ο υπολογισμός αυτών των παραμέτρων βασίζεται στη χρήση εκτιμήσεων και 

παραδοχών. Οποιεσδήποτε μεταγενέστερες αλλαγές στους παράγοντες που υποστηρίζουν αυτές τις 

εκτιμήσεις και παραδοχές μπορεί να επηρεάσουν την αναφερόμενη λογιστική αξία του εν λόγω 

περιουσιακού στοιχείου. 

4.10 Υπολογισμός δίκαιης αξίας – χρηματοοικονομικά μέσα 

Στις περιπτώσεις που η δίκαιη αξία χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που αναφέρεται 

στην κατάσταση οικονομικής θέσης δεν μπορεί να εξαχθεί από ενεργείς αγορές, η δίκαιη αξία τους 

καθορίζεται με τη χρήση τεχνικών αποτιμήσεων, συμπεριλαμβανομένου του μοντέλου 

προεξοφλημένων ταμειακών ροών. Τα δεδομένα που εισάγονται στα μοντέλα αυτά συλλέγονται από 

παρατηρήσιμες αγορές εκεί όπου είναι εφικτό, ενώ σε αντίθετη περίπτωση η δίκαιη αξία καθορίζεται 

κατ’ εκτίμηση. Η εκτίμηση αυτή περιλαμβάνει την αξιολόγηση παραγόντων όπως κίνδυνος 

ρευστότητας, πιστωτικός κίνδυνος και μεταβλητότητα. Αλλαγές στις παραδοχές σχετικά με αυτούς τους 

παράγοντες μπορεί να επηρεάσουν την αναφερόμενη δίκαιη αξία των χρηματοοικονομικών μέσων. 

4.11 Ωφελήματα αφυπηρέτησης 

Η επιμέτρηση των υποχρεώσεων για συνταξιοδότηση εξαρτάται από έναν αριθμό παραγόντων που 

προσδιορίζονται σε αναλογιστική βάση χρησιμοποιώντας τη Μέθοδο Προβεβλημένης Πιστωτικής 

Μονάδας, η οποία βασίζεται σε διάφορες παραδοχές. Δύο κύριες παραδοχές που επηρεάζουν 

ουσιαστικά τον υπολογισμό αυτής της υποχρέωσης περιλαμβάνουν το προεξοφλητικό επιτόκιο και το 

συντελεστή πληθωρισμού μισθών. Οποιεσδήποτε αλλαγές σε αυτές τις παραδοχές επηρεάζουν τη 

λογιστική αξία της υποχρέωσης. 

4.12 Προβλέψεις 

Τα βασικά διευθυντικά στελέχη της Κεντρικής Κυβέρνησης έχουν εγείρει και καθορίσει, κατά την κρίση 

τους, προβλέψεις με βάση τη διαθέσιμη πληροφόρηση, η οποία ενισχύεται από την εμπειρία 

προηγούμενων παρόμοιων συναλλαγών και, σε μερικές περιπτώσεις, αναφορών ανεξάρτητων 

εμπειρογνωμόνων.  
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4.12 Προβλέψεις (συνέχεια) 

Οι προβλέψεις αποτιμώνται με βάση την καλύτερη εκτίμηση των βασικών διευθυντικών στελεχών της 

Κεντρικής Κυβέρνησης, σχετικά με τις εκροές που απαιτούνται για τον διακανονισμό της υποχρέωσης 

που υπάρχει κατά την ημερομηνία αναφοράς και προεξοφλούνται στην παρούσα αξία όταν η επίδραση 

της διαχρονικής αξίας του χρήματος είναι ουσιώδης. 

Οι εκτιμήσεις προεξοφλούνται σε προεξοφλητικό επιτόκιο πριν τη φορολογία το οποίο 

αντιπροσωπεύει τις τρέχουσες εκτιμήσεις της αγοράς για τη διαχρονική αξία του χρήματος.  

4.13 Απομείωση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 

Θα συμπληρωθεί σε μεταγενέστερο στάδιο με βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης μεθόδου 

απομείωσης. 

5. Φόροι 

 Σημ. 2022 2021 
  € € 
Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων    
Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων    
Άλλοι φόροι σε εισοδήματα και κέρδη    
Φόροι κινητής και ακίνητης περιουσίας    
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας    
Φόροι κατανάλωσης    
Εισαγωγικοί δασμοί    
Άλλοι φόροι, τέλη και άδειες    

    
Τα έσοδα από άλλους φόρους, τέλη και άδειες αποτελούνται από τα πιο κάτω:   

  2022 2021 
  € € 
Άδειες κυκλοφορίας Μηχανοκίνητων Οχημάτων     
Τέλη σε εμπορεύματα και υπηρεσίες     
Άλλα    
    

    

Σημειώνεται ότι τα ακόλουθα πρέπει να γνωστοποιηθούν στις Σημειώσεις (Σημειώσεις 5-53) για όλες 

τις περιπτώσεις στις οποίες υπάρχει αβεβαιότητα εκτιμήσεων:  

(α)Η φύση της παραδοχής ή άλλης αβέβαιης εκτίμησης· (β) Η ευαισθησία των λογιστικών ποσών στις 

μεθόδους, τις παραδοχές και τις εκτιμήσεις στις οποίες βασίζεται ο υπολογισμός τους, 

συμπεριλαμβανομένων των λόγων για την ευαισθησία· (γ) Η αναμενόμενη επίλυση μιας 

αβεβαιότητας και το εύρος των εύλογα πιθανών αποτελεσμάτων εντός του επόμενου οικονομικού 

έτους σε σχέση με τη λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων που 

επηρεάστηκαν· και (δ)Μια επεξήγηση των αλλαγών που έγιναν σε προηγούμενες παραδοχές σχετικά 

με αυτά τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις, και εάν η αβεβαιότητα παραμένει άλυτη. 
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6. Μεταβιβάσεις 

 Σημ. 2022 2021 
  € € 
Χορηγίες Ευρωπαϊκής Ένωσης    
Χορηγίες Διεθνών Οργανισμών    
Ιδιωτικές χορηγίες, δωρεές και κληροδοτήματα    
Άλλες χορηγίες    
Πρόστιμα, επιβαρύνσεις φόρων και χρηματικές ποινές    
Διαγραφή υποχρεώσεων    
Άλλες μεταβιβάσεις    

    

 

Τα έσοδα από δωρεές και κληροδοτήματα περιλαμβάνουν €XXX από ιδιωτικές χορηγίες, €ΧΧΧ από 

δωρεές και €ΧΧΧ έσοδα από κληροδοτήματα…. Οι δωρεές περιλαμβάνουν €ΧΧΧ αγαθά σε είδος και 

τα κληροδοτήματα €ΧΧΧ αγαθά σε είδος….. 

 

7. Κοινωνικές Εισφορές και Συνεισφορές Συντάξεων 

 Σημ. 2022 2021 
  € € 
Άλλες Κοινωνικές Εισφορές    
Έσοδα από αποκοπή συμπληρωματικών συντάξεων    

    

 

8. Άλλα έσοδα8 

 Σημ. 2022 2021 
  € € 
Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών    
Έσοδα από προσφορά υπηρεσιών και πώληση αγαθών    
Έσοδα από λειτουργικές μισθώσεις (ενοίκια)    
Έσοδα από συμφωνίες παραχώρησης υπηρεσιών    
Έσοδα από εκμετάλλευση υδρογονανθράκων    
Άλλα δικαιώματα    

    

    
    
    

 
8 Αναλόγως της σημαντικότητας των ποσών και του αριθμού διαφορετικών εσόδων / κερδών, τα ακόλουθα θα 
πρέπει να ληφθούν υπόψη για την παρουσίαση της συγκεκριμένης σημείωσης: (α) κατά πόσο είναι καλύτερα να 
χωριστεί η Σημείωση σε «άλλα έσοδα» και «άλλα κέρδη» με αντίστοιχη αλλαγή στην όψη της Κατάστασης 
Χρηματοοικονομικής Επίδοσης και (β) στη σημείωση αυτή παρουσιάζεται το καθαρό ποσό γεγονός που σημαίνει 
ότι κάποια στοιχεία μπορεί να φανούν κάτω από τα «άλλα έξοδα». 
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 Σημ. 2022 2021 
  € € 
Έσοδα από επενδύσεις σε άλλες οντότητες    
Μερίσματα και παρόμοιες διανομές από ελεγχόμενες 
οντότητες 

   

Μερίσματα και παρόμοιες διανομές από άλλες 
επενδύσεις 

   

Κέρδος από πώληση επενδύσεων σε ελεγχόμενες 
οντότητες 

   

Κέρδος από πώληση επενδύσεων σε συνδεδεμένες 
οντότητες και κοινοπραξίες 

   

Κέρδος από πώληση άλλων επενδύσεων    

    

    
Κέρδος από ακίνητα και άυλα περιουσιακά στοιχεία    
Κέρδος από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και 
εξοπλισμού 

   

Κέρδος από πώληση συμφωνιών παραχώρησης 
υπηρεσιών 

   

Κέρδος από πώληση επενδύσεων σε ακίνητα    
Κέρδος από πώληση άυλων περιουσιακών στοιχείων    
Κέρδος από πώληση περιουσιακών στοιχείων που 
κατέχονται προς πώληση 

   

Κέρδος από επανεκτίμηση ακινήτων, εγκαταστάσεων και 
εξοπλισμού 

   

Κέρδος από επανεκτίμηση συμφωνιών παραχώρησης 
υπηρεσιών 

   

Κέρδος από επανεκτίμηση επενδύσεων σε ακίνητα    

    

    
Κέρδος από άλλα χρηματοοικονομικά περιουσιακά 
στοιχεία 

   

Κέρδος από πώληση άλλων χρηματοοικονομικών 
περιουσιακών στοιχείων 

   

Κέρδος από επανεκτίμηση χρηματοοικονομικών μέσων    

Κέρδος από μεταβολή δίκαιης αξίας σε 
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στη δίκαιη 
αξία μέσω πλεονάσματος ή ελλείματος 

   

    

    
    
    
    
    
    
    



 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

8. Σημειώσεις στις Ξεχωριστές Οικονομικές Καταστάσεις 

Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2022 

 

64    
 

 Σημ. 2022 2021 
  € € 
Διάφορα άλλα έσοδα    
Καθαρό κέρδος από συναλλαγματικές διαφορές9    
Άλλα έσοδα    

    

    

 

Έσοδα από προσφορά υπηρεσιών και παροχή υπηρεσιών προέρχονται κυρίως από … 

Έσοδα από λειτουργικές μισθώσεις ύψους €ΧΧ (2021: €ΧΧΧ) προέρχονται κυρίως από μισθώσεις 

βιομηχανικών οικοπέδων. 

Κέρδος από πώληση επενδύσεων σε ελεγχόμενες οντότητες προκύπτει από την πώληση ΧΧΧ% της ΧΧΧ 

ελεγχόμενης οντότητας στις ΧΧ/ΧΧ/ΧΧΧΧ για ποσό ύψους €ΧΧΧΧ.  

Κέρδος από πώληση επενδύσεων σε συνδεδεμένες οντότητες και κοινοπραξίες προκύπτει από την 

πώληση ΧΧΧ% της ΧΧΧ συνδεδεμένης οντότητας στις ΧΧ/ΧΧ/ΧΧΧΧ για ποσό ύψους €ΧΧΧΧ. Τα 

αποτελέσματα της ΧΧΧ συνδεδεμένης οντότητας ενοποιήθηκαν με τη μέθοδο της καθαρής θέσης έως 

και την ημερομηνία πώλησης. 

Κέρδος από πώληση άλλων επενδύσεων προκύπτει από ….. 

Κέρδος από πώληση άλλων περιουσιακών στοιχείων προκύπτει από την πώληση οικοπέδων …… 

Ανάμεσα στα διάφορα άλλα έσοδα περιλαμβάνεται και ποσό €ΧΧΧ το οποίο αφορά ανάκτηση εξόδων 

για… 

 

9.  Έσοδα Χρηματοδότησης 

 Σημ. 2023 2022 
  € € 
Έσοδα από τόκους σε φορολογίες    
Έσοδα από τόκους χρηματοδοτικών μισθώσεων    
Έσοδα από τόκους δανεισμού και αναστροφή 
προεξόφλησης10 

   

Έσοδα από τόκους τραπεζικών καταθέσεων    
Προμήθειες από παραχώρηση εγγυήσεων    

 
9 Η κατηγοριοποίηση του καθαρού συναλλαγματικού κέρδους / ζημίας θα εξαρτηθεί και από τη φύση των 
σημαντικών ποσών (π.χ. εάν οι συναλλαγματικές διαφορές προκύπτουν λόγω δανείων, τότε η καθαρή 
συναλλαγματική ζημία θα γνωστοποιηθεί στα έξοδα χρηματοδότησης και το καθαρό συναλλαγματικό κέρδος στα 
έσοδα χρηματοδότησης. 
10 Αναλόγως της φύσης των ποσών που θα περιλαμβάνονται κατά έτος, η γραμμή αυτή ίσως να πρέπει να 
ονομαστεί διαφορετικά για να δηλώνει καλύτερα τη φύση των ποσών που περιλαμβάνονται. 
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Κέρδη από μη τοκοφόρες χρηματοοικονομικές 
υποχρεώσεις11 

   

    

 

10. Έξοδα Προσωπικού 

 Σημ. 2022 2021 
  € € 
Μισθοδοσία και Ωφελήματα    
Μισθοδοσία και ωφελήματα Κρατικών Αξιωματούχων    
Μισθοδοσία και ωφελήματα Κρατικών Υπαλλήλων    
Μισθοδοσία και ωφελήματα Ωρομίσθιου Κυβερνητικού 
Προσωπικού 

   

Μισθοδοσία Προσωπικού Εξωτερικών Υπηρεσιών    
Άλλη μισθοδοσία    

    

Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία    
Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Κρατικούς 
Αξιωματούχους 

   

Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Κρατικούς 
Υπαλλήλους 

   

Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Ωρομίσθιο 
Κυβερνητικού Προσωπικό 

   

Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Προσωπικό 
Εξωτερικών Υπηρεσιών 

   

    

Ωφελήματα Μετά την Απασχόληση    
Κόστος προϋπηρεσίας 38   
Κόστος τρέχουσας απασχόληση 38   
Κέδρος / (ζημία) στο διακανονισμό ωφελημάτων μετά 
την απασχόληση 

   

Καθαρή προεξόφληση επί της καθαρής υποχρέωσης 
καθορισμένων παροχών 

   

    

 

  

 
11 Εάν υπάρχουν μόνο Γραμμάτια δημοσίου σε αυτή την κατηγορία, ίσως να μετονομαστεί ως «Κέρδη από 
Γραμμάτια δημοσίου». Επίσης μόνο εάν το ποσό είναι σημαντικό θα πρέπει να φανεί ως ξεχωριστή γραμμή. 



 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

8. Σημειώσεις στις Ξεχωριστές Οικονομικές Καταστάσεις 

Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2022 

 

66    
 

11. Λειτουργικά έξοδα 

 Σημ. 2022 2021 
  € € 
Αγορά αγαθών και υπηρεσιών    
Λειτουργικές μισθώσεις (ενοίκια)    
Εκπαίδευση προσωπικού, συνέδρια, σεμινάρια και άλλες 
εκδηλώσεις 

   

Συμβουλευτικές υπηρεσίες και έρευνες    
Συντηρήσεις και επιδιορθώσεις    
Εκδόσεις και δημοσιότητα    
Άλλα λειτουργικά έξοδα 12    

    

 

Η αγορά αγαθών και υπηρεσιών περιλαμβάνει €XXX οδοιπορικά, €ΧΧΧ για μίσθωση υπηρεσιών και 

αντιμισθία, €ΧΧΧ για αγορά αναλωσίμων και €ΧΧΧ για αγορά ιατρικών προμηθειών. Περιλαμβάνει 

επίσης €ΧΧΧ για αντιστροφή απομείωσης αποθεμάτων.  

Έξοδα από λειτουργικές μισθώσεις ύψους €ΧΧΧ (2021: €ΧΧΧ) προέρχονται κυρίως από μισθώσεις…  

Στα άλλα λειτουργικά έξοδα περιλαμβάνονται €XXX για ……. 

12. Κοινωνικά ωφελήματα 

 Σημ. 2022 2021 
  € € 
    
Ωφελήματα Κοινωνικής Αρωγής    
Στέγασης     
Ευημερίας και πρόνοιας    
Γεωργικής και αγροτικής ανάπτυξης    
Μεταφορών    
Απασχόλησης και κοινωνικής ενσωμάτωσης ατόμων με 
αναπηρίες 

   

Ανακούφισης εγκλωβισμένων    
Επιδόματα κοινωνικών ασφαλίσεων    
Άλλα κοινωνικά ωφελήματα    

Σύνολο    

 

 

 

  

 
12 Περιλαμβάνει και τα Έξοδα διαχείρισης δημόσιου χρέους 
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12. Κοινωνικά ωφελήματα (συνέχεια) 

Η συνολική μείωση των εσόδων που προέκυψε κατά το έτος ως αποτέλεσμα της απαλλαγής από την 

καταβολή τελών, η οποία παραχωρήθηκε ως κοινωνικό ωφέλημα σε ευπαθής ομάδες ήταν €…., (2021: 

€….). Η απώλεια εσόδων σχετίζεται συγκεκριμένα με τα πιο κάτω Σχέδια:13 

  2022 2021 
  € € 
Απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής διδάκτρων 
παιδιών μη υποχρεωτικής φοίτησης, ηλικίας 3 χρόνων 
μέχρι 4 χρόνων και 8 μηνών, τα οποία φοιτούν σε 
δημόσια νηπιαγωγεία  

   

Καταβολή μειωμένου τέλους κατανάλωσης για 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας από τους ευάλωτους 
καταναλωτές. 

   

Απαλλαγή καταβολής τελών συμμετοχής στις 
Παγκύπριες Εξετάσεις και έκδοσης του απολυτηρίου και 
ενός αποδεικτικού απόλυσης εκ μέρους άπορων 
τελειόφοιτων μαθητών ή μαθητών των οποίων η 
οικογένεια λαμβάνει το ΕΕΕ ή δημόσιο βοήθημα 

   

    

    

 

Στις πιο κάτω παραγράφους παρατίθενται τα ωφελήματα κοινωνικής αρωγής με τη μεγαλύτερη 

δαπάνη και τα οποία θεωρούνται ουσιώδη: 

I. Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (ΕΕΕ): 

Συμπεριλαμβάνεται στην υποκατηγορία Ευημερίας και Πρόνοιας των Ωφελημάτων Κοινωνικής 

Αρωγής, με συνολική δαπάνη ύψους €…., (2022: €….).  

 

Το ΕΕΕ διέπεται από τον περί «Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί 

Κοινωνικών Παροχών Νόμο του 2014 (Ν. 109(Ι)/2014)» και χρηματοδοτείται από τον κρατικό 

προϋπολογισμό.   

 

Σκοπός του ΕΕΕ είναι η εξασφάλιση ενός ελάχιστου εισοδήματος σε κάθε άτομο και οικογένεια 

που δε διαθέτει επαρκείς πόρους συντήρησης, παρέχοντας ένα δίκτυ προστασίας σε όσους το 

έχουν ανάγκη. Με την παροχή του ΕΕΕ αντιμετωπίζεται ο κίνδυνος του κοινωνικού 

αποκλεισμού, κατοχυρώνεται το θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα κάθε πολίτη για αξιοπρεπή  

 
13 Θα πρέπει να διερευνηθεί η φύση της συναλλαγής, δηλαδή εάν είναι πρωτίστως μια "έκπτωση" που δίνεται 
στους δικαιούχους ή " κοινωνικό ωφέλημα". Εάν η απαλλαγή από την καταβολή τελών αποτελεί όντως μείωση 
εσόδων τότε ο πίνακας στον οποίο παρουσιάζεται η μείωση εσόδων θα πρέπει να μετακινηθεί στη σημείωση για 
τα Έσοδα. Εντούτοις εάν η φύση της συναλλαγής είναι πρωτίστως κοινωνικό ωφέλημα να παραμείνει ως έχει και 
να αλλάξει το λεκτικό ώστε να υποδηλώνει ότι υπάρχει διαφορά στη διατίμηση, παρά «μείωση εσόδων» 
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12. Κοινωνικά ωφελήματα (συνέχεια) 

διαβίωση και εξασφαλίζεται ένα ελάχιστο εισόδημα σε κάθε άτομο και οικογένεια που δε 

διαθέτει επαρκείς πόρους συντήρησης.  

 

Για να δικαιούται κάποιος να υποβάλει αίτηση για ΕΕΕ πρέπει να πληροί τις πιο κάτω 

προϋποθέσεις: 

(α) να έχει νόμιμη και συνεχή διαμονή τα τελευταία πέντε (5) έτη από την ημερομηνία 

υποβολής της αίτησης στην Κυπριακή Δημοκρατία, 

(β) να είναι άνω των 28 ετών, εκτός αν είναι έγγαμος, ορφανός, μονογονιός, ανάπηρος του 

οποίου η αναπηρία έχει πιστοποιηθεί ή ενήλικο άτομο κάτω των 28 ετών που πριν τη 

συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας του τελούσε υπό τη φροντίδα των υπηρεσιών 

κοινωνικής Ευημερίας. 

Δεν καθίσταται δικαιούχος για παραχώρηση του ΕΕΕ, οποιοδήποτε πρόσωπο διαθέτει ακίνητη 

ιδιοκτησία και χρηματοοικονομικά στοιχεία πέραν των ορίων που αναφέρονται στο άρθρο 13 

του περί «Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών Νόμο 

του 2014 (Ν. 109(Ι)/2014)». 

Το ΕΕΕ παραχωρείται στους δικαιούχους σε μηνιαία βάση ως χρηματικό ποσό.  

Σύμφωνα με την Έρευνα Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών 20ΧΧ, το 

χρηματικό όριο κινδύνου φτώχιας το 20ΧΧ υπολογίζεται στις €ΧΧΧΧ (με οικονομικό έτος 

αναφοράς το 20ΧΧ). Το όριο αυτό αυξήθηκε κατά ΧΧ% σε σύγκριση με το 20ΧΧ, λόγω αύξησης 

του μέσου διαθέσιμου εισοδήματος της χώρας. 

 

Παράλληλα σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, το ποσοστό 

κινδύνου φτώχιας μειώθηκε στο ΧΧ% σε σύγκριση με ΧΧ% το 20ΧΧ. Το ποσοστό κινδύνου 

φτώχιας ή κοινωνικού αποκλεισμού μειώθηκε στο ΧΧ % το 20ΧΧ, από ΧΧ % το 20ΧΧ. Το ποσοστό 

κοινωνικού αποκλεισμού είναι το ποσοστό του πληθυσμού που είναι κάτω από το όριο της 

φτώχιας ή ζει σε νοικοκυριά που έχουν σοβαρή υλική στέρηση ή ζει σε νοικοκυριά με πολύ 

χαμηλό δείκτη έντασης εργασίας. Ο συντελεστής Gini, ο οποίος αποτελεί δείκτη άνισης 

κατανομής ή συγκέντρωσης του εισοδήματος, το 20ΧΧ μειώθηκε στο ΧΧ από ΧΧ το 20ΧΧ. 

Μείωση στην τιμή του συντελεστή Gini συνεπάγεται και μείωση της ανισότητας, εφόσον αν τα 

εισοδήματα ήταν εξίσου κατανεμημένα στον πληθυσμό, τότε ο συντελεστής θα ήταν 0 (πλήρης 

ισότητα). 

Από το πιο πάνω στοιχεία αναμένεται ότι, ως χρηματικό ποσό, το ΕΕΕ θα μειωθεί εφόσον θα 

μειωθούν τα άτομα που θα το έχουν ανάγκη. 

 

II. Επίδομα Τέκνου και Επίδομα Μονογονεϊκής Οικογένειας 

Το Επίδομα Τέκνου και Επίδομα Μονογονεϊκής Οικογένειας εντάχθηκε στην υποκατηγορία 

Ευημερίας και Πρόνοιας των Ωφελημάτων Κοινωνικής Αρωγής, με συνολική δαπάνη ύψους €…. 

(2022: €….).  
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Το Επιδόματα παραχωρούνται με βάση τους περί «Παροχής Επιδόματος Τέκνου Νόμοι 2002-

2015», τον Κανονισμό (ΕΚ) αρ. 883/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 29ης Απριλίου για το συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας. 

 

Σκοπός της παραχώρησης των επιδομάτων είναι η ενίσχυση οικογενειών με χαμηλό συνολικό 

ακάθαρτο εισόδημα, μέσω χρηματικής καταβολής βάσει του αριθμού των τέκνων. Το επίδομα 

είναι αντιστρόφως ανάλογο του συνολικού ακαθάριστου οικογενειακού εισοδήματος.  

 

Με την παροχή των επιδομάτων αντιμετωπίζονται οι αυξημένες οικονομικές ανάγκες των 

χαμηλότερων οικονομικών στρωμάτων της κοινωνίας. 

 

Για να δικαιούται κάποιος να υποβάλει αίτηση για τα επιδόματα πρέπει να πληροί τις πιο κάτω 

προϋποθέσεις: 
 

(α) Το επίδομα τέκνου παραχωρείται στις οικογένειες που έχουν τη συνήθη διαμονή τους, 

τουλάχιστον κατά τα τελευταία τρία χρόνια, στην περιοχή της Κύπρου όπου ασκείται 

έλεγχος από την Κυπριακή Δημοκρατία.  

(β) Δικαίωμα σε επίδομα τέκνου έχει η οικογένεια της οποίας το ετήσιο ακαθάριστο 

οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει:  

(i) τις €49.000 για οικογένειες με ένα εξαρτώμενο τέκνο,  

(ii) τις €59.000 για οικογένειες με δύο ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα. 

(γ) Δικαίωμα σε επίδομα μονογονεϊκής οικογένειας έχει οικογένεια της οποίας το ετήσιο 

ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει τις €49.000. 

(δ) Πέραν του εισοδηματικού κριτηρίου, το επίδομα τέκνου δεν παραχωρείται όταν η 

συνολική αξία, σε τρέχουσες τιμές, των περιουσιακών στοιχείων της οικογένειας 

συμπεριλαμβανομένων των ακινήτων, μετοχών, ομολόγων, χρεογράφων και 

καταθέσεων, υπερβαίνει το €1.200.000. 

 

Τα δύο Επιδόματα παραχωρούνται στους δικαιούχους σε μηνιαία βάση ως χρηματικό ποσό. 

 

Με βάση τις Δημογραφικές Στατιστικές του 20ΧΧ, το 20ΧΧ ο αριθμός των γεννήσεων στις 

περιοχές που ελέγχει το Κράτος αυξήθηκε στις ΧΧΧΧ από ΧΧΧΧ το 20ΧΧ και το ακαθάριστο 

ποσοστό γεννητικότητας υπολογίστηκε στο ΧΧ για κάθε 1.000 κατοίκους. Παράλληλα σύμφωνα 

με τα τελευταία στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, το ποσοστό κινδύνου φτώχιας μειώθηκε 

στο ΧΧ% σε σύγκριση με ΧΧ% το 20ΧΧ, ενώ ο συντελεστής Gini το 20ΧΧ μειώθηκε στο ΧΧ από ΧΧ 

το 20ΧΧ. Επομένως το Επίδομα Τέκνου αναμένεται να παραμείνει στα ίδια επίπεδα όπως τις 

προηγούμενες χρονιές.  

 

Τέλος, με βάση τις ίδιες στατιστικές, το 20ΧΧ ο αριθμός των διαζυγίων αυξήθηκε στα ΧΧΧ, από 

ΧΧΧ που εκδόθηκαν κατά το 20ΧΧ. Σο ακαθάριστο ποσοστό διαζευκτικότητας υπολογίστηκε σε 

ΧΧ για κάθε 1.000 κατοίκους κατά το 2019, σε σύγκριση με ΧΧ το 2018.  
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Το συνολικό ποσοστό διαζευκτικότητας, που δείχνει το ποσοστό των γάμων που αναμένονται 

να καταλήξουν σε διαζύγιο, έφτασε σε ΧΧΧ σε κάθε 1.000 γάμους το 20ΧΧ, από ΧΧ που ήταν το 

20ΧΧ. Από τα ζευγάρια που χώρισαν το 20ΧΧ, ΧΧ% δεν είχαν εξαρτημένα παιδιά κάτω των 18 

χρόνων, ΧΧ% είχαν ένα, ΧΧ % δύο και ΧΧ % είχαν τρία ή περισσότερα παιδιά. H διάμεση 

διάρκεια γάμου υπολογίστηκε σε ΧΧ χρόνια το 20ΧΧ. Τα αυξημένα διαζύγια αυξάνουν με τη 

σειρά τους το Επίδομα Μονογονεϊκής Οικογένειας.  

 

III. Γενική Κυβερνητική Εισφορά  

Η Γενική Κυβερνητική Εισφορά εντάχθηκε στην υποκατηγορία Επιδόματα Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων του Γενικού Μοντέλου των Ωφελημάτων Κοινωνικής Αρωγής, με συνολική 

δαπάνη ύψους €…., (2022: €….).  

 

Η Γενική Κυβερνητική Εισφορά παραχωρείται με βάση τον περί «Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

Νόμο Ν59(Ι)/2010», τους περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Κανονισμούς (Εισφορές) και την Κ.Δ.Π. 

289/2010.  

 

Η Γενική Κυβερνητική Εισφορά καταβάλλεται από το Πάγιο Ταμείο της Κυβέρνησης για 

σκοπούς εισφοράς του Κράτους ως τρίτο μέλος στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.  

 

Η Γενική Κυβερνητική Εισφορά σε συνδυασμό με την εισφορά του εργοδοτούμενου και 

εργοδότη / αυτοτελώς εργαζομένου / προαιρετικά ασφαλισμένου εξασφαλίζει την κοινωνική 

ασφάλιση των εργαζομένων έναντι των κινδύνων αποχής από την αγορά εργασίας. Αυτό 

επιτυγχάνεται είτε μακροπρόθεσμα μέσω των συντάξεων, είτε βραχυπρόθεσμα μέσω των 

επιδομάτων ή μέσω βοηθημάτων για κάλυψη άμεσων εξόδων. 

 

Για να παραχωρηθεί η Γενική Κυβερνητική Εισφορά πρέπει να υπάρχει εισφορά (α) για μισθωτό 

από τον ίδιο και τον εργοδότη του, (β) από αυτοτελώς εργαζόμενος ή (γ) από προαιρετικά 

ασφαλισμένο. 

 

Η Γενική Κυβερνητική Εισφορά παραχωρείται ως ένα εφάπαξ ποσό και καταβάλλεται τοις 

μετρητοίς.  

 

IV. Παραχώρηση φοιτητικής χορηγίας: 

Η παραχώρηση της φοιτητικής χορηγίας στη βάση εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων 

εντάχθηκε στην υποκατηγορία Ευημερίας και Πρόνοιας των Ωφελημάτων Κοινωνικής Αρωγής, 

με συνολική δαπάνη ύψους €…., (2022: €….).  

 

Η φοιτητική χορηγία παραχωρείται με βάση τον περί “Κρατικής Φοιτητικής Μέριμνας Νόμο του 

2015 (Ν.203(Ι)/2015)” και χρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό.  

 

  



 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

8. Σημειώσεις στις Ξεχωριστές Οικονομικές Καταστάσεις 

Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2022 

 

71    
 

12. Κοινωνικά ωφελήματα (συνέχεια) 

Σκοπός της παραχώρησης της φοιτητικής χορηγίας είναι η κάλυψη μέρος των διδάκτρων σε 

φοιτητές που καταβάλλουν δίδακτρα, καθώς επίσης και η κάλυψη εξόδων για στέγαση, σίτιση, 

αγορά βιβλίων και ηλεκτρονικών υπολογιστών.  

 

Με την παραχώρηση της φοιτητικής χορηγίας αντιμετωπίζεται ο κίνδυνος της μη φοίτησης 

νέων, οι οποίοι θέλουν και έχουν τις ικανότητες να αποκτήσουν τριτοβάθμια εκπαίδευση, αλλά 

οι οικονομικές συνθήκες το καθιστούν δύσκολο.  

 

Η φοιτητική χορηγία παραχωρείται, εφόσον η οικογένεια πληροί τα εισοδηματικά, 

περιουσιακά και άλλα κριτήρια που καθορίζονται στη σχετική Νομοθεσία. 

 

Η φοιτητική χορηγία παραχωρείται στους δικαιούχους ως ένα εφάπαξ ποσό και καταβάλλεται 

τοις μετρητοίς.  

 

Με βάση τις Δημογραφικές Στατιστικές του 20ΧΧ……… 

Περαιτέρω πληροφορίες για τα κοινωνικά ωφελήματα που παραχωρούνται από την Κεντρική 

Κυβέρνηση υπάρχουν διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του οικείου Υπουργείου, καθώς επίσης και στις 

αντίστοιχες Νομοθεσίες.  

Κατά το έτος προέκυψαν οι πιο κάτω αλλαγές στη Νομοθεσία των Κοινωνικών Ωφελημάτων……, το 

ύψος της επίδρασης ανήλθε στα €…. είχαν ουσιώδη / δεν είχαν ουσιώδη αντίκτυπο στις Οικονομικές 

Καταστάσεις.  

Κατά το έτος υιοθετήθηκαν με Νομοθεσία τα εξής νέα κοινωνικά ωφελήματα…, το συνολικό ποσό 

ανήλθε στα €…. Οι αλλαγές είχαν ουσιώδη / δεν είχαν ουσιώδη αντίκτυπο στις ξεχωριστές οικονομικές 

καταστάσεις. Πιο κάτω παρατίθεται μια σύντομη περιγραφή του κάθε Σχεδίου: ……  

Κατά το έτος καταργήθηκαν τα εξής κοινωνικά ωφελήματα….  

  



 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

8. Σημειώσεις στις Ξεχωριστές Οικονομικές Καταστάσεις 

Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2022 

 

72    
 

13. Ωφελήματα κοινωνικής πρόνοιας 

 Σημ. 2022 2021 
  € € 
    
Στέγασης     
Ευημερίας και πρόνοιας    
Γεωργικής και αγροτικής ανάπτυξης    
Μεταφορών    
Απασχόλησης και κοινωνικής ενσωμάτωσης ατόμων με 
αναπηρίες 

   

Ανακούφισης εγκλωβισμένων    
Άλλα ωφελήματα κοινωνικής πρόνοιας    

Σύνολο    

 

Πιο κάτω περιγράφονται αυτά με τη μεγαλύτερη δαπάνη και τα οποία θεωρούνται ουσιώδη: 

I. Γενική Κυβερνητική Εισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας 

Η Γενική Κυβερνητική Εισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας εντάχθηκε στην υποκατηγορία 

Ευημερίας και Πρόνοιας των Ωφελημάτων Κοινωνικής Αρωγής, με συνολική δαπάνη ύψους 

€…., (2022: €….).  

 

Η Γενική Κυβερνητική Εισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας εντάχθηκε στα Ωφελήματα Κοινωνικής 

Πρόνοιας καθότι το Ωφέλημα παραχωρείται στους ασθενείς υπό μορφή υπηρεσιών (μέσω των 

γιατρών και νοσοκόμων) αλλά και ιατρικών προϊόντων (φάρμακα ή άλλα ιατρικά προϊόντα).  

 

Η Γενική Κυβερνητική Εισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας παραχωρείται με βάση τον περί 

«Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμο του 2001 (89(I)/2001)» και τους περί «Γενικού Συστήματος 

Υγείας (Διαδικασία Είσπραξης, Καταβολής και Παρακράτησης Εισφορών) Κανονισμούς του 

2019 (ΚΔΠ 37/2019)» ενώ χρηματοδοτείται από εισφορές από τρείς εταίρους: τον εργαζόμενο, 

τον εργοδότη και το κράτος. Η Γενική Κυβερνητική Εισφορά παραχωρείται για να 

ελαχιστοποιήσει τον κοινωνικό κίνδυνο να μείνει κάποιος χωρίς ιατροφαρμακευτική κάλυψη.  

 

Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, δυνάμει του εν λόγω Νόμου, δικαιούνται τα ακόλουθα 

πρόσωπα: 

(α) Κάθε πολίτης της Δημοκρατίας ο οποίος έχει τη μόνιμη διαμονή του στην Κύπρο, 

(β) Κάθε εξαρτώμενο πρόσωπο δικαιούχου δυνάμει της παραγράφου (α),  

(γ) Κάθε πρόσωπο το οποίο είναι εισφορέας και έχει τη μόνιμη διαμονή του στην Κύπρο,  

(δ) Οι εξαρτώμενοι των προσώπων που αναφέρονται στην παράγραφο (γ), νοουμένου ότι είναι 

μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου για ορισμένη χρονική περίοδο, η οποία καθορίζεται με 

κανονισμούς. 

 

  



 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

8. Σημειώσεις στις Ξεχωριστές Οικονομικές Καταστάσεις 

Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2022 

 

73    
 

13. Ωφελήματα κοινωνικής πρόνοιας (συνέχεια) 

«Εξαρτώμενο πρόσωπο» σημαίνει— 

(α) Το σύζυγο∙ 

(β) (i) άγαμο τέκνο ηλικίας κάτω των δεκαοκτώ χρόνων∙ 

(ii) θήλυ άγαμο τέκνο κάτω των είκοσι τριών χρόνων ή άρρεν άγαμο τέκνο κάτω των είκοσι 

πέντε χρόνων, εφόσον φοιτά σε εκπαιδευτικό ίδρυμα πάνω σε πλήρη βάση∙ 

(iii) τέκνο που έχει σωματική ή πνευματική αναπηρία η οποία το καθιστά ανίκανο να 

συντηρεί τον εαυτό του, εξαρτώμενο από τους γονείς του ή από τον έναν από αυτούς.  

(iv) τέκνο το οποίο υπηρετεί τη θητεία του δυνάμει των περί Εθνικής Φρουράς Νόμων. 

Πρόσωπα τα οποία διαμένουν στην Κύπρο για τουλάχιστο τρία συνεχή έτη με σύνολο πέραν 

των εκατό πενήντα ημερών διαμονή για κάθε έτος θεωρείται ότι έχουν τη μόνιμη διαμονή τους 

στην Κύπρο. 

Η παροχή υπηρεσιών ή ιατρικών προϊόντων από το Γενικό Σχέδιο Υγείας γίνεται στους 

δικαιούχους εφόσον και όποτε το χρειαστούν.  

 

Με βάση τις Δημογραφικές Στατιστικές του 20ΧΧ……… 

 

 

II. Επιχορήγηση Επιτοκίου 

Η επιχορήγηση επιτοκίου και παραχώρηση δανείων εντάχθηκε στην υποκατηγορία Ευημερίας 

και Πρόνοιας, με συνολική δαπάνη ύψους €…. (2021: €….).  

 

Η επιχορήγηση παραχωρείται με βάση τον περί «Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών 

(Σύσταση, Σκοποί, Αρμοδιότητες και Άλλα Συναφή Θέματα) Νόμο του 1989 (Ν.141/1989)» και 

χρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό. 

 

Σκοπός είναι η επιχορήγηση του επιτοκίου δανείων για φοιτητικούς και ιατροφαρμακευτικούς 

σκοπούς, για προαγωγή της επαγγελματικής δραστηριότητας καθώς επίσης και η επιχορήγηση 

του επιτοκίου των στεγαστικών και επαγγελματικών δανείων που παραχωρούνται από τον 

Κεντρικό Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών. Η επιχορήγηση παραχωρείται για κάλυψη της 

διαφοράς του επιτοκίου που προκύπτει μεταξύ αυτού που δίνεται στην αγορά και αυτού που 

παραχωρεί ο Φορέας. 

 

Με την επιχορήγηση του επιτοκίου αντιμετωπίζεται ο κοινωνικός κίνδυνος που δημιουργήθηκε 

λόγω της τουρκικής εισβολής, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση των περιουσιακών 

στοιχείων που οι πρόσφυγες θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν ως εγγύηση, καθώς επίσης 

και ο κίνδυνος των αυξημένων αναγκών τους. 
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13. Ωφελήματα κοινωνικής πρόνοιας (συνέχεια) 

Για να είναι κάποιος δικαιούχος πρέπει να ικανοποιεί τα κριτήρια που αναγράφονται στους 

περί «Ισότιμης Κατανομής Βαρών (Σχέδιο Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότητας) 

Κανονισμούς του 1995 έως (Αρ.2) του 2014». Επιγραμματικά αναφέρονται τα εξής κριτήρια: 

(α) Ο δικαιούχος πρέπει να είναι πολίτη της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο οποίος είναι 

μόνιμος κάτοικος της Κύπρου και 

(β) ήταν ή/και συνεχίζει να είναι ιδιοκτήτης κατεχόμενης ή απροσπέλαστης ακίνητης 

ιδιοκτησίας 

 

Η επιχορήγηση επιτοκίου θεωρείται ωφέλημα κοινωνικής προνοίας, το οποίο παραχωρείται σε 

είδος καθότι επιχορηγείται ο Κεντρικός Φορέας Ισότιμης Κατανομής Βαρών, ο οποίος έχει 

σκοπό σύστασης του την παραχώρηση Ωφελημάτων προς άτομα ή/και νοικοκυριά. Στη 

συνέχεια ο Φορέας καταβάλλει στο δικαιούχο το ποσό του δανείου και του επιτοκίου.  

 

Με βάση τις Δημογραφικές Στατιστικές του 20ΧΧ……… 

 

Περαιτέρω πληροφορίες για τα κοινωνικά ωφελήματα που παραχωρούνται από την Κεντρική 

Κυβέρνηση υπάρχουν διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του εκάστοτε Υπουργείου, καθώς επίσης και στις 

αντίστοιχες Νομοθεσίες.  

Kατά το έτος προέκυψαν οι πιο κάτω αλλαγές στη Νομοθεσία των ωφελημάτων κοινωνικής πρόνοιας 

…, το ύψος της επίδρασης ανήλθε στα €…. είχαν ουσιώδη / δεν είχαν ουσιώδη αντίκτυπο στις 

Οικονομικές Καταστάσεις.  

Κατά το έτος υιοθετήθηκαν τα πιο κάτω νέα ωφελήματα κοινωνικής πρόνοιας …, το συνολικό ποσό 

ανήλθε στα €….  όπου είχαν ουσιώδη / δεν είχαν ουσιώδη αντίκτυπο στις Ξεχωριστές οικονομικές 

καταστάσεις. Πιο κάτω παρατίθεται μια σύντομη περιγραφή του κάθε Σχεδίου: …… 

Κατά το έτος καταργήθηκαν τα εξής…. 
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14. Χορηγίες και άλλες μεταβιβάσεις 

 Σημ. 2022 2021 
  € € 
Μεταβιβάσεις εσωτερικού i   
Μεταβιβάσεις εξωτερικού ii    
Συνεισφορές iv   
Αποζημιώσεις    
Έξοδα από δάνεια με ευνοϊκούς όρους    
Άλλες μεταβιβάσεις    

    

i. Μεταβιβάσεις εσωτερικού 

  2022 2021 
  € € 
Χορηγίες σε Οργανισμούς του Ευρύτερου Δημόσιου 
Τομέα 

   

Χορηγίες σε Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης    
Χορηγίες σε Ειδικά Ταμεία    
Χορηγίες σε Συνδικαλιστικές Οργανώσεις    
Χορηγίες σε Πολιτικές Οργανώσεις    
Χορηγίες για τον Πολιτισμό και την Παράδοση     
Χορηγίες για την Παιδεία και τη Μάθηση    
Χορηγίες για την Απασχόληση και Κοινωνική Ένταξη    
Χορηγίες για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη    
Χορηγίες για την Έρευνα και την Καινοτομία    
Χορηγίες σε Συνδέσμους, Επιτροπές, Οργανώσεις    
Χορηγίες για την Υγείας    
Χορηγίες για Θαλάσσια και Αλιευτική Πολιτική     
Χορηγίες για Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα    
Χορηγίες για Περιφερειακή και Αστική Ανάπτυξη    
Άλλες χορηγίες    

    

 

Στις μεταβιβάσεις εσωτερικού περιλαμβάνονται χορηγίες γενικής φύσης ύψους  € ΧΧΧΧ (2021: € ΧΧΧΧ), 

καθώς επίσης και χορηγίες συγκεκριμένου σκοπού ύψους  € ΧΧΧΧ (2021: € ΧΧΧΧ)   που παραχωρούνται 

για τη διεκπεραίωση συγκεκριμένων δράσεων….…  

Να γίνει αναφορά στην πληροφόρηση που εκδίδει το εκάστοτε υπεύθυνο υπουργείο και στην 

οποία αναγράφονται οι όροι και οι προϋποθέσεις των χορηγιών. 

ii. Μεταβιβάσεις εξωτερικού 

  2022 2021 
  € € 
Χορηγίες σε Ξένες Κυβερνήσεις    
Χορηγίες σε Διεθνείς Οργανισμούς    
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14. Χορηγίες και άλλες μεταβιβάσεις (συνέχεια) 
 

iii. Συνεισφορές 

Οι συνεισφορές περιλαμβάνουν ποσό ύψους € ΧΧΧΧ (2021:€ ΧΧΧΧ) ως συνεισφορά στον 

προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ποσό ύψους € ΧΧΧΧ (2021: €ΧΧΧΧ) ως συνεισφορά σε 

διεθνείς οργανισμούς. 

15. Έξοδα απόσβεσης  
 Σημ. 2022 2021 
  € € 
    
Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός    
Άυλα περιουσιακά στοιχεία    
Συμφωνίες παραχώρησης υπηρεσιών    
Επενδυτικά ακίνητα που λογίζονται σε τιμή κόστους    

    
 

16. Απομείωση και Διαγραφή περιουσιακών στοιχείων 
 Σημ. 2022 2021 
  € € 
Διαγραφή μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών 
στοιχείων 

   

Διαγραφή ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού    
Διαγραφή επενδύσεων σε ακίνητα    
Διαγραφή συμφωνιών παραχώρησης υπηρεσιών    
Διαγραφή άυλων περιουσιακών στοιχείων    
Διαγραφή επενδύσεων σε ελεγχόμενες οντότητες    
Διαγραφή επενδύσεων σε συνδεδεμένες οντότητες και 
κοινοπραξίες 

   

Διαγραφή αποθεμάτων    
Διαγραφή περιουσιακών στοιχείων που κατέχονται προς 
πώληση 

   

    

Διαγραφή χρηματοοικονομικών περιουσιακών 
στοιχείων 

   

Διαγραφή δανείων εισπρακτέων    
Διαγραφή άλλων χρηματοοικονομικών περιουσιακών 
στοιχείων 

   

Διαγραφή άλλων επενδύσεων    
Διαγραφή εισπρακτέων από συναλλαγές χωρίς 
υποχρέωση ανταπόδοσης 

   

Διαγραφή εισπρακτέων από συναλλαγές με υποχρέωση 
ανταπόδοσης 

   

Διαγραφή μετρητών και αντίστοιχων μετρητών    
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 Σημ. 2022 2021 
  € € 

    
Καθαρή απομείωση μη χρηματοοικονομικών 
περιουσιακών στοιχείων  

   

Καθαρή απομείωση ακινήτων, εγκαταστάσεων και 
εξοπλισμού  

   

Καθαρή απομείωση επενδύσεων σε ακίνητα    
Καθαρή απομείωση συμφωνιών παραχώρησης 
υπηρεσιών 

   

Καθαρή απομείωση άυλων περιουσιακών στοιχείων    
Καθαρή απομείωση επενδύσεων σε ελεγχόμενες 
οντότητες 

   

Καθαρή απομείωση επενδύσεων σε συνδεδεμένες 
οντότητες και κοινοπραξίες 

   

Καθαρή απομείωση αποθεμάτων    
Καθαρή απομείωση περιουσιακών στοιχείων που 
κατέχονται προς πώληση  

   

    

Καθαρή απομείωση χρηματοοικονομικών 
περιουσιακών στοιχείων 

   

Καθαρή απομείωση άλλων επενδύσεων     
Καθαρή απομείωση δανείων εισπρακτέων    
Καθαρή απομείωση εισπρακτέων από συναλλαγές χωρίς 
υποχρέωση ανταπόδοσης 

   

Καθαρή απομείωση ανακτήσιμων από συναλλαγές με 
υποχρέωση ανταπόδοσης 

   

Καθαρή απομείωση άλλων χρηματοοικονομικών 
περιουσιακών στοιχείων 

   

Καθαρή απομείωση μετρητών και αντίστοιχων μετρητών     
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17. Άλλα έξοδα 
 Σημ. 2022 2021 
  € € 
Πληρωμές λόγω εγγυήσεων14    
Ζημιά από πώληση Ακινήτων, Εγκαταστάσεων και 
Εξοπλισμού 

   

Ζημιά από πώληση Επενδύσεων σε Ακίνητα    
Ζημιά από πώληση Συμφωνιών Παραχώρησης 
Υπηρεσιών 

   

Ζημιά από πώληση άυλων περιουσιακών στοιχείων    
Ζημιά από πώληση επενδύσεων σε ελεγχόμενες 
οντότητες 

   

Ζημιά από πώληση επενδύσεων σε συνδεδεμένες 
οντότητες και κοινοπραξίες 

   

Ζημιά από πώληση άλλων επενδύσεων    
Ζημιά από πώληση άλλων χρηματοοικονομικών 
περιουσιακών στοιχείων 

   

Ζημιά από πώληση περιουσιακών στοιχείων που 
κατέχονται προς πώληση 

   

Ζημιά από επανεκτίμηση ακινήτων, εγκαταστάσεων και 
εξοπλισμού 

   

Ζημιά από επανεκτίμηση επενδύσεων σε ακίνητα    
Ζημιά από επανεκτίμηση συμφωνιών παραχώρησης 
υπηρεσιών 

   

Ζημιά από επανεκτίμηση χρηματοοικονομικών μέσων / 
Ζημία από μεταβολή δίκαιης αξίας σε 
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στη δίκαιη 
αξία μέσω πλεονάσματος ή ελλείματος 

   

Καθαρή ζημιά από συναλλαγματικές διαφορές    

    

18. ́ Εξοδα Χρηματοδότησης 
 Σημ. 2022 2021 
  € € 
Τόκος δανεισμού και αναστροφή προεξόφλησης    
Τραπεζικές και χρηματοοικονομικές επιβαρύνσεις    
Ζημιά / (Κέρδος) κατά την πρόωρη αποπληρωμή    
Άλλα χρηματοδοτικά έξοδα    

    

 

  

 
14 Περιλαμβάνει και την αύξηση της πρόβλεψης ζημιάς.  
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19. Κέρδος /(Ζημιά) μετά τη φορολογία από μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες 

Στις ΧΧ ΧΧΧΧΧ 2022, το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε τον τερματισμό όλων των επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων της Υπηρεσίας/ του Τμήματος ΧΧΧΧΧΧ οι οποίες κατά κύριο λόγο αφορούσαν την 

υπηρεσία XXXXXX. Με βάση αυτή την απόφαση, στις ΧΧ ΧΧΧΧΧ 2022 οι εν λόγω επιχειρηματικές 

δραστηριότητες τερματίστηκαν. 

 

 Σημ. 2022 2021 
  € € 
Έσοδα από μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες    
Έξοδα από μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες    

Κέρδος/ (Ζημιά) από μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες    
    
Κέρδος / (Ζημιά) από:     
- πώληση μη συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων    
- πώληση περιουσιακών στοιχείων μη συνεχιζόμενων 

δραστηριοτήτων που κατέχονταν προς πώληση 
   

- επανεκτίμηση περιουσιακών στοιχείων μη 
συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων που κατέχονται 
προς πώληση 

   

    
 

Ροή μετρητών μη συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων Σημ. 2022 2021 
  € € 
Καθαρή ροή μετρητών από λειτουργικές δραστηριότητες    
Καθαρή ροή μετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες    
Καθαρή ροή μετρητών από χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες 

   

Καθαρή αύξηση/ (μείωση) μετρητών και αντίστοιχων 
μετρητών μη συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων 
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20. Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός 
 Γη Κτήρια Περιουσιακά 

στοιχεία 
κληρονομιάς 

Περιουσιακά 
στοιχεία 

υποδομής 

Οχήματα 
και άλλα 

Εγκαταστάσεις 
μηχανήματα 

και 
εξοπλισμός 

Εξοπλισμός 
άμυνας και 

αστυνόμευσης 

Περιουσιακά 
στοιχεία υπό 
κατασκευή 

Μισθωμένα 
περιουσιακά 

στοιχεία 

ΣΥΝΟΛΟ 
 

 € € € € € € € € € € 
Κόστος           
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 20221           
Προσθήκες έτους           
Διαθέσεις           
Διαγραφές           
Αναπροσαρμογή αξίας           
Μεταβολή αξίας λόγω τροποποίησης 
συμφωνίας 

          

Μεταφορές           

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2021           

           
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2022           
Προσθήκες έτους           
Διαθέσεις           
Διαγραφές           
Αναπροσαρμογή αξίας           
Μεταβολή αξίας λόγω τροποποίησης 
συμφωνίας 

          

Μεταφορές           

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2022           
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 Γη Κτήρια Περιουσιακά 
στοιχεία 

κληρονομιάς 

Περιουσιακά 
στοιχεία 

υποδομής 

Οχήματα 
και άλλα 

Εγκαταστάσεις 
μηχανήματα 

και 
εξοπλισμός 

Εξοπλισμός 
άμυνας και 

αστυνόμευσης 

Περιουσιακά 
στοιχεία υπό 
κατασκευή 

Μισθωμένα 
περιουσιακά 

στοιχεία 

ΣΥΝΟΛΟ 
 

 € € € € € € € € € € 
           
Απόσβεση           
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2021           
Απόσβεση έτους            
Διαθέσεις           
Διαγραφές           
Αναπροσαρμογή αξίας           
Μεταφορές           

31 Δεκεμβρίου 2021           

Υπόλοιπο 1 η Ιανουαρίου 2022           
Απόσβεση έτους           
Διαθέσεις           
Διαγραφές           
Αναπροσαρμογή αξίας           
Μεταφορές           

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2022           

Απομείωση            
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2021           
Απομείωση έτους           
Αντιστροφή απομείωσης           
Διαθέσεις            
Διαγραφές           

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2021           

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2022           
Απομείωση έτους           
Αντιστροφή απομείωσης           
Διαθέσεις            
Διαγραφές           

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2022           
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 Γη Κτήρια Περιουσιακά 
στοιχεία 

κληρονομιάς 

Περιουσιακά 
στοιχεία 

υποδομής 

Οχήματα 
και άλλα 

Εγκαταστάσεις 
μηχανήματα 

και 
εξοπλισμός 

Εξοπλισμός 
άμυνας και 

αστυνόμευσης 

Περιουσιακά 
στοιχεία υπό 
κατασκευή 

Μισθωμένα 
περιουσιακά 

στοιχεία 

ΣΥΝΟΛΟ 
 

 € € € € € € € € € € 
           
Καθαρή λογιστική αξία           

Στις 31 Δεκεμβρίου 2022           

Στις 31 Δεκεμβρίου 2021           

           
Καθαρή λογιστική αξία περιουσιακών 
στοιχείων που υπόκεινται σε 
λειτουργικές μισθώσεις 

          

Στις 31 Δεκεμβρίου 2022           

Στις 31 Δεκεμβρίου 2021           
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Στην κατηγορία των κτηρίων συμπεριλαμβάνονται κτήρια αξίας €ΧΧΧ (2021: €ΧΧΧ), τα οποία έχουν 

ανεγερθεί σε γη της οποίας το ιδιοκτησιακό καθεστώς ανήκει σε τρίτους. 

Στην κατηγορία των κτηρίων συμπεριλαμβάνονται κτήρια αξίας €ΧΧΧ (2021: €ΧΧΧ), τα οποία είναι 

καταχωρημένα ως αρχαιότητες στο αρχείο του Τμήματος Αρχαιοτήτων, αλλά χρησιμοποιούνται για 

λειτουργικούς σκοπούς. 

Για κτίρια / Γη λογιστικής αξίας €ΧΧΧΧ (2022: €ΧΧΧ), η δίκαιη αξία ήταν €ΧΧΧ (2022:€ΧΧΧ)…….(να 

συμπληρώνεται όπου το κόστος και η δίκαιη αξία διαφέρουν σημαντικά). 

Κατά το τρέχον οικονομικό έτος, ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός συνολικής αξίας €ΧΧΧ (2021: 

€ΧΧΧ) αποκτήθηκαν από δωρεές, χορηγίες και κληροδοτήματα, έχοντας συγκεκριμένους περιορισμούς 

ή και προϋποθέσεις όσο αφορά τη χρήση τους, όπως….ενώ οι πληρωμές που έγιναν για αγορά 

ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού ήταν €ΧΧΧ (2021: €ΧΧΧ). Υποχρεώσεις ύψους €ΧΧΧ (2021: 

€ΧΧΧ) έχουν αναληφθεί ως αποτέλεσμα της δωρεάς των ΧΧΧΧ. 

Για σκοπούς αρχικού ισολογισμού έχουν υιοθετηθεί οι ακόλουθες μεθοδολογίες ως προς την αρχική 

αναγνώριση και επιμέτρηση των περιουσιακών στοιχείων της Κεντρικής Κυβέρνησης:  

Γη και Κτίρια  

Όσον αφορά περιουσιακά στοιχεία τα οποία ανήκουν στις κατηγορίες της γης και των κτιρίων και τα 

οποία αποκτήθηκαν πριν την 1τη Ιανουαρίου 2018, υιοθετήθηκαν οι αξίες Γενικής Εκτίμησης κατά την 

1τη Ιανουαρίου 2018, όπως παρουσιάζονται στα αρχεία του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας 

και οι οποίες θεωρούνται ως το τεκμαρτό κόστος γης και κτιρίων. Η Γενική Εκτίμηση βασίστηκε στις 

διεθνώς αναγνωρισμένες μεθόδους εκτίμησης, διεθνή πρότυπα και βέλτιστες πρακτικές, οι οποίες 

χρησιμοποιούνται καθολικά στην Κύπρο: τη «Συγκριτική Μέθοδο», τη «Μέθοδο Ανάπτυξης», καθώς 

επίσης και τη «Μέθοδο Κόστους», η οποία υιοθετείται στις περιπτώσεις ακινήτων για τα οποία δεν 

υπάρχει αγορά. 

Η Γενική Εκτίμηση σε τιμές 1της Ιανουαρίου 2018, βασίστηκε στα φυσικά και νομικά χαρακτηριστικά 

κάθε ακινήτου, τα οποία είχαν εισαχθεί στο Αυτοματοποιημένο Σύστημα Μαζικών Εκτιμήσεων 

(Computer Assisted Mass Appraisal System) με σκοπό την μαζική εκτίμηση. Οι παράμετροι που έχουν 

συλλεχθεί και εισαχθεί στο σύστημα περιγράφονται επιγραμματικά πιο κάτω: 

(α) Φυσικά και νομικά χαρακτηριστικά του ακινήτου 

• Για τη γη έχουν χρησιμοποιηθεί τα εξής χαρακτηριστικά: είδος ακινήτου, εμβαδό, πολεοδομική 

ζώνη, εκτιμητική τοποθεσία (ειδική περιοχή), είδος πρόσβασης, σχέση με δρόμο, σχέση με 

επίπεδο δρόμου, σχήμα, εμπόδια (π.χ. λάκκοι, σπηλιές, καλώδια υψηλής τάσης), κλίση, 

επηρεασμός από ζώνη προστασίας της παραλίας. 

• Για τα κτίρια έχουν χρησιμοποιηθεί τα εξής χαρακτηριστικά: είδος μονάδας, εμβαδό μονάδας 

(με παράγοντες βαρύτητας), έτος ανέγερσης (με παράγοντα απόσβεσης), έτος ανακαίνισης (με 

παράγοντα απόσβεσης), είδος ανακαίνισης (πλήρης/ουσιαστική), κατηγορία (πολυτελείας, Α, 

Β, Γ, Δ), κατάσταση (πολύ καλή, καλή, μέτρια, φτωχή), είδος σκελετού (οπλισμένο σκυρόδεμα, 

μεταλλικός κ.τ.λ.), προβλήματα (καθίζηση, ρωγμές, υγρασία), θέα, συντελεστής ανάπτυξης. 
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(β) Υιοθέτηση της ανά τετραγωνικό μέτρο αξίας γης και κτιρίων 

• Για την υιοθέτηση των πιο πάνω αξιών έγινε έρευνα και αναλύσεις σε όλες τις γεωγραφικές 

περιοχές της ελεύθερης Κύπρου, κατά πολεοδομική ζώνη και είδος ακινήτου. Κατά την 

υιοθέτηση των αξιών έχουν ληφθεί υπόψη οι συγκριτικές πωλήσεις των τελευταίων ετών που 

είναι καταχωρημένες στα αρχεία του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας και όπου ήταν 

αναγκαίο έγιναν οι ανάλογες χρονικές αναπροσαρμογές. Η αγοραία αξία της γης στους 

πλείστους Δήμους καθορίστηκε σε συνεργασία με ιδιώτες εκτιμητές με την αγορά υπηρεσιών.  

Τα αποτελέσματα της Γενικής Εκτίμησης 01.01.2018 αξιολογήθηκαν με βάση διάφορους ελέγχους 

ποιότητας (quality control), ώστε να διασφαλιστεί η ορθότητα τους με βάση διεθνή πρότυπα. 

Περισσότερες λεπτομέρειες φαίνονται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας 

στο σύνδεσμο «Γενική Εκτίμηση 01.01.2018. 

Όσον αφορά τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία ανήκουν στις κατηγορίες της γης και των κτιρίων και τα 

οποία αποκτήθηκαν μετά την 1τη Ιανουαρίου 2018, αυτά αναγνωρίζονται και παρουσιάζονται στο 

ιστορικό κόστος, μείον συσσωρευμένες αποσβέσεις. Συγκεκριμένα, οι οικονομικές καταστάσεις 

περιλαμβάνουν γη λογιστικής αξίας €ΧΧΧ και κτίρια λογιστικής αξίας €ΧΧΧ τα οποία παρουσιάζονται 

στο ιστορικό κόστος. 

Όλες οι κτιριακές εγκαταστάσεις του στρατού έχουν αποτιμηθεί υπολογίζοντας κόστος ανά m² (μέσος 

όρος) για κάθε μία από τις κτιριακές εγκαταστάσεις, λαμβάνοντας υπόψη δεδομένα από το ιστορικό 

κόστος ανέγερσης και την εμβαδομέτρηση καλυμμένων χώρων από τα δελτία ποσοτήτων. 

Επιπρόσθετες πληροφορίες λήφθηκαν υπόψη αναφορικά με το είδος ή και τη χρήση του κτιρίου, το 

εκτιμώμενο έτος ανέγερσης ή και ανακαίνισης, την εμβαδομέτρηση ανά επίπεδο/όροφο, τη γενική 

περιγραφή του τύπου της εγκατάστασης καθώς και οποιεσδήποτε άλλες γενικές παρατηρήσεις ή και 

στοιχεία που ενδεχομένως να προσθέτουν περισσότερη αξία στην εγκατάσταση. Στις περιπτώσεις όπου 

τα στοιχεία αυτά ήταν ελλιπή έγιναν παραδοχές με σκοπό την ελαχιστοποίηση πιθανών αποκλίσεων 

από το πραγματικό κατασκευαστικό κόστος. Στη συνέχεια, το κόστος ανά m²  μετατράπηκε σε τιμές 

αγοράς που ίσχυαν κατά το 2018 και προσαρμόστηκε ανάλογα, λαμβάνοντας υπόψη συγκεκριμένα 

ποσοστά απομείωσης στο συνολικό κατασκευαστικό κόστος των εγκαταστάσεων, το οποίο 

συμπεριλαμβάνει πέραν του ιστορικού πραγματικού κόστους και τα προκαταρκτικά έξοδα εργολάβου, 

και το κόστος ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων. 

Κτίρια αξίας €ΧΧΧ (2022: €ΧΧΧ) τα οποία ανήκουν στο Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων και έχουν αποκτηθεί με δωρεά έχουν αποκλειστική χρήση από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής 

Ευημερίας ως Στέγη Ηλικιωμένων.  

Έργα Υποδομής 

Η κατηγορία των έργων υποδομής περιλαμβάνει τις κατηγορίες του οδικού δικτύου αξίας €ΧΧΧ (2021: 

€ΧΧΧ), του υδατικού δικτύου αξίας €ΧΧΧ (2021:ΧΧΧ) και των υδατικών έργων αξίας €ΧΧΧ (2021:ΧΧΧ).  
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Οδικό Δίκτυο 

Το οδικό δίκτυο έχει καταγραφεί και διαχωριστεί σε δύο βασικές κατηγορίες, α) τους μεγάλους 

αυτοκινητόδρομους και β) τους υπεραστικούς και τους άλλους δρόμους, με σκοπό τον υπολογισμό  

τιμής μονάδας ανά χιλιόμετρο ανά κατηγορία. Η τιμή μονάδας ανά χιλιόμετρο υπολογίστηκε 

λαμβάνοντας υπόψη το ιστορικό κόστος κατασκευής, μετέπειτα από σημαντικές πρόσθετες 

συντηρήσεις, την φυσική φθορά και άλλες παραμέτρους όπως γέφυρες, αερογέφυρες, κυκλικούς 

κόμβους, υπόγειες ή υπέργειες διαβάσεις και άλλα, οι οποίες επηρεάζουν σημαντικά την αξία του 

οδικού δικτύου. Η αξία του οδικού δικτύου παρουσιάζεται ως το γινόμενο της χιλιομετρικής απόστασης 

των δρόμων και της τιμής ανά χιλιόμετρο. 

Υδατικό Δίκτυο 

Το υδατικό δίκτυο και υδατικά έργα έχουν καταγραφεί και καταχωρηθεί στο μηχανογραφημένο 

σύστημα GIS που διατηρεί το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων. Έχουν διαχωριστεί στις ακόλουθες 

κατηγορίες α) Φράγματα και Δεξαμενές, β) Υδραγωγοί, γ) Μονάδες επεξεργασίας νερού, δ) 

Επεξεργασία στα αντλιοστάσια, και ε) Υδατικό δίκτυο.  

Η μεθοδολογία επιμέτρηση των υδατικών έργων (πέραν του υδατικού δικτύου) έλαβε υπόψη τις   

ακόλουθες παραμέτρους: έκταση γης, τοποθεσία και μορφολογία εδάφους, κτιριακές εγκαταστάσεις 

και είδος κατασκευής, έτος κατασκευής, χρήση και σκοπός, οποιαδήποτε μετέπειτα συντήρηση ή και 

αναβάθμιση και άλλα (λεπτομερής ανάλυση θα δοθεί με την ολοκλήρωση της μεθοδολογίας). Το 

κόστος κατασκευής των υδατικών έργων έχει προσαρμοστεί σε τιμές του 2018 λαμβάνοντας υπόψη 

την φυσική κατάσταση και φθορά των έργων. 

Το υδατικό δίκτυο παρουσιάζεται ως το γινόμενο της χιλιομετρικής απόστασης το υδατικού δικτύου 

και της τιμής ανά χιλιόμετρο. Η τιμή ανά χιλιόμετρο έχει υπολογιστεί λαμβάνοντας υπόψη το ιστορικό 

κόστος κατασκευής του υδατικού δικτύου ανά χιλιόμετρο, προσαρμοσμένο σε τιμές του 2018. 

Στην κατηγορία των Στοιχείων Πολιτιστικής Κληρονομιάς συμπεριλαμβάνονται στοιχεία αξίας €ΧΧΧ 

(2021:ΧΧΧ) για τα οποία το κόστος ή η δίκαιη αξία τους μπορεί να μετρηθεί και υπολογιστεί αξιόπιστα. 

Τα αρχαία μνημεία, οι αρχαιολογικοί χώροι και οικισμοί, οι παλαιότυπες εκδόσεις, τα αρχαία 

αντικείμενα και άλλα, των οποίων η ιστορική τους αξία και σημασία δεν μπορεί να εκτιμηθεί και να 

υπολογιστεί αξιόπιστα, δεν έχουν αναγνωριστεί και αποτιμηθεί στις οικονομικές καταστάσεις. 

Τα περιουσιακά στοιχεία, των οποίων ο νόμιμος ιδιοκτήτης είναι η Κυπριακή Δημοκρατία και τα οποία 

βρίσκονται στις μη ελεγχόμενες από την Κυπριακή Δημοκρατία περιοχές, δεν έχουν αναγνωριστεί και 

αποτιμηθεί στις οικονομικές καταστάσεις, καθώς δεν κατέστη δυνατή η επιτόπια εξέταση, έρευνα και 

ανάλυση τους και ως εκ τούτου ήταν ανέφικτη η εκτίμηση τους. 
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21. Επενδύσεις σε ακίνητα 
  2022 2021 
  € € 
Κόστος    
1 Ιανουαρίου    
Προσθήκες    
Διαθέσεις    
Διαγραφές    
Αναπροσαρμογή αξίας    
Μεταφορές    

31 Δεκεμβρίου    

    
Αποσβέσεις    
Συσσωρευμένη Απόσβεση 1 Ιανουαρίου    
Απόσβεση για το έτος    
Διαθέσεις    
Διαγραφές    
Συσσωρευμένη Απομείωση 1 Ιανουαρίου    
Απομείωση για το έτος    
Αναπροσαρμογή αξίας     
Μεταφορές    
31 Δεκεμβρίου    
    

Καθαρή λογιστική αξία στις 31 Δεκεμβρίου    

Καθαρή λογιστική αξία επενδύσεων σε ακίνητα 
που υπόκεινται σε μισθώσεις στις 31 Δεκεμβρίου 

   

 

 

  2022 2021 
  € € 
Έσοδα από ενοίκια επενδύσεων σε ακίνητα    
Άμεσα λειτουργικά έξοδα (περιλαμβανομένων 
επιδιορθώσεων και συντηρήσεων) που προκύπτουν 
από επενδύσεις σε ακίνητα που:  

   

- παρήγαγαν έσοδα από ενοίκια κατά την 
περίοδο 

   

- δεν παρήγαγαν έσοδα από ενοίκια κατά την 
περίοδο 
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Δεν υπάρχουν περιορισμοί στη ρευστοποίηση επενδύσεων σε ακίνητα, ούτε συμβατικές υποχρεώσεις 

για αγορά, κατασκευή ή ανάπτυξη επενδύσεων σε ακίνητα ή για επιδιορθώσεις, συντηρήσεις και 

βελτιώσεις. 

Η δίκαιη αξία των επενδύσεων σε ακίνητα που λογίζονται σε τιμή κόστους ανήλθε σε €…………… (2021: 

€………….). Η δίκαιη αξία κατά την 31 Δεκεμβρίου 2022 καθορίστηκε με βάση τις εκτιμήσεις που έγιναν 

από τους ………………., οι οποίοι είναι διαπιστευμένοι ανεξάρτητοι εκτιμητές. Οι (εκτιμητές) είναι ειδικοί 

στον κλάδο των εκτιμήσεων ακινήτων αυτού του τύπου. Η δίκαιη αξία των ακινήτων έχει καθοριστεί 

στη βάση συναλλαγών που παρατηρήθηκαν στην αγορά. 
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22. Συμφωνίες παραχώρησης υπηρεσιών 
 Αερολιμένες Μαρίνες Μονάδες 

Αφαλάτωσης 
Νερού 

Λιμάνια Άλλες Συμφωνίες 
παραχώρησης 

υπηρεσιών 

ΣΥΝΟΛΟ 

 € € € € € € 
Κόστος       
1 Ιανουαρίου 2021       
Δίκαιη αξία περιουσιακών στοιχείων νέων συμβάσεων παραχώρησης       
Μεταβολή αξίας λόγω τροποποίησης συμφωνίας       
Αναπροσαρμογή αξίας       
Διαγραφές       
Μεταφορές       

31 Δεκεμβρίου 2021       

Δίκαιη αξία περιουσιακών στοιχείων νέων συμβάσεων παραχώρησης       
Μεταβολή αξίας λόγω τροποποίησης συμφωνίας       
Αναπροσαρμογή αξίας       
Διαγραφές       
Μεταφορές       

31 Δεκεμβρίου 2022       

Αποσβέσεις        
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2021       
Απόσβεση έτους       
Διαγραφές       
Αναπροσαρμογή αξίας       
Μεταφορές       

31 Δεκεμβρίου 2021       

Απόσβεση έτους       
Διαγραφές       
Αναπροσαρμογή αξίας       
Μεταφορές       

31 Δεκεμβρίου 2022       
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 Αερολιμένες Μαρίνες Μονάδες 
Αφαλάτωσης 

Νερού 

Λιμάνια Άλλες Συμφωνίες 
παραχώρησης 

υπηρεσιών 

ΣΥΝΟΛΟ 

 € € € € € € 

       
Απομείωση       
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2021       
Απομείωση έτους        
Αντιστροφή απομείωσης        
Διαγραφές        
Μεταφορές       
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2021       
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2022       
Απομείωση έτους        
Αντιστροφή έτους       
Διαγραφές       
Μεταφορές       
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2022       
       
Καθαρή λογιστική αξία       

Στις 31 Δεκεμβρίου 2022       

Στις 31 Δεκεμβρίου 2021       
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22. Συμφωνίες παραχώρησης υπηρεσιών (συνέχεια) 

 Σημ. 2022 2021 
  € € 
Υποχρεώσεις συμβάσεων παραχώρησης:    
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου    
Πρόσθετες υποχρεώσεις συμβάσεων παραχώρησης    
Μεταβολή αξίας λόγω τροποποίησης συμφωνίας    
Έσοδα που αναγνωρίστηκαν από συμβάσεις 
παραχώρησης 

8   

Αναστροφή προεξόφλησης    
Πληρωμές    

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 40   

 

Η κατηγορία των αερολιμένων15 περιλαμβάνει την συμφωνία ανάπτυξης σύγχρονων αερολιμένων και 

παροχής υπηρεσιών υψηλού επιπέδου προς το επιβατικό κοινό και αφορά τους διεθνείς αερολιμένες 

Λάρνακας και Πάφου. O Φορέας Υλοποίησης μέσω της «Συμφωνίας Παραχώρησης Υπηρεσιών» 

ανέλαβε τη χρηματοδότηση, μελέτη, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση των Διεθνών Αερολιμένων 

Λάρνακας και Πάφου για περίοδο 25 χρόνων, με ημερομηνία έναρξης την 12η Μαΐου 2006. Όλα τα 

δικαιώματα χρήσης και λειτουργίας των εν λόγω αερολιμένων λήγουν αυτόματα με την λήξη της 

συμφωνίας, σύμφωνα με το Μέρος Α, άρθρο 3 της σχετικής συμφωνίας. 

Στο πλαίσιο της Συμφωνίας, ο Φορέας Υλοποίησης έχει προχωρήσει με την μελέτη και κατασκευή δύο 

νέων τερματικών κτηρίων, στη Λάρνακα με εμβαδού 95,000 τ.μ. περίπου και στην Πάφο με εμβαδό 

20,000 τ.μ. περίπου. O Φορέας Υλοποίησης προέβη επίσης και στην εκτέλεση εργασιών επέκτασης του 

συστήματος τροχοδρόμων και διαμόρφωσης των εξωτερικών χώρων των αερολιμένων, με την 

κατασκευή χώρων στάθμευσης οχημάτων και συνδετήριων δρόμων. Το τερματικό της Λάρνακας έχει 

τεθεί σε πλήρη λειτουργία στις 10 Νοεμβρίου 2009 και το τερματικό στην Πάφο τέθηκε σε λειτουργία 

στις 17 Νοεμβρίου 2008. 

Η «Συμφωνία Παραχώρησης Υπηρεσιών» παραχωρεί το δικαίωμα στο Φορέα Υλοποίησης να 

λειτουργεί και να διαχειρίζεται τους αερολιμένες και να εισπράττει τα έσοδα από την διαχείριση των 

αεροδρομίων. Από τα καθαρά έσοδα της διαχείρισης και λειτουργίας των αεροδρομίων, η Κεντρική 

Κυβέρνηση εισπράττει το ποσό των €3.5εκ ετησίως ως «σταθερό τέλος παραχώρησης», το οποίο 

αναπροσαρμόζεται κάθε δύο έτη αρχής γενομένης από την 1τη Ιανουαρίου 2008, βάσει του Δείκτη 

Καταναλωτών. Πέραν αυτού, η Κεντρική Κυβέρνηση εισπράττει ποσό ως «μεταβλητό τέλος 

παραχώρησης», το οποίο υπολογίζεται ως 33% (περίπου) επί τα ακαθάριστα έσοδα της εταιρίας 

(αεροναυτικά και εμπορικά Έσοδα). Τα τέλη παραχώρησης εισπράττονται το αργότερο τριάντα ημέρες 

από την λήξη της τριμηνίας ή όπως αλλιώς αναφέρεται σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 26 της 

Σύμβασης. 

 

 
15 Οι αερολιμένες παρέχονται ως ενδεικτικό παράδειγμα για σκοπούς του Προτύπου. Οι υπόλοιπες συμφωνίες 
παραχώρησης υπηρεσιών θα συμπληρωθούν κατ’ ανάλογο τρόπο.  
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Η «Συμφωνίας Παραχώρησης Υπηρεσιών» καθορίζει ανώτατα όρια ρυθμιζόμενων χρεώσεων:  

i. Χρεώσεις αεροδρομίου οι οποίες θα πρέπει να αναθεωρούνται και τροποποιούνται με ποσό 

ίσο με την μεταβολή του δείκτη κατά τα προηγούμενα δύο έτη. Η Κεντρική Κυβέρνηση θα 

πρέπει να επιβεβαιώνει ότι η αναθεώρηση των χρεώσεων δεν υπερβαίνει το ανώτατο όριο που 

έχει καθοριστεί, 

ii. Επιπρόσθετων χρεώσεων αεροδρομίου οι οποίες αναθεωρούνται ετησίως. 

Τόσο οι χρεώσεις αεροδρομίου (π.χ. τέλη επιβατών, τέλη προσγείωσης, τέλη στάθμευσης αεροπλάνων, 

τέλη μεταφοράς επιβατών), όσο και οι επιπρόσθετες χρεώσεις αεροδρομίων (π.χ. χρέωση ενοικίασης 

αεροπορικής γέφυρας, τέλη ασφάλειας) όταν αναθεωρούνται θα πρέπει να είναι συμβατές με τις 

διεθνείς υποχρεώσεις της Κεντρικής Κυβέρνησης, σύμφωνα με το Άρθρο 15 της «Σύμβασης του Σικάγο» 

και σύμφωνα με το Κεφάλαιο Χ του «Περί Πολιτικής Αεροπορίας Δικαίου». Για τον καθορισμό των 

χρεώσεων αεροδρομίου θα πρέπει να ακολουθούνται οι αρχές που περιγράφονται στο Άρθρο 28.6 

στης συμφωνίας παραχώρησης. 

Μέσω της «Συμφωνίας Παραχώρησης Υπηρεσιών» ο Φορέας Υλοποίησης υποχρεούται να προσφέρει 

δημόσιες υπηρεσίες, οι οποίες πρέπει να πληρούν τα πρότυπα επίδοσης που αναφέρονται στο άρθρο 

27 της συμφωνίας και αναλύονται εκτενέστερα στον «Κατάλογο 4». Ο Φορέας Υλοποίησης, σε 

συνεργασία με την Κεντρική Κυβέρνηση και τον εξωτερικό συνεργάτη έχουν ετοιμάσει το μοντέλο με 

το οποίο αξιολογείται η απόδοση του Φορέα Υλοποίησης. Κατά την ημερομηνία ετοιμασίας των 

οικονομικών καταστάσεων δεν υπήρξαν οποιεσδήποτε σημαντικές αποκλίσεις ή μείωση στην απόδοση 

παροχής δημόσιων υπηρεσιών από τον Φορέα Υλοποίησης και ως εκ τούτου καμία ρήτρα ή και 

επιβάρυνση δεν έχει επιβληθεί. 

Κατά την υπογραφή της σύμβασης, όλα τα περιουσιακά στοιχεία των παλαιών αεροδρομίων έχουν 

παραχωρηθεί ως μέρος της «Συμφωνίας Παραχώρησης Υπηρεσιών» για την παροχή δημόσιων 

υπηρεσιών. Ποσό αξίας €ΧΧΧ (2021:ΧΧΧ) για τον αερολιμένα Λάρνακας και ποσό αξίας €ΧΧΧ (2021:ΧΧΧ) 

για τον αερολιμένα Πάφου αφορά περιουσιακά στοιχεία του κράτους πριν την έναρξη της «Συμφωνίας 

Παραχώρησης Υπηρεσιών». Τα περιουσιακά στοιχεία έχουν παραχωρηθεί για χρήση από τον Φορέα 

Υλοποίησης του έργου και έχει δοθεί προς τον Φορέα Υλοποίησης χορηγία ύψους €ΧΧΧ για το 

αεροδρόμιο Λάρνακας και χορηγία ύψους €ΧΧΧ για το αεροδρόμιο Πάφου με σκοπό την ανακαίνιση 

των παλαιών αεροδρομίων. 

Κατά την τρέχουσα χρονιά, ο Φορέας Υλοποίησης έχει προβεί σε συντήρηση και διατήρηση των 

περιουσιακών στοιχείων των αερολιμένων, τα οποία πληρούν τα πρότυπα συντήρησης, όπως αυτά 

περιγράφονται και αναλύονται στη σχετική Συμφωνία. Κατά την λήξη της «Συμφωνίας Παραχώρησης 

Υπηρεσιών», ο Φορέας Υλοποίησης οφείλει να παραδώσει όλα τα περιουσιακά στοιχεία των 

αερολιμένων απαλλαγμένα από οποιαδήποτε ελαττώματα και με αναμενόμενη υπολειπόμενη 

ωφέλιμη ζωή σύμφωνα με την ανάλυση στη σχετική Συμφωνία.  

Στην περίπτωση όπου ο Φορέας Υλοποίησης αθετήσει τις συμβατικές υποχρεώσεις του ή αν ο Φορέας 

Υλοποίησης πάψει να είναι αξιόχρεος προς τους δανειστές του, τότε η Κεντρική Κυβέρνηση οφείλει να 

καταβάλει το ποσό τερματισμού της σύμβασης, το οποίο ισούται με το 95% του αναθεωρημένου  
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χρέους του Φορέα Υλοποίησης, κατά την ημερομηνία τερματισμού, αφού αφαιρεθούν οποιαδήποτε 

μετρητά και τραπεζικά διαθέσιμα της εταιρείας. Κατά το τέλος του τρέχοντος έτους, η Κεντρική 

Κυβέρνηση διατηρεί την υποχρέωση, βάση του συμβολαίου, να καταβάλει το ποσό των €ΧΧΧ, το οποίο 

αντιστοιχεί στο 95% του υπολοίπου των δανειακών υποχρεώσεων του Φορέα, αναιρουμένων όλων των 

μετρητών και τραπεζικών διαθέσιμων κατά την λήξη του οικονομικού έτους, σε περίπτωση που ο 

Φορέας Υλοποίησης δεν είναι σε θέση να τιμήσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις έναντι των 

χρηματοδοτών του που προέρχονται από πιστωτικά ιδρύματα. 

Κατά το έτος έχει πληρωθεί προς το Φορέα Υλοποίησης ποσό ύψους €ΧΧΧ (2021:ΧΧΧ), το οποίο 

αφορούσε την υποχρέωση της κυβέρνησης για αποζημίωση προς τον Φορέα για την ζημιά που 

προκλήθηκε λόγο της πανδημίας COVID-19 κατά το έτος 2020.  

Κατά το τρέχων οικονομικό έτος δεν έχουν γίνει οποιεσδήποτε αλλαγές στους όρους της Συμφωνίας.
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23. Άυλα περιουσιακά στοιχεία 
 Άδειες 

χρήσης 
λογισμικών 

Στρατιωτικά 
κόστη 

ανάπτυξης  

Λογισμικά 
εφαρμογών 

Άδειες χρήσης, 
εμπορικά 

σήματα και 
πατέντες 

Άλλα άυλα 
περιουσιακά 

στοιχεία 

Άυλα 
περιουσιακά 
στοιχεία υπό 
κατασκευή 

ΣΥΝΟΛΟ 

 € € € € € € € 
Κόστος        
1 Ιανουαρίου 2021        
Προσθήκες        
Διαθέσεις        
Διαγραφές        
Μεταφορές        

31 Δεκεμβρίου 2021        

Προσθήκες        
Διαθέσεις        
Διαγραφές        
Μεταφορές        

31 Δεκεμβρίου 2022        

        
Απόσβεση        
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2021        
Απόσβεση έτους        
Διαθέσεις        
Διαγραφές        
Μεταφορές        

31 Δεκεμβρίου 2021        

Απόσβεση έτους        
Διαθέσεις        
Διαγραφές        
Απομείωση        
Μεταφορές        

31 Δεκεμβρίου 2022        
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 Άδειες 
χρήσης 

λογισμικών 

Στρατιωτικά 
κόστη 

ανάπτυξης  

Λογισμικά 
εφαρμογών 

Άδειες χρήσης, 
εμπορικά 

σήματα και 
πατέντες 

Άλλα άυλα 
περιουσιακά 

στοιχεία 

Άυλα 
περιουσιακά 
στοιχεία υπό 
κατασκευή 

ΣΥΝΟΛΟ 

 € € € € € € € 

        
Απομείωση         
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2021        
Απομείωση έτους        
Αντιστροφή απομείωσης        
Διαθέσεις         
Διαγραφές        
Μεταφορές        

31 Δεκεμβρίου 2021        

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2022        
Απομείωση έτους        
Αντιστροφή έτους        
Διαθέσεις        
Διαγραφές        
Μεταφορές        

31 Δεκεμβρίου 2022        

        
Καθαρή λογιστική αξία        

Στις 31 Δεκεμβρίου 2022        

Στις 31 Δεκεμβρίου 2021        
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Κατά το έτος έχουν αναγνωριστεί έξοδα έρευνας και ανάπτυξης στην κατηγορία των λειτουργικών 

εξόδων ύψους €ΧΧΧ (2021: €ΧΧΧ).    

Από τις €ΧΧΧ προσθήκες κατά το έτος στην κατηγορία ΧΧΧ, ποσό €ΧΧΧ αναπτύχθηκε εσωτερικά.  

Τα ακόλουθα άυλα περιουσιακά στοιχεία, των οποίων η καθαρή λογιστική αξία ήταν στις 31 

Δεκεμβρίου 2022 €ΧΧΧ (2021: €ΧΧ) έχουν αόριστη ωφέλιμη ζωή, εφόσον ….(επεξήγηση των 

παραγόντων που οδήγησαν στην απόφαση ότι το περιουσιακό στοιχείο έχει αόριστη ωφέλιμη ζωή). 

Στην κατηγορία άδειες χρήσης λογισμικών περιλαμβάνεται άδεια για ΧΧΧΧΧ λογισμικό πρόγραμμα 

με λογιστική αξία €ΧΧΧ (2022: €ΧΧ) και εναπομένουσα ωφέλιμη οικονομική ζωή 2 χρόνια  

Η κατηγορία "Εμπορικά Σήματα" περιλαμβάνει περιουσιακό το οποίο αποκτήθηκε με δωρεά και 

αναγνωρίστηκε αρχικά στη δίκαιη αξία του €ΧΧΧ κατά το έτος 2022 και έχει λογιστική αξία €ΧΧΧ 

(2022: €ΧΧ). Όλα τα άυλα στοιχεία ενεργητικού παρουσιάζονται ακολουθώντας το μοντέλο κόστους. 

Κανένα άυλο περιουσιακό στοιχείο δεν έχει οποιεσδήποτε συμβατικές υποχρεώσεις ή και 

περιορισμούς, και κανένα άυλο περιουσιακό στοιχείο δεν έχει μπει ως εξασφάλιση για υποχρέωση. 

Η Κεντρική Κυβέρνηση έχει συμβατική υποχρέωση ύψους €ΧΧΧ για την αγορά ΧΧΧΧ άυλου 

περιουσιακού στοιχείου. 

24.  Επενδύσεις σε ελεγχόμενες οντότητες 
  2022 2021 
 Σημ. € € 
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου    
Προσθήκες    
Διαθέσεις    
Απομείωση επενδύσεων 16   
Μεταφορά    

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου    

 

Οι σημαντικές ελεγχόμενες οντότητες της Κεντρικής Κυβέρνησης είναι οι ακόλουθες: 

 
Όνομα 

Χώρα 
δικαιοδοσίας 

Νομική 
Υπόσταση 

Κύρια 
δραστηριότητα 

2022 
Συμμετοχή 

% 

2021 
Συμμετοχή 

% 

Κόστος 
2022 

€ 

Κόστος 
2021 

€ 

 Κύπρος       
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24. Επενδύσεις σε ελεγχόμενες οντότητες (συνέχεια) 

Η Κεντρική Κυβέρνηση λογιστικοποιεί τις ελεγχόμενες οντότητες της σύμφωνα με τη μέθοδο του 

κόστους, και ως εκ τούτου το ποσό αναγνώρισης των ελεγχόμενων οντοτήτων, στις ξεχωριστές 

οικονομικές καταστάσεις, δεν είναι, σε καμία περίπτωση, αντιπροσωπευτικό της δίκαιης αξίας των 

οντοτήτων και δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ως ένδειξη της αξίας, η οποία θα μπορούσε να αποδοθεί 

στις ελεγχόμενες οντότητες.   

Το ποσοστό συμμετοχής στις οντότητες οι οποίες δεν έχουν μετοχικό κεφάλαιο καθορίστηκε με 

βάση….Για τις οντότητες, οι οποίες διαθέτουν μετοχικό κεφάλαιο (σημειώνονται με * στον πιο πάνω 

πίνακα) το ποσοστό συμμετοχής καθορίστηκε με βάση το ποσοστό μετοχικών τίτλων οι οποίοι 

κατέχονται από την Κεντρική Κυβέρνηση.  

Κατά τη διάρκεια του έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2022, η Κεντρική Κυβέρνηση αγόρασε ΧΧ% 

του μετοχικού κεφαλαίου της ΧΧ προς €ΧΧ. 

Κατά τη διάρκεια του έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2022, η Κεντρική Κυβέρνηση ίδρυσε την 

οντότητα ΧΧ με αρχική εισφορά κεφαλαίου ύψους €ΧΧ, η οποία αντιπροσωπεύει το ΧΧ% του 

κεφαλαίου της οντότητας. Με βάση τα κριτήρια των ΔΛΠΔΤ, η οντότητα αυτή κατατάσσεται ως 

ελεγχόμενη. 

Κατά τη διάρκεια του έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2022, η Κεντρική Κυβέρνηση προέβηκε 

επιπρόσθετες επενδύσεις στην ελεγχόμενη οντότητα ΧΧ ύψους €ΧΧ.  

Κατά τη διάρκεια του έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2022, η Κεντρική Κυβέρνηση διέθεσε ΧΧ% 

του μετοχικού κεφαλαίου της ΧΧ προς €ΧΧ. Ως αποτέλεσμα το ποσοστό συμμετοχής μειώθηκε από 

ΧΧ% σε ΧΧ% 

Κατά τη διάρκεια του έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2022, η Κεντρική Κυβέρνηση προχώρησε 

στην πώληση της επένδυσης στην ελεγχόμενη οντότητα ΧΧ προς €ΧΧ. Το κέρδος που προέκυψε από 

την πώληση ανήλθε σε €ΧΧ (Σημείωση 8). /Η ζημία που προέκυψε από την πώληση ανήλθε σε €ΧΧ 

(Σημείωση 17) και αναγνωρίζετε στα Άλλα Έσοδα / Άλλα Έξοδα. Ποσό €ΧΧ από το κέρδος που 

αναγνωρίστηκε αποδίδεται στην επιμέτρηση της διατηρηθείσας συμμετοχής στην οντότητα στη 

δίκαιη αξία.  

Στις 31 Δεκεμβρίου 2022, δεν υπήρξε οποιαδήποτε ένδειξη απομείωσης αξίας των επενδύσεων στις 

ελεγχόμενες οντότητες, εκτός από την ΧΧ. Στις 31 Δεκεμβρίου 2022, το ανακτήσιμο ποσό της 

επένδυσης στη ΧΧ προσδιορίστηκε με τη μέθοδο της προσαρμοσμένης καθαρής θέσης/ 

προεξόφλησης των ταμιακών ροών. Το ανακτήσιμο ποσό (δεν) ήταν χαμηλότερο από τη λογιστική 

αξία της επένδυσης στην ελεγχόμενη οντότητα ύψους €ΧΧ. Ως αποτέλεσμα, (δεν) αναγνωρίστηκε 

στην κατάσταση χρηματοοικονομικής επίδοσης απομείωση ύψους €ΧΧ για το έτος 2022 (2021: €ΧΧ) 

(Σημείωση 16).  

Κατάλογος με όλες τις ελεγχόμενες οντότητες της Κεντρικής Κυβέρνησης παρουσιάζεται στο 

Παράρτημα 2. 
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25. Επενδύσεις σε συνδεδεμένες οντότητες και κοινοπραξίες 
  2022  2021 
 Σημ. €  € 
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου     
Προσθήκες     
Διαθέσεις     
Μερίδιο πλεονασμάτων/ (ελλειμμάτων) 
έτους μετά τη φορολογία 

    

Μερίσματα από συνδεδεμένες εταιρείες     
Απομείωση επενδύσεων  16    
Αντιστροφή απομείωσης επενδύσεων 16    
Μεταφορά     

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου     

 

Οι σημαντικές συνδεδεμένες οντότητες της Κεντρικής Κυβέρνησης είναι οι ακόλουθες: 

 
Όνομα 

Χώρα 
δικαιοδοσίας 

Νομική 
Υπόσταση 

Κύρια 
δραστηριότητα 

2022 
Συμμετοχή 

% 

2021 
Συμμετοχή 

% 

Κόστος 
2022 

€ 

Κόστος 
2021 

€ 

 Κύπρος       

        
        

 

Οι σημαντικές κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει η Κεντρική Κυβέρνηση είναι οι ακόλουθες: 

 
Όνομα 

Χώρα 
δικαιοδοσίας 

Νομική 
υπόσταση 

Κύρια 
δραστηριότητα 

2022 
Συμμετοχή 

% 

2021 
Συμμετοχή 

% 

Κόστος 
2022 

€ 

Κόστος 
2021 

€ 
 Κύπρος       
        
        

 

Η Κεντρική Κυβέρνηση λογιστικοποιεί τις συνδεδεμένες οντότητες και κοινοπραξίες στις ξεχωριστές 

οικονομικές της καταστάσεις σύμφωνα με τη μέθοδο της καθαρής θέσης.  

Το ποσοστό συμμετοχής στις οντότητες οι οποίες δεν έχουν μετοχικό κεφάλαιο καθορίστηκε με 

βάση….Για τις οντότητες, οι οποίες διαθέτουν μετοχικό κεφάλαιο (σημειώνονται με * στον πιο πάνω 

πίνακα) το ποσοστό συμμετοχής καθορίστηκε με βάση το ποσοστό μετοχικών τίτλων οι οποίοι 

κατέχονται από την Κεντρική Κυβέρνηση.  

Η Κεντρική Κυβέρνηση συμμετέχει στην κοινοπραξία ΧΧ με συμμετοχή ΧΧ%. Η συγκεκριμένη 

κοινοπραξία έχει αναλάβει την ΧΧ.  

Κατά τη διάρκεια του έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2022, η Κεντρική Κυβέρνηση αγόρασε 

ΧΧ% του μετοχικού κεφαλαίου της ΧΧ προς €ΧΧ. 
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25. Επενδύσεις σε συνδεδεμένες οντότητες και κοινοπραξίες (συνέχεια) 

Κατά τη διάρκεια του έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2022, η Κεντρική Κυβέρνηση σύστησε την 

συνδεδεμένη οντότητα ΧΧ, σε συνεργασία με άλλα μέρη, με αρχική εισφορά κεφαλαίου ύψους €ΧΧ, 

η οποία αντιπροσωπεύει το ΧΧ% του κεφαλαίου της οντότητας.  

Κατά τη διάρκεια του έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2022, η Κεντρική Κυβέρνηση προέβηκε 

σε επιπρόσθετες επενδύσεις στη συνδεδεμένη οντότητα ΧΧ ύψους €ΧΧ, αυξάνοντας το ποσοστό 

συμμετοχής από ΧΧ% σε ΧΧ% .  

Κατά τη διάρκεια του έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2022, η Κεντρική Κυβέρνηση προχώρησε 

στην πώληση της επένδυσης στη συνδεδεμένη οντότητα ΧΧ προς €ΧΧ. Το κέρδος που προέκυψε από 

την πώληση ανήλθε σε €ΧΧ (Σημείωση 8). /Η ζημία που προέκυψε από την πώληση ανήλθε σε €ΧΧ 

(Σημείωση 17).Στις 31 Δεκεμβρίου 2022, δεν υπήρξε οποιαδήποτε ένδειξη απομείωσης αξίας των 

επενδύσεων στις συνδεδεμένες οντότητες ή κοινοπραξίες, εκτός από την ΧΧ. Στις 31 Δεκεμβρίου 

2022, το ανακτήσιμο ποσό της επένδυσης στη ΧΧ προσδιορίστηκε με τη μέθοδο της προσαρμοσμένης 

καθαρής θέσης/ προεξόφλησης των ταμιακών ροών. Το ανακτήσιμο ποσό (δεν) ήταν χαμηλότερο από 

τη λογιστική αξία της επένδυσης στην συνδεδεμένη οντότητα ύψους €ΧΧ. Ως αποτέλεσμα, (δεν) 

αναγνωρίστηκε στην κατάσταση χρηματοοικονομικής επίδοσης απομείωση ύψους €ΧΧ για το έτος 

2022 (2021: €ΧΧ) (Σημείωση 16).  

Ενδεχόμενες υποχρεώσεις 

Δεν υπάρχουν ενδεχόμενες υποχρεώσεις σχετικά με το συμφέρον της Κεντρικής Κυβέρνησης στις 

συνδεδεμένες οντότητες ή κοινοπραξίες. 

Σημαντικοί περιορισμοί 

Δεν υπάρχουν σημαντικοί περιορισμοί ως αποτέλεσμα συμφωνιών δανεισμού, κανονιστικών 

απαιτήσεων ή συμβατικών ρυθμίσεων μεταξύ των επενδυτών με σημαντική επιρροή στις 

συνδεδεμένες οντότητες ή κοινοπραξίες, όσον αφορά την ικανότητα των συνδεδεμένων οντοτήτων ή 

κοινοπραξιών να μεταφέρουν χρήματα στην Κεντρική Κυβέρνηση υπό τη μορφή μερισμάτων σε 

μετρητά ή να εξοφλούν δάνεια ή προκαταβολές που έγιναν από την Κεντρική Κυβέρνηση. 
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26. Δάνεια εισπρακτέα 
 Σημ. 2022 2021 
  € € 
    
Δάνεια σε:    
 Ξένες κυβερνήσεις i   
 Δήμοι    
 Κοινοτικά Συμβούλια    
 Συμβούλια Αποχετεύσεως    
 Συμβούλια Υδατοπρομήθειας    
 Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου ii   
 Τραπεζικά Ιδρύματα iii   
 Άλλα iv   

    
Μείον: πρόβλεψη απομείωσης    
    

Σύνολο δανείων εισπρακτέων    
    
Μείον: βραχυπρόθεσμα δάνεια εισπρακτέα    
    

Σύνολο μακροπρόθεσμων δανείων εισπρακτέων    
 

i. Δάνειο που παραχωρήθηκε στην Ελληνική Κυβέρνηση μέσω του Μηχανισμού Στήριξης της 

Ελλάδας που οργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. 
 

ii. Τα μεγαλύτερα δάνεια δόθηκαν στον Κεντρικό Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών (2022: 

……………., 2021: ………………….) και στον Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως Στέγης (2022: ……………., 

2021: ………………….). 
 

iii. …..  
 

iv. Στα άλλα δάνεια περιλαμβάνονται παγιοποιημένα δάνεια λόγω τούρκικης εισβολής ύψους €ΧΧΧ 

(2021: €ΧΧΧ). 
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26. Δάνεια εισπρακτέα (συνέχεια) 

H κίνηση των πιο πάνω εισπρακτέων δανείων κατά τη διάρκεια του έτους ήταν ως εξής: 

 2022 2021 
 € € 
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου    
Προσθήκες   
Αποπληρωμή κεφαλαίου και τόκων   
Υποτίμηση αξίας    
Αντιστροφή υποτίμηση αξίας    
Τόκος δανεισμού και αναστροφή 
προεξόφλησης 

  

Μεταφορές   
Διαφορές από συναλλαγματικές 
ισοτιμίες 

  

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου    
 

Στα εισπρακτέα δάνεια περιλαμβάνονται δάνεια ύψους € ΧΧΧΧ (2021: € ΧΧΧΧ), ονομαστικής αξίας 

€ΧΧΧ (2021: €ΧΧΧΧ), τα οποία παραχωρήθηκαν με ευνοϊκούς όρους υπό προϋποθέσεις στους…..για 

τους εξής λόγους….. Οι βασικότεροι όροι είναι οι εξής:….. π.χ. προϋποθέσεις οι οποίες επηρεάζουν το 

σημείο αναγνώρισης του εσόδου). Για την επιμέτρηση της δίκαιης αξίας των δανείων έγιναν οι 

ακόλουθες παραδοχές ….. 

H κίνηση των δανείων με ευνοϊκούς όρους κατά τη διάρκεια του έτους ήταν ως εξής: 

 2022 2021 
 € € 
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου    

Ονομαστική αξία νέων δανείων   
Προσαρμογή δίκαιης αξίας   

Νέα δάνεια   

Αποπληρωμή κεφαλαίου και τόκων   
Υποτίμηση αξίας    
Αντιστροφή υποτίμηση αξίας    
Μεταφορές   
Τόκος δανεισμού και αναστροφή 
προεξόφλησης 

  

Διαφορές από συναλλαγματικές 
ισοτιμίες 

  

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου    
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27. Άλλα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία16 
 Σημ. 2022 2021 
  € € 
    
Εισπρακτέα από χρηματοδοτικές μισθώσεις 44   
Άλλες επενδύσεις    
Υπόλοιπα μετρητών και αντίστοιχων μετρητών 
περιορισμένης χρήσης17 

i   

Άλλα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία    

    
Μείον: πρόβλεψη απομείωσης    
    

Σύνολο χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων    

    
Μείον: βραχυπρόθεσμα χρηματοοικονομικά 
περιουσιακά στοιχεία 

   

    

Σύνολο μακροπρόθεσμων χρηματοοικονομικών 
περιουσιακών στοιχείων 

   

 

i. Τα μετρητά και αντίστοιχα μετρητών περιορισμένης χρήσης αναφέρονται στα ποσά (πχ 

εγγυητικές επιστολές, εξοφλητικά αποθέματα)18…. Τα εξοφλητικά αποθέματα τα οποία 

αντιπροσωπεύουν συστηματικές συνεισφορές σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό στην Κεντρική 

Τράπεζα, με σκοπό τη βελτίωση της ικανότητας για έγκαιρη αποπληρωμή των σχετικών 

δανείων (Χρεόγραφα Αναπτύξεως κ.λ.π) κατά την ημερομηνία λήξης τους. 

 

 

 

 

 

 
16 Απαιτούνται εκτεταμένες γνωστοποιήσεις με βάση το ΔΛΠΔΤ 30. Εντούτοις για σκοπούς προτύπου 
παρουσιάζονται μόνο οι βασικότερες, αφού οι υπόλοιπες θα εξαρτηθούν από τη φύση των 
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων. 
17 Να διερευνηθεί κατά πόσο υπάρχουν και ποσά που θα πρέπει να κατηγοριοποιηθούν ως μη διαθέσιμα 
προς χρήση. 
18 Εάν τα μετρητά περιορισμένης χρήσης ή τα μετρητά μη διαθέσιμα προς χρήση (π.χ. εξοφλητικά αποθέματα 
ή εγγυητικές επιστολές) δεσμεύουν ποσά για πέραν του ενός έτος, θα πρέπει να αναγνωριστούν στα «Άλλα 
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία» όπου και θα πρέπει γνωστοποιηθεί το βραχυπρόθεσμο και 
μακροπρόθεσμο μέρος τους. Εάν όμως τα ποσά αυτά είναι τυχόν άμεσα ρευστοποιήσιμα (< 3 μήνες), τότε θα 
πρέπει να γνωστοποιηθούν ως μετρητά. 
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27. Άλλα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (συνέχεια) 

Κατηγορίες άλλων χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 

 Σημ. 2022 2021 
  € € 
    
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στη δίκαιη 
αξία τους μέσω πλεονάσματος ή ελλείμματος 

   

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στη δίκαιη 
αξία τους μέσω ιδίων κεφαλαίων 

   

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία σε 
αποσβεσμένο κόστος 

   

    

    
Κίνηση  

H κίνηση των πιο πάνω χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων στη δίκαιη αξία τους μέσω 

πλεονάσματος ή ελλείμματος ήταν ως εξής: 

  2023 2022 
  € € 
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2022    
Προσθήκες    
Διαθέσεις     
Αναπροσαρμογή αξίας μέσα από την κατάσταση 
χρηματοοικονομικής επίδοσης 

   

Απομείωση     
Αντιστροφή απομείωσης    
Μεταφορές    
Προσθήκες από συνενώσεις επιχειρήσεων    
Διαθέσεις μέσω πώλησης ελεγχόμενων οντοτήτων    

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου     

 

Επαναταξινομήσεις 

Την ΧΧ/ΧΧ/ΧΧΧΧ λήφθηκε η απόφαση όπως χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ύψους €ΧΧΧ 

επαναταξινομηθούν από την κατηγορία των ΧΧΧΧ στην κατηγορία ΧΧΧ λόγω….. 

 

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που έχουν δοθεί ως εγγυήσεις 

Ποσό ύψους €ΧΧΧ των ΧΧΧ περιουσιακών στοιχείων κρατείται ως εγγυήσεις για….. Οι όροι και οι 

προϋποθέσεις της εγγύησης έχουν ως εξής…
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28. Εισπρακτέα από συναλλαγές χωρίς υποχρέωση ανταπόδοσης 
 Σημ. 2022 2021 
  € € 
Εισπρακτέα από συναλλαγές χωρίς υποχρέωση 
ανταπόδοσης 

   

Προπληρωμές από συναλλαγές χωρίς υποχρέωση 
ανταπόδοσης 

   

Εισπρακτέα ως αντιπρόσωπος    
Άλλα εισπρακτέα    

    

Μείον: πρόβλεψη απομείωσης    
    
Σύνολο εισπρακτέα από συναλλαγές χωρίς 
υποχρέωση ανταπόδοσης 

   

    
Μείον: βραχυπρόθεσμα Εισπρακτέα από συναλλαγές 
χωρίς υποχρέωση ανταπόδοσης 

   

    

Σύνολο μακροπρόθεσμων εισπρακτέων από 
συναλλαγές χωρίς υποχρέωση ανταπόδοσης 

   

 

Τα εισπρακτέα από συναλλαγές χωρίς υποχρέωση ανταπόδοσης περιλαμβάνουν ποσά ύψους 

€…………… (2021: €………….) του Τμήματος ΧΧΧ τα οποία αφορούν κυρίως σε τέλη ….. 

 

Απομείωση ύψους €ΧΧΧ (2021: €ΧΧΧ) αναγνωρίστηκε σε σχέση με εισπρακτέα από συναλλαγές με 

υποχρέωση ανταπόδοσης, εκ των οποίων ποσό ύψους €ΧΧΧ (2021: €ΧΧΧ) διαγράφηκε από την 

Επιτροπή Διαγραφών. 

Κατά το έτος, απομείωση ύψους €ΧΧΧ (2021: €ΧΧΧ) που αναγνωρίστηκε κατά τα προηγούμενα έτη 

αντιστράφηκε για τους εξής λόγους ….. 

Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την απομείωση των εισπρακτέων και την έκθεση της Κεντρικής 

Κυβέρνησης στον πιστωτικό κίνδυνο παρατίθενται στη Σημείωση 51. 
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29. Εισπρακτέα από συναλλαγές με υποχρέωση ανταπόδοσης 
 Σημ. 2022 2021 
  € € 
Εισπρακτέα από συναλλαγές με υποχρέωση 
ανταπόδοσης 

   

Προπληρωμές από συναλλαγές με υποχρέωση 
ανταπόδοσης 

   

    

    
Μείον: πρόβλεψη απομείωσης    
    
Σύνολο εισπρακτέων από συναλλαγές με 
υποχρέωση ανταπόδοσης 

   

    
Μείον: βραχυπρόθεσμα εισπρακτέα από συναλλαγές 
με υποχρέωση ανταπόδοσης 

   

    

Σύνολο μακροπρόθεσμων εισπρακτέων από 
συναλλαγές με υποχρέωση ανταπόδοσης 

   

 

Τα εισπρακτέα από συναλλαγές με υποχρέωση ανταπόδοσης περιλαμβάνουν ποσά ύψους €…………… 

(2022: €………….) του Τμήματος ΧΧΧ τα οποία αφορούν κυρίως σε ….. 

 

Απομείωση ύψους €ΧΧΧ (2021: €ΧΧΧ) αναγνωρίστηκε σε σχέση με εισπρακτέα από συναλλαγές με 

υποχρέωση ανταπόδοσης, εκ των οποίων ποσό ύψους €ΧΧΧ (2021: €ΧΧΧ) διαγράφηκε από την 

Επιτροπή Διαγραφών. 

Κατά το έτος, απομείωση ύψους €ΧΧΧ (2021: €ΧΧΧ) που αναγνωρίστηκε κατά τα προηγούμενα έτη 

αντιστράφηκε για τους εξής λόγους ….. 

Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την απομείωση των εισπρακτέων και την έκθεση της Κεντρικής 

Κυβέρνησης στον πιστωτικό κίνδυνο παρατίθενται στη Σημείωση 51. 
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30. Αποθέματα 

 Σημ. 

Πρώτες ύλες 
και 

αναλώσιμα 
Ιατρικές 

προμήθειες 
Φαρμακευτικές 

προμήθειες 
Άλλα 

αποθέματα Σύνολο 

  € € € € € 
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2021       
Προσθήκες       
Ίδια χρήση / πώληση       
Διαγραφές 16      
Υποτίμηση αξίας 16      
Μεταφορές       
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2021       
Προσθήκες       
Ίδια χρήση / πώληση       
Διαγραφές 16      
Υποτίμηση αξίας 16      
Μεταφορές       
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2022       

 

Αποθέματα ύψους €ΧΧΧ (2022: €ΧΧΧ) τα οποία κατηγοριοποιούνται ως ΧΧΧ αποτιμώνται στη δίκαιη 

αξία μείον κόστος πώλησης. 

Αποθέματα ύψους €ΧΧΧ (2022: €ΧΧΧ) κρατούνται ως εξασφάλιση για/σε…. 

Αποθέματα ύψους €ΧΧΧ (2022: €ΧΧΧ) αναγνωρίστηκαν ως έξοδα στην κατάσταση 

χρηματοοικονομικής επίδοσης …. 

Η αντιστροφή υποτίμησης αξίας €ΧΧΧ προέκυψε εξαιτίας …. 

Κόστος δανεισμού ύψους €ΧΧΧΧ (2022: €ΧΧΧ) κεφαλαιοποιήθηκε στα αποθέματα, με επιτόκιο 

κεφαλαιοποίησης….(Η πληροφόρηση απαιτείται μόνο εάν το κεφαλαιοποιημένο κόστος δανεισμού 

είναι σημαντικό). 
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31. Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών 
 Σημ. 2022 2021 
  € € 
Τραπεζικοί λογαριασμοί    
Ταμεία Πάγιας Προκαταβολής - Τραπεζικοί λογαριασμοί    
Αποθεματικά μετρητών    
Ταμεία Πάγιας Προκαταβολής - Αποθεματικά μετρητών    
Επενδύσεις άμεσης υψηλής ρευστότητας i   
Μείον: τραπεζικά παρατραβήγματα     

    

I. Οι επενδύσεις της Κεντρικής Κυβέρνησης, οι οποίες κατηγοριοποιούνται ως άμεσης υψηλής 

ρευστότητας περιλαμβάνουν ….. βραχυπρόθεσμες καταθέσεις, των οποίων το αρχικό όριο 

λήξης ήταν λιγότερο από τρεις μήνες και οι οποίες είναι άμεσα μετατρέψιμες σε γνωστά ποσά 

μετρητών και υπόκεινται σε ασήμαντο κίνδυνο μεταβολής της αξίας τους. Τα βασικά 

χαρακτηριστικά των επενδύσεων αυτών ήταν τα εξής….. 

Κατά το έτος, απομείωση ύψους €ΧΧΧ (2022: €ΧΧΧ) που αναγνωρίστηκε κατά τα προηγούμενα έτη 

αντιστράφηκε για τους εξής λόγους. 

Οι μη αναληφθείσες δανειακές διευκολύνσεις που μπορεί να είναι διαθέσιμες για μελλοντικές 

λειτουργικές δραστηριότητες και διευθέτηση κεφαλαιακών δεσμεύσεων ανέρχονται στα €ΧΧΧ (2021: 

€ΧΧΧ) Από αυτές, ποσό € ΧΧΧΧ πρέπει να χρησιμοποιηθούν σε έργα υποδομής. Οι περιορισμοί στη 

χρήση των μη αναληφθέντων δανειακών διευκολύνσεων αφορούν …. 

32. Περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται προς πώληση19 
 Γη Κτήρια Άλλα 

περιουσιακά 
προς άμεση 

διάθεση 

Σύνολο 

 € € € € 
1 Ιανουαρίου 2021     
Μεταφορές     
Διαθέσεις     
Απομείωση     
Αντιστροφή απομείωσης     

31 Δεκεμβρίου 2021     

Μεταφορές     
Διαθέσεις     
Απομείωση     
Αντιστροφή απομείωσης     

31 Δεκεμβρίου 2022     

 
19 Σε περίπτωση ομάδας διάθεσης που κατατάσσεται ως προς πώληση σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 5, στις 
σημειώσεις θα πρέπει να παρουσιάζονται οι σημαντικές κατηγορίες των υποχρεώσεων της ομάδας διάθεσης. 
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32. Περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται προς πώληση (συνέχεια) 

Στις ΧΧ/ΧΧ/ΧΧΧΧ αποφασίστηκε η διάθεση προς πώληση γης/κτιρίου/ ΧΧΧ για τους πιο κάτω 

λόγους…. Υπάρχουν αρκετοί ενδιαφερόμενοι αγοραστές και ως εκ τούτου θεωρείται ότι η πώληση 

θα ολοκληρωθεί τους επόμενους ΧΧΧ μήνες. 

 

33. Πληρωτέα από συναλλαγές με υποχρέωση ανταπόδοσης 
 Σημ. 2022 2021 
  € € 
Πληρωτέα από συναλλαγές με υποχρέωση ανταπόδοσης    
Οφειλόμενα έξοδα    
Αναβαλλόμενα εισοδήματα    
Άλλα πληρωτέα    

Σύνολο πληρωτέων από συναλλαγές με υποχρέωση 
ανταπόδοσης 

   

    
Μείον: βραχυπρόθεσμα πληρωτέα από συναλλαγές με 
υποχρέωση ανταπόδοσης 

   

Σύνολο μακροπρόθεσμων πληρωτέων από συναλλαγές 
με υποχρέωση ανταπόδοσης 

   

 

Τα αναβαλλόμενα εισοδήματα αφορούν …… 

 

34. Μεταβιβάσεις πληρωτέες 
 Σημ. 2022 2021 
  € € 
Μεταβιβάσεις πληρωτέες    
Πληρωτέα ως αντιπρόσωπος    

Σύνολο μεταβιβάσεων πληρωτέων    
    
Μείον: βραχυπρόθεσμα μεταβιβάσεων πληρωτέων    

Σύνολο μακροπρόθεσμων μεταβιβάσεων πληρωτέων    

 

Ποσό ύψους €ΧΧΧ (2021: €ΧΧΧ) το οποίο περιλαμβάνεται στα ΧΧΧΧ αφορά υποχρεώσεις σε σχέση 

με μεταβιβασθέντα περιουσιακά στοιχεία. 
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35. Κοινωνικά ωφελήματα 

 

Η επιμέτρηση της υποχρέωσης για κοινωνικά ωφελήματα, έναντι των οποίων καταβάλλονται 

εισφορές, έγινε στη βάση αναλογιστικής μελέτης όπως αυτή καταρτίζεται από το Ταμείο Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων….…..περισσότερες πληροφορίες για τη σημείωση θα δοθούν από τον αναλογιστή. 

Τα υπόλοιπα κοινωνικά ωφελήματα ενσωματώθηκαν στα Ωφελήματα Κοινωνικής Αρωγής τα οποία 

αναγνωρίζονται και επιμετρούνται με το Γενικό Μοντέλο.  

 Το ύψος της υποχρέωσης για το έτος ανήλθε στα €…., (2021: €….). Η υποχρέωση αποτελείται από 

ωφελήματα των οποίων τα κριτήρια ικανοποιήθηκαν και αφορούν το έτος αναφοράς αλλά 

καταβάλλονται στους δικαιούχους τους πρώτους μήνες του έτους που έπεται του έτους αναφοράς 

(2023). 

 

36. Ωφελήματα κοινωνικής πρόνοιας 

Όλα τα Ωφελήματα Κοινωνικής Πρόνοιας ενσωματώθηκαν στα Ωφελήματα Κοινωνικής Πρόνοιας – 

Αρωγής, τα οποία αναγνωρίζονται και επιμετρούνται με το Γενικό Μοντέλο. Τα υπό αναφορά 

επιδόματα παραχωρούνται στους δικαιούχους σε είδος. Το ύψος της υποχρέωσης για το έτος ανήλθε 

στα €…., (2021: €….). Η υποχρέωση αποτελείται από ωφελήματα των οποίων τα κριτήρια 

ικανοποιήθηκαν και αφορούν το έτος αναφοράς (2022) αλλά ήταν πληρωτέα τους πρώτους μήνες 

του 2023, ενδεχομένως γιατί οι πληρωμές δεν μπορούσαν να διευθετηθούν μέχρι τις 27 Δεκεμβρίου 

2022.  
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37. Ωφελήματα προσωπικού 
 Σημ. 2022 2021 
  € € 
Απολαβές    
Συσσωρευμένες άδειες    
Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη    

Σύνολο ωφελήματα προσωπικού    
    
Μείον: βραχυπρόθεσμα ωφελήματα προσωπικού    

Σύνολο μακροπρόθεσμων ωφελημάτων προσωπικού    

 

Εάν προκύψουν περαιτέρω σημαντικά μακροπρόθεσμα ωφελήματα προσωπικού, θα πρέπει να 

γίνουν οι κατάλληλες γνωστοποιήσεις.  

38. Συνταξιοδοτικές οφειλές 

Τα ποσά που εμφανίζονται στις οικονομικές καταστάσεις είναι βασισμένα στην αναλογιστική μελέτη 

με ημερομηνία αναφοράς την 31 Δεκεμβρίου 2022 σχετικά με τα ωφελήματα καθορισμένων 

παροχών και έχουν ως εξής:  

 

 

Σημ. 

Παρούσα αξία 
υποχρέωσης 

προγράμματος 
καθορισμένων 

παροχών 

Δίκαιη αξία 
περιουσιακών 
στοιχείων του 
προγράμματος Σύνολο 

  € € € 
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2021     
Αναστροφή προεξόφλησης 10    
Κόστος προϋπηρεσίας 10    
Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 10    
Κέρδος /(Ζημιά) στο διακανονισμό 9, 10    
Εισφορές που καταβλήθηκαν από 
συμμετέχοντες: 

    

- μη χρηματοδοτημένα σχέδια     
- χρηματοδοτημένα σχέδια     

Εισφορές που καταβλήθηκαν από 
εργοδότη: 

    

- μη χρηματοδοτημένα σχέδια     
- χρηματοδοτημένα σχέδια     

Παροχές που πληρώθηκαν:     
- μη χρηματοδοτημένα σχέδια     
- χρηματοδοτημένα σχέδια     
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Σημ. 

Παρούσα αξία 
υποχρέωσης 

προγράμματος 
καθορισμένων 

παροχών 

Δίκαιη αξία 
περιουσιακών 
στοιχείων του 
προγράμματος Σύνολο 

  € € € 
Αναλογιστικά κέρδη/ (ζημίες) που 
προκύπτουν από αλλαγές στις: 

    

- δημογραφικές παραδοχές 43    
- οικονομικές παραδοχές 43    

Απόδοση περιουσιακών στοιχείων των 
σχεδίων καθορισμένων παροχών 

43 
   

Μεταβολές λόγω επίδρασης του ανώτατου 
ορίου στα περιουσιακά στοιχεία σχεδίων 
καθορισμένων παροχών 

43 
   

Μεταφορές     
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2021     
     
Μείον: βραχυπρόθεσμα ωφελήματα 
προσωπικού 

    

Υπόλοιπο μακροπρόθεσμων ωφελημάτων 
προσωπικού 31 Δεκεμβρίου 2021 

    

     
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2022     
Αναστροφή προεξόφλησης 9, 10    
Κόστος προϋπηρεσίας 10    
Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 10    
Κέρδος /(Ζημιά) στο διακανονισμό 9,10    
Εισφορές που καταβλήθηκαν από 
συμμετέχοντες: 

    

- μη χρηματοδοτημένα σχέδια     
- χρηματοδοτημένα σχέδια     

Εισφορές που καταβλήθηκαν από 
εργοδότη: 

    

- μη χρηματοδοτημένα σχέδια     
- χρηματοδοτημένα σχέδια     

Παροχές που πληρώθηκαν:     
- μη χρηματοδοτημένα σχέδια     
- χρηματοδοτημένα σχέδια     

Αναλογιστικά κέρδη/ (ζημίες) που 
προκύπτουν από αλλαγές στις: 

    

- δημογραφικές παραδοχές 43    
- οικονομικές παραδοχές 43    

Απόδοση περιουσιακών στοιχείων των 
σχεδίων καθορισμένων παροχών 

43 
   

Μεταβολές λόγω επίδρασης του ανώτατου 
ορίου στα περιουσιακά στοιχεία σχεδίων 
καθορισμένων παροχών 

43 
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Σημ. 

Παρούσα αξία 
υποχρέωσης 

προγράμματος 
καθορισμένων 

παροχών 

Δίκαιη αξία 
περιουσιακών 
στοιχείων του 
προγράμματος Σύνολο 

  € € € 
Μεταφορές     
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2022     
     
Μείον: βραχυπρόθεσμες συνταξιοδοτικές 
οφειλές 

    

Υπόλοιπο μακροπρόθεσμων 
συνταξιοδοτικών οφειλών 31 Δεκεμβρίου 
2021 

    

 

H Κεντρική Κυβέρνηση προσφέρει συνταξιοδοτικά ωφελήματα (εφάπαξ/ φιλοδωρήματα και μηνιαίες 

συντάξεις) σε Αξιωματούχους της Δημοκρατίας, σε Κρατικούς Υπαλλήλους καθώς και μεταβιβάσεις 

ωφελημάτων στα μέλη της οικογένειας τους (Χήρους/ες ή/και Εξαρτώμενα τέκνα). Κρατικός 

Υπάλληλος ορίζεται ως ο υπάλληλος που κατέχει μόνιμη θέση στη: 

• Δημόσια Υπηρεσία 

• Υπηρεσία του Γενικού Ελεγκτή, Γενικού Λογιστή και των Βοηθών τους 

• Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία 

• Δυνάμεις Ασφαλείας (Αστυνομία, Πυροσβεστική, Πολιτική Άμυνα) 

• Στρατό της Δημοκρατίας 

Για σκοπούς διασφάλισης της βιωσιμότητας του Κυβερνητικού Σχεδίου Συντάξεων ή σχεδίου 

συντάξεων όμοιου με αυτό, ο εργοδότης, αποκόπτει από τις μηνιαίες συντάξιμες απολαβές κάθε 

υπαλλήλου, ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό ίσο με 3% επί του μισθού του υπαλλήλου. 

Σημειώνεται, ότι υπάλληλοι που διορίζονται για πρώτη φορά σε μόνιμη θέση στην Κρατική Υπηρεσία 

μετά την 1τη Οκτωβρίου 2011 δεν εντάσσονται στο σχέδιο συνταξιοδότησης 

38.1 Υπολογισμός συνταξιοδοτικών ωφελημάτων 

Ο υπολογισμός των συνταξιοδοτικών ωφελημάτων βασίζεται στις πρόνοιες των Περί Συντάξεων 

Νομοθεσιών που ισχύουν κατά την ημερομηνία της αφυπηρέτησης του κάθε υπαλλήλου. 

Σημειώνεται, ότι η σύνταξη και το εφάπαξ/ φιλοδώρημα δεν μπορούν να εκχωρηθούν ή 

μεταβιβαστούν και, δεν υπόκεινται σε κατάσχεση, επίσχεση ή κράτηση εκτός: 

• για χρέος προς τη Δημοκρατία ή 

• για ικανοποίηση διατάγματος Δικαστηρίου για τη διατροφή συζύγου/ πρώην συζύγου 

Στις ακόλουθες παραγράφους παρατίθενται οι βασικότεροι υπολογισμοί συνταξιοδοτικών 

ωφελημάτων. Πέραν των πιο κάτω, υπάρχει μεγάλος αριθμός διατάξεων σχετικά με, μεταξύ άλλων, 

τον υπολογισμό για πρόωρες αφυπηρετήσεις, αφυπηρετήσεις για λόγους υγείας, αφυπηρετήσεις για 

λόγους δημοσίου συμφέροντος, αφυπηρετήσεις για λόγους αναπηρίας, αφυπηρετήσεις λόγω 

απόλυσης, μεταβίβασες σύνταξής σε χήρους/χήρες και ορφανά. 
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38. Συνταξιοδοτικές οφειλές (συνέχεια) 

38.1.1 Υπολογισμός ετήσιας σύνταξης και εφάπαξ ποσού Κρατικών Υπαλλήλων 

Από την 1η Ιανουαρίου 2013 και μετέπειτα, τα συνταξιοδοτικά ωφελήματα, σύμφωνα με τον περί 

Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα 

περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) Νόμος του 

2012 (Ν.216(Ι)/2012) υπολογίζονται αθροιστικά ως ακολούθως: 

Μέρος Α: Για την υπηρεσία πριν από την 1η Ιανουαρίου 2013: 

• ετήσια σύνταξη με βάση συντελεστή ενός οκτακοσιοστού (1/800) των ετήσιων 

συντάξιμων απολαβών κατά την ημερομηνία αφυπηρέτησης, για κάθε 

συμπληρωμένο μήνα της συντάξιμης υπηρεσίας, και 

• εφάπαξ ποσό ίσο με την ετήσια σύνταξη πολλαπλασιαζόμενη επί δεκατέσσερα (14) 

και διαιρούμενου του ποσού που προκύπτει διά τρία (3) 

Νοείται ότι το εφάπαξ ποσό που καταβάλλεται σε υπάλληλο για την υπηρεσία του πριν 

την 1η Ιανουαρίου 2013, υπολογίζεται ως ακολούθως: 

I. όσον αφορά υπάλληλο που έχει συμπληρώσει το εξηκοστό πρώτο (61ο) έτος της 

ηλικίας του και συντάξιμη υπηρεσία τετρακοσίων δώδεκα (412) ή περισσοτέρων 

μηνών, πριν από την 1η Ιανουαρίου 2013, είναι ίσο με την ετήσια σύνταξη 

πολλαπλασιαζόμενη επί δεκατέσσερα και μισό (14 ½) και διαιρούμενου του ποσού 

που προκύπτει διά τρία (3), 

II. όσον αφορά υπάλληλο που έχει συμπληρώσει το εξηκοστό δεύτερο (62ο) έτος της 

ηλικίας του και συντάξιμη υπηρεσία τετρακοσίων είκοσι τεσσάρων (424) ή 

περισσότερων μηνών, πριν από την 1η Ιανουαρίου 2013, είναι ίσο με την ετήσια 

σύνταξη πολλαπλασιαζόμενη επί δεκαπέντε (15) και διαιρούμενου του ποσού που 

προκύπτει διά τρία (3), και 

III. όσον αφορά υπάλληλο που έχει συμπληρώσει το εξηκοστό τρίτο (63ο) έτος της 

ηλικίας του και συντάξιμη υπηρεσία τετρακοσίων τριάντα έξι (436) ή περισσότερων 

μηνών, πριν από την 1η Ιανουαρίου 2013, είναι ίσο με την ετήσια σύνταξη 

πολλαπλασιαζόμενη επί δεκαπέντε και μισό (15 ½) και διαιρούμενου του ποσού 

που προκύπτει διά τρία (3). 

Μέρος Β: Για την υπηρεσία από την 1 η Ιανουαρίου 2013 και μετά: 

• ετήσια σύνταξη με βάση συντελεστή ενός οκτακοσιοστού (1/800) του μέσου όρου 

των ακαθάριστων συντάξιμων απολαβών του συνόλου των μηνών συντάξιμης 

υπηρεσίας, μέχρι την ημερομηνία αφυπηρέτησης, αναπροσαρμοσμένων με την 

αξία της εκάστοτε ισχύουσας ασφαλιστικής μονάδας του Ταμείου Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων, για κάθε συμπληρωμένο μήνα συντάξιμης υπηρεσίας, και 

• εφάπαξ ποσό ίσο με την ετήσια σύνταξη πολλαπλασιαζόμενη επί δεκατέσσερα (14) 

και διαιρούμενου του ποσού που προκύπτει διά τρία (3). 
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Νοείται ότι ο υπάλληλος δύναται να επιλέξει μεταξύ της καταβολής ολόκληρου του 

εφάπαξ ποσού ή μετατροπής αυτού σε σταθερό μηνιαίο ποσό ή καταβολής μέρους 

αυτού σε ποσοστό 25% ή 50% ή 75% και αναλογιστικής μετατροπής του υπολοίπου σε 

σταθερό μηνιαίο ποσό. Το σταθερό μηνιαίο ποσό υπολογίζεται αφού το εφάπαξ ποσό 

που υπόκειται σε μετατροπή, διαιρείται με το συντελεστή που ορίζεται στον Πίνακα 1 

του Νόμου Ν.216(Ι)/2012, ανάλογα με την ηλικία του υπαλλήλου κατά την 

αφυπηρέτηση, για να αποδώσει το ετήσιο ποσό το οποίο, στη συνέχεια, διαιρείται διά 

δώδεκα (12) για να αποδώσει το σταθερό μηνιαίο ποσό. 

 

38.1.2 Πρώην Πρόεδρο της Δημοκρατίας 

Σύμφωνα με τον περί Συντάξεων (Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας, Πρόεδρος και 
Αντιπρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Υπουργοί και Μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων) 
Νόμο του 1980 (Ν49/1980)): 

Για υπηρεσία μέχρι 30 μηνών 

• ετήσια σύνταξη με βάση συντελεστή ενός τετάρτου (1/4) των ετήσιων συντάξιμων απολαβών 

κατά την ημερομηνία αφυπηρέτησης, για κάθε συμπληρωμένο μήνα της συντάξιμης 

υπηρεσίας, και 

• εφάπαξ ποσό ίσο με την ετήσια σύνταξη πολλαπλασιαζόμενη επί δεκατέσσερα (14) και 

διαιρούμενου του ποσού που προκύπτει διά τρία (3). 

Για υπηρεσία πέραν των 30 μηνών 

• ετήσια σύνταξη με βάση συντελεστή ενός δεύτερου (1/2) των ετήσιων συντάξιμων απολαβών 

κατά την ημερομηνία αφυπηρέτησης, για κάθε συμπληρωμένο μήνα της συντάξιμης 

υπηρεσίας, και 

• εφάπαξ ποσό ίσο με την ετήσια σύνταξη πολλαπλασιαζόμενη επί δεκατέσσερα (14) και 

διαιρούμενου του ποσού που προκύπτει διά τρία (3). 

38.1.3 Πρώην Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων 

Σύμφωνα με τον περί Συντάξεων (Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας, Πρόεδρος και 
Αντιπρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Υπουργοί και Μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων) 
Νόμο του 1980 (Ν49/1980)): 

Για υπηρεσία μικρότερη των 12 μηνών, δεν καταβάλλεται οποιαδήποτε σύνταξη ή εφάπαξ ποσού. 

Για υπηρεσία μεταξύ 12 και 29 μηνών, εφάπαξ ποσό με βάση συντελεστή ενός όγδοου (1/8) των 

μηνιαίων συντάξιμων απολαβών του/της κατά την ημερομηνία αφυπηρέτησης του/της, για κάθε 

συμπληρωμένο μήνα της συντάξιμης υπηρεσίας του/της. 
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Για υπηρεσία 30 μηνών: 

• ετήσια σύνταξη με βάση συντελεστή ενός ογδόου (1/8) των ετήσιων συντάξιμων απολαβών 

του/της κατά την ημερομηνία αφυπηρέτησης, και 

• εφάπαξ ποσό ίσο με την ετήσια σύνταξη πολλαπλασιαζόμενη επί δεκατέσσερα (14) και 

διαιρούμενου του ποσού που προκύπτει διά τρία (3). 

Για κάθε 12 μήνες πέραν των 30 μηνών, η ετήσια σύνταξη θα αυξάνεται κατά 25%. Σημειώνεται ότι η 

ετήσια σύνταξη περιορίζεται στο 50% του συντάξιμων απολαβών κατά την ημερομηνία 

αφυπηρέτησης. 

 

38.1.4 Πρώην Υπουργοί, Υφυπουργοί και Κυβερνητικοί Εκπρόσωποι 

Σύμφωνα με τον περί Συντάξεων (Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας, Πρόεδρος και 
Αντιπρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Υπουργοί και Μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων) 
Νόμο του 1980 (Ν49/1980)): 

Για υπηρεσία μικρότερη των 12 μηνών, δεν καταβάλλεται οποιαδήποτε σύνταξη ή εφάπαξ ποσού. 

Για υπηρεσία μεταξύ 12 και 17 μηνών, εφάπαξ ποσό με βάση συντελεστή ενός όγδοου (1/8) των 

μηνιαίων συντάξιμων απολαβών του/της κατά την ημερομηνία αφυπηρέτησης του/της, για κάθε 

συμπληρωμένο μήνα της συντάξιμης υπηρεσίας του/της. 

Για υπηρεσία μεταξύ 18 και 30 μηνών και πέραν: 

• ετήσια σύνταξη με βάση συντελεστή ενός ογδόου (1/8) των ετήσιων συντάξιμων απολαβών 

κατά την ημερομηνία αφυπηρέτησης, για κάθε συμπληρωμένο μήνα της συντάξιμης 

υπηρεσίας με βάση συντελεστή ενός τριακοστού (1/30), και 

• εφάπαξ ποσό ίσο με την ετήσια σύνταξη πολλαπλασιαζόμενη επί δεκατέσσερα (14) και 

διαιρούμενου του ποσού που προκύπτει διά τρία (3). 

Για κάθε 12 μήνες πέραν των 30 μηνών, η ετήσια σύνταξη θα αυξάνεται κατά 25%. Σημειώνεται ότι η 

ετήσια σύνταξη περιορίζεται στο 50% του συντάξιμων απολαβών του/της κατά την ημερομηνία 

αφυπηρέτησης του/της. 

 

38.1.5 Πρώην Μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων 

Σύμφωνα με τον περί Συντάξεων (Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας, Πρόεδρος και 
Αντιπρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Υπουργοί και Μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων) 
Νόμο του 1980 (Ν49/1980)): 

Για υπηρεσία μικρότερη των 48 μηνών, δεν καταβάλλεται οποιαδήποτε σύνταξη ή εφάπαξ ποσού. Σε 
περίπτωση που ένα μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων συμπληρώσει μια θέση που είναι κενή κατά 
τη διάρκεια της θητείας των 60 μηνών, τότε το μέλος χρειάζεται μόνο 24 μήνες για να είναι επιλέξιμο 
για αναλογικές συνταξιοδοτικά ωφελήματα βάσει πλήρους θητείας. 



 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

8. Σημειώσεις στις Ξεχωριστές Οικονομικές Καταστάσεις 
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2022 

 

115   
 

38. Συνταξιοδοτικές οφειλές (συνέχεια) 

 
Για υπηρεσία μεταξύ 48 και 119 μηνών: 

• ετήσια σύνταξη με βάση συντελεστή 3/880 των ετήσιων συντάξιμων απολαβών κατά την 

ημερομηνία αφυπηρέτησης, και 

• εφάπαξ ποσό ίσο με την ετήσια σύνταξη πολλαπλασιαζόμενη επί δεκατέσσερα (14) και 

διαιρούμενου του ποσού που προκύπτει διά τρία (3). 

Για υπηρεσία 120 μηνών και πέραν: 

• ετήσια σύνταξη με βάση συντελεστή ενός δεύτερου (1/2) των ετήσιων συντάξιμων απολαβών 

κατά την ημερομηνία αφυπηρέτησης, και 

• εφάπαξ ποσό ίσο με την ετήσια σύνταξη πολλαπλασιαζόμενη επί δεκατέσσερα (14) και 

διαιρούμενου του ποσού που προκύπτει διά τρία (3). 

38.1.6 Πρώην Προέδροι και Μέλη της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας και της Επιτροπής 

Δημόσιας Υπηρεσίας 

Σύμφωνα με τους περί Συντάξεων του Προέδρου και των Μελών της Επιτροπής Εκπαιδευτικής 

Υπηρεσίας Νόμος του 1987 (196/1987) και περί Συντάξεων του Προέδρου και των Μελών της 

Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμος του 1987 (195/1987): 

Για υπηρεσία μικρότερη των 12 μηνών, δεν καταβάλλεται οποιαδήποτε σύνταξη ή εφάπαξ ποσού. 

Για υπηρεσία μεταξύ 12 και 35 μηνών, εφάπαξ ποσό με βάση συντελεστή ενός όγδοου (1/8) των 

ετήσιων συντάξιμων απολαβών κατά την ημερομηνία αφυπηρέτησης, για κάθε συμπληρωμένο μήνα 

της συντάξιμης υπηρεσίας. 

Για υπηρεσία 36 μηνών και πέραν: 

• ετήσια σύνταξη με βάση συντελεστή ενός τετρακοσιοστού (1/400) των ετήσιων συντάξιμων 

απολαβών κατά την ημερομηνία αφυπηρέτησης, για κάθε συμπληρωμένο μήνα (μέγιστο 200) 

της συντάξιμης υπηρεσίας, και 

• εφάπαξ ποσό ίσο με την ετήσια σύνταξη πολλαπλασιαζόμενη επί δεκατέσσερα (14) και 

διαιρούμενου του ποσού που προκύπτει διά τρία (3). 

38.1.7 Πρώην Δικαστές Ανώτατου Δικαστηρίου, Πρώην Γενικοί και Βοηθοί Γενικού Εισαγγελείς της 

Δημοκρατίας 

Σύμφωνα με τους περί ΧΧΧΧΧ Νόμο ΧΧΧΧ 

• ετήσια σύνταξη με βάση συντελεστή ενός εξακοσιοστού (1/600) των ετήσιων συντάξιμων 

απολαβών κατά την ημερομηνία αφυπηρέτησης, για κάθε συμπληρωμένο μήνα (μέγιστο 

300) της συντάξιμης υπηρεσίας, και 

• εφάπαξ ποσό ίσο με την ετήσια σύνταξη πολλαπλασιαζόμενη επί δεκατέσσερα (14) και 

διαιρούμενου του ποσού που προκύπτει διά τρία (3) 
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Σύμφωνα με τους περί ΧΧΧΧΧ Νόμο ΧΧΧΧ 

• ετήσια σύνταξη με βάση συντελεστή ενός εξακοσιοστού εβδομηντακοστού δεύτερού (1/672) 

των ετήσιων συντάξιμων απολαβών κατά την ημερομηνία αφυπηρέτησης, για κάθε 

συμπληρωμένο μήνα (μέγιστο 336) της συντάξιμης υπηρεσίας, και 

• εφάπαξ ποσό ίσο με την ετήσια σύνταξη πολλαπλασιαζόμενη επί δεκατέσσερα (14) και 

διαιρούμενου του ποσού που προκύπτει διά τρία (3) 

 

38.1.8 Εργοδοτούμενοι με σύμβαση απασχόλησης ιδιωτικού δικαίου και αορίστου χρόνου 

Σύμφωνα με τον περί Καταβολής Φιλοδωρήματος σε Εργοδοτούμενους που απασχολούνται με 

Σύμβαση στην Κρατική Υπηρεσία και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα περιλαμβανομένων και των 

Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) Νόμος του 2014 (Ν. 14(I)/2014) και την 

Εγκύκλιο Επιστολή μ αριθμό 1498 ημερομηνίας 8/5/2014: 

Για την υπηρεσία πριν από την 1η Ιανουαρίου 2014 φιλοδώρημα με βάση συντελεστή ενός εικοστού 

τετάρτου (1/24) των τελευταίων μηνιαίων απολαβών του κατά την ημερομηνία αφυπηρέτησης, για 

κάθε συμπληρωμένο μήνα, και 

Για την υπηρεσία από την 1η Ιανουαρίου 2014 και μετά, φιλοδώρημα με βάση συντελεστή ενός 

δωδέκατου (1/12) του μέσου όρου των συνολικών μηνιαίων απολαβών μέχρι την ημερομηνία 

αφυπηρέτησης, για κάθε συμπληρωμένο μήνα. 

38.1.9 Εθελοντές Πενταετούς Υποχρεώσεως και Υπαξιωματικοί του Κυπριακού Στρατού 

Φιλοδώρημα με βάση συντελεστή ενός δωδέκατου (1/12) των τελευταίων μηνιαίων απολαβών του 

κατά την ημερομηνία αφυπηρέτησης, για κάθε συμπληρωμένο μήνα. 

38.1.10 Ειδικοί Αστυφύλακες 

Φιλοδώρημα με βάση συντελεστή ενός εικοστού τετάρτου (1/24) των τελευταίων μηνιαίων 

απολαβών του κατά την ημερομηνία αφυπηρέτησης, για κάθε συμπληρωμένο μήνα. 

Ο αριθμός των υπαλλήλων που ήταν επιλέξιμοι για σύνταξη μετά την έξοδο από την υπηρεσία στις 

31 Δεκεμβρίου 2022 ήταν XXX υπάλληλοι (2021: XXX) και XXX συνταξιούχοι υπάλληλοι (2021: XXX). 
 

Η υποχρέωση στις 31 Δεκεμβρίου 2022 έχει προεξοφληθεί με επιτόκιο που καθορίστηκε στη βάση 

της ετήσιας απόδοσης κρατικών ομολόγων ΧΧΧ% (2021: ΧΧΧ%). 

Η μη προεξοφλημένη αξία των αναμενόμενων μελλοντικών πληρωμών σχετικά με τα σχέδια 

καθορισμένων παροχών στις 31 Δεκεμβρίου 2022 ανερχόταν σε €ΧΧΧ (2021: € ΧΧΧΧ).  
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Κατά το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2022 έγιναν οι ακόλουθες αλλαγές όσο αφορά τα σχέδια20….  

Ποσό ύψους €ΧΧΧ πληρώθηκε για διακανονισμούς (2022: €ΧΧΧ)… 

Οι κύριες παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν για τους σκοπούς των αναλογιστικών εκτιμήσεων είναι 

οι εξής21…. 

38.2 Ανάλυση ευαισθησίας 

…………… 

Οι σημαντικότεροι κίνδυνοι οι οποίοι απορρέουν από το πρόγραμμα καθορισμένων παροχών είναι 

οι εξής …. 

H XXXXX (δηλ. ο διαχειριστής του σχεδίου ή η διεύθυνση του προγράμματος) έχει τις ακόλουθες 

ευθύνες για τη διακυβέρνηση του προγράμματος ……..  

 
20 Να δοθούν πληροφορίες για διακανονισμούς και περιορισμούς-curtailment-του σχεδίου. 
21 Παρακαλώ σημειώστε ότι δεν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία (plan assets) για την κεντρική κυβέρνηση γι’ 
αυτό και δεν έχουν γίνει οποιεσδήποτε γνωστοποιήσεις για αυτά. 

Η ανάλυση ευαισθησίας θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

1. (α) Μια ανάλυση ευαισθησίας για κάθε σημαντική αναλογιστική υπόθεση (όπως επεξηγείται 

στην παράγραφο 7.3.3 §5) από το τέλος της περιόδου αναφοράς, που δείχνει πώς η υποχρέωση 

καθορισμένων παροχών θα είχε επηρεαστεί από αλλαγές στη σχετική αναλογιστική υπόθεση 

που ήταν εύλογα εφικτές εκείνη την ημερομηνία.(β) Τις μεθόδους και τις υποθέσεις που 

χρησιμοποιήθηκαν για την προετοιμασία των αναλύσεων ευαισθησίας που απαιτούνται από το 

(α) και τους περιορισμούς αυτών των μεθόδων.(γ) Αλλαγές από την προηγούμενη περίοδο στις 

μεθόδους και τις υποθέσεις που χρησιμοποιήθηκαν για την προετοιμασία των αναλύσεων 

ευαισθησίας και τους λόγους αυτών των αλλαγών.. 

2. Μια οντότητα δημόσιου τομέα θα γνωστοποιήσει περιγραφή τυχόν στρατηγικών αντιστοίχισης 

περιουσιακών στοιχείων-υποχρεώσεων που χρησιμοποιούνται από το πρόγραμμα ή την 

οντότητα, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης προσόδων και άλλων τεχνικών, όπως ανταλλαγές 

μακροζωίας, σε διαχείριση κινδύνου. 

3. Για να παρέχει μια ένδειξη της επίδρασης του προγράμματος καθορισμένων παροχών στις 

μελλοντικές ταμειακές ροές της οντότητας, μια οντότητα δημόσιου τομέα θα γνωστοποιεί:(α) 

Περιγραφή τυχόν ρυθμίσεων χρηματοδότησης και χρηματοδοτικής πολιτικής χρηματοδοτικής 

που επηρεάζουν μελλοντικές συνεισφορές. (β) Τις αναμενόμενες συνεισφορές στο σχέδιο για 

την επόμενη περίοδο αναφοράς. (γ) Πληροφορίες σχετικά με το προφίλ λήξης της υποχρέωσης 

καθορισμένων παροχών. Αυτό θα περιλαμβάνει τη σταθμισμένη μέση διάρκεια της 

υποχρέωσης καθορισμένων παροχών και μπορεί να περιλαμβάνει και άλλες πληροφορίες 

σχετικά με την κατανομή του χρονικού διαστήματος των πληρωμών των ωφελημάτων, όπως 

ανάλυση λήξης των πληρωμών των ωφελημάτων. 
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39. Δανεισμός 
 Σημ. 2022 2021 
  € € 
Χρεωστικοί τίτλοι    
Γραμμάτια Δημοσίου i   
Κρατικά Ονομαστικά Χρεόγραφα Αναπτύξεως ii   
Ομόλογα για νομικά πρόσωπα    
Ομόλογα για φυσικά πρόσωπα iii   
Ευρωπαϊκά Μεσοπρόθεσμα Χρεόγραφα (EMTNs) iv   
Ευρωπαϊκά Εμπορικά Χρεόγραφα (ECPs)    
Πιστοποιητικά αποταμίευσης v   
Άλλοι χρεωστικοί τίτλοι    

    
Δάνεια από    
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεως (ΕΙΒ)    
Τράπεζα Αναπτύξεως του Συμβουλίου της Ευρώπης 
(CEDB) 

   

Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (ESM) vi   
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (IMF) vi   
Δάνεια από Ξένες Κυβερνήσεις    

Δάνεια από Εντόπιους Οργανισμούς    

    

Σύνολο δανεισμού    
    
Μείον: βραχυπρόθεσμος δανεισμός    
    

Μακροπρόθεσμος δανεισμός    
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39. Δανεισμός (συνέχεια) 

 2022 2021 
 € € 
Ενυπόθηκο χρέος   
Μη ενυπόθηκο χρέος   

Σύνολο δανεισμού   

 

Στα δάνεια περιλαμβάνονται δάνεια ύψους € ΧΧΧΧ (2021: € ΧΧΧΧ) τα οποία παραχωρήθηκαν με 

ευνοϊκούς όρους υπό προϋποθέσεις από…..για τους εξής λόγους….. Οι βασικότεροι όροι είναι οι 

εξής:….. (π.χ. προϋποθέσεις σε μεταφερόμενα πάγια περιουσιακά στοιχεία). 

H κίνηση των δανείων με ευνοϊκούς όρους κατά τη διάρκεια του έτους ήταν ως εξής: 

 2022 2021 
 € € 
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου    

Ονομαστική αξία νέων δανείων   
Αλλαγή δίκαιης αξίας   

Νέα δάνεια   

Αποπληρωμή κεφαλαίου και τόκων   
Απομείωση    
Αντιστροφή απομείωσης αξίας    
Τόκος δανεισμού και αναστροφή προεξόφλησης   

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου    

 

i. Γραμμάτια Δημοσίου22 

 2022 2021 
 € € 
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου   
Εκδόσεις    
Αποπληρωμή κεφαλαίου   
Κέρδη / Ζημιές από αποπληρωμή   

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου   

 

  

 
22 Για σκοπούς προτύπου δίνεται ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα στη βάση του οποίου θα συμπληρωθεί η 
πληροφόρηση και για τις υπόλοιπες χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις.  
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39. Δανεισμός (συνέχεια) 

ii. Εγχώρια ομόλογα 

 Κεφάλαιο Δεδουλευμένοι 
τόκοι 

Σύνολο 

 € € € 
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2021    
Εκδόσεις     
Κόστος χρηματοδότησης    
Αποπληρωμή    

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2021    
Εκδόσεις     
Κόστος χρηματοδότησης    
Αποπληρωμή    

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2022    

    
Μείον: βραχυπρόθεσμα εγχώρια ομόλογα    
    

Μακροπρόθεσμα εγχώρια ομόλογα    
 

Η δίκαιη αξία των εγχώριων ομόλογων, τα οποία επιμετρούνται στο αποσβεσμένο κόστος, είναι € ΧΧΧ 

(2021: €ΧΧΧ).Η επιμέτρησης της δίκαιης αξίας έγινε βάσει ….. 

 

iii. Ομόλογα για φυσικά πρόσωπα 

 Κεφάλαιο Δεδουλευμένοι 
τόκοι 

Σύνολο 

 € € € 
Σύνολο ομολόγων για φυσικά πρόσωπα    
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2022    
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2023    
    
Ομόλογα 6-ετούς διάρκειας    
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2022    
Εκδόσεις     
Κόστος χρηματοδότησης    
Αποπληρωμή    

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2022    
Εκδόσεις     
Κόστος χρηματοδότησης    
Αποπληρωμή    

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2023    
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 Κεφάλαιο Δεδουλευμένοι 
τόκοι 

Σύνολο 

 € € € 
Ομόλογα 7-ετούς διάρκειας    
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2022    
Εκδόσεις     
Κόστος χρηματοδότησης    
Αποπληρωμή    

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2022    
Εκδόσεις     
Κόστος χρηματοδότησης    
Αποπληρωμή    

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2023    
    
Μείον: βραχυπρόθεσμα ομόλογα 7-ετούς 
διάρκειας 

   

    

Μακροπρόθεσμα ομόλογα 7-ετούς διάρκειας    

 

Τα Ομόλογα Εξαετούς Διάρκειας είναι ειδικά σχεδιασμένα χρεόγραφα για να καλύπτουν τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά που παρουσιάζουν τα φυσικά πρόσωπα ως επενδυτές (απόδοση, ασφάλεια, 

ρευστότητα). 
 

Τα εν λόγω ομόλογα έχουν διάρκεια έξη ετών αλλά παρέχουν τη δυνατότητα για πρόωρη 

αποπληρωμή με προειδοποίηση 90 ημερών. Λόγω αυτού του δικαιώματος πρόωρης αποπληρωμής, 

τα ομόλογα αυτά κατατάσσονται εξολοκλήρου ως τρέχουσες υποχρεώσεις. 
 

Ο τόκος ο οποίος καταβάλλεται αυξάνεται κλιμακωτά, ανάλογα με το χρόνο κατοχής του Εξαετούς 

Κυβερνητικού Ομολόγου από τον επενδυτή. Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει το ετήσιο επιτόκιο που 

θα καταβάλλεται ανά περίοδο, αναλόγως της περιόδου κατοχής και ημερομηνίας αγοράς του 

Εξαετούς Κυβερνητικού Ομολόγου: 
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39. Δανεισμός (συνέχεια) 

 

 Ετήσιο επιτόκιο ανά περίοδο 

Περίοδος κατοχής του Εξαετούς 
Κυβερνητικού Ομολόγου Ετήσιο 

Εκδοθέν 
ομόλογα 

1ο - 8ο 
2015 

Εκδοθέν 
ομόλογα 

9ο 2015 - 
12ο 2017 

Εκδοθέν 
ομόλογα 

1ο - 12ο 
2018 

Εκδοθέν 
ομόλογα 

1ο 2019 - 
9ο 2020 

Εκδοθέν 
ομόλογα 

10ο – 12ο 
2020 

Για τους πρώτους 24 μήνες 2.50% 2.50% 2.25% 1.75% 1.00% 

Πέραν των 24 μηνών και μέχρι 36 
μήνες 

3.25% 2.75% 2.50% 2.00% 1.25% 

Πέραν των 36 μηνών και μέχρι 48 
μήνες 

4.25% 2.75% 2.50% 2.00% 1.25% 

Πέραν των 48 μηνών και μέχρι 60 
μήνες 

5.25% 3.00% 2.75% 2.25% 1.50% 

Πέραν των 60 μηνών και μέχρι 72 
μήνες 

5.50% 3.25% 3.00% 2.50% 1.75% 

 

Κατά τη διάρκεια του 2023, ομόλογα εξαετούς διάρκειας με ονομαστική αξία €ΧΧΧ αποπληρώθηκαν 

πρόωρα. Το αποσβεσμένο κόστος κατά την ημερομηνία αποπληρωμής ήταν €ΧΧΧ. με αποτέλεσμα 

κέρδος στο διακανονισμό ύψους €ΧΧΧ, ποσό το οποίο παρουσιάζεται στα έξοδα χρηματοδότησης 

στην κατάσταση χρηματοοικονομικής επίδοσης για την περίοδο αναφοράς. 

 

Το εισόδημα από τόκους από ομόλογα δημοσίου για φυσικά πρόσωπα υπόκειται σε φορολογία και 

εισφορές σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Ο Εκδότης των ομολόγων είναι η Κεντρική 

Κυβέρνηση εκ μέρους της οποίας ενεργεί το Γραφείο Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους του Υπουργείου 

Οικονομικών, βάσει της κείμενης νομοθεσίας. Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) έχει αναλάβει 

την διεκπεραίωση της διαδικασίας λήψης των αιτήσεων καθώς και την δημιουργία και τήρηση του 

αρχείου κατόχων. Τα ομόλογα δεν είναι εισηγμένα στο ΧΑΚ. 

 

Η δίκαιη αξία των ομόλογων για φυσικά πρόσωπα, τα οποία επιμετρούνται στο αποσβεσμένο κόστος 

είναι €ΧΧΧ (2022: €ΧΧΧ). Η επιμέτρηση της δίκαιης αξίας έγινε με βάση… 
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39. Δανεισμός (συνέχεια) 

 

iv. Ευρωπαϊκά Μεσοπρόθεσμα Χρεόγραφα (EMTNs) 

 Κεφάλαιο Δεδουλευμένοι 
τόκοι 

Σύνολο 

 € € € 
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2021    
Εκδόσεις     
Κόστος χρηματοδότησης    
Αποπληρωμή    

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2021    
Εκδόσεις     
Κόστος χρηματοδότησης    
Αποπληρωμή    

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2022    

    
Μείον: βραχυπρόθεσμα EMTN    
    

Μακροπρόθεσμα EMTN    

 

Η δίκαιη αξία των Ευρωπαϊκών Μεσοπρόθεσμων Χρεόγραφων, τα οποία επιμετρούνται στο 

αποσβεσμένο κόστος, είναι € ΧΧΧ (2021: €ΧΧΧ).Η επιμέτρησης της δίκαιης αξίας έγινε βάσει … 

 

v. Πιστοποιητικά αποταμίευσης  

Τα πιστοποιητικά αποταμιεύσεως έχουν λήξει με τόκο πληρωτέο μέχρι την 1/3/2017 (δηλαδή τα 

πιστοποιητικά αποταμίευσης έχουν παύσει να κερδίζουν τόκους μετά την ημερομηνία αυτή). Στη 

συνέχεια, κάθε ανεξόφλητο κεφάλαιο και τόκος περιλαμβάνεται στις τρέχουσες υποχρεώσεις στην 

κατάσταση οικονομικής θέσης. 

Το ανεξόφλητο κεφάλαιο και τόκοι κατά την 31/12/2022 παρουσιάζονται παρακάτω: 

 Κεφάλαιο Δεδουλευμένοι 
τόκοι 

Σύνολο 

 € € € 
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2021    
Αποπληρωμή    

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2021    
Αποπληρωμή    

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2022    
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39. Δανεισμός (συνέχεια) 

vi. Δάνειο από Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ESM) και Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (IMF) 

Κατά το 2013 η Κεντρική Κυβέρνηση και η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου υπέγραψαν Συμφωνία 

Διευκόλυνσης Χρηματοδοτικής Στήριξης με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, στο πλαίσιο 

της οποίας η Κεντρική Κυβέρνηση θα λάμβανε δανειοδότηση συνολικού ύψους €8.968.000.000 από 

τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και περίπου €1.000.000.000 (€891.000.000 Ειδικά 

Τραβηχτικά Δικαιώματα (ΕΤΔ)) από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Τα ποσά εκταμιεύθηκαν 

σταδιακά μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2022: 

• Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας – Η αποπληρωμή του δανείου που λήφθηκε κατά το 

2013 θα ολοκληρωθεί σε … χρόνια, με την πρώτη αποπληρωμή να είναι ορισμένη στις 13 

Μαΐου 2026. Ο τόκος θα καταβάλλεται σε ετήσια βάση από την ημερομηνία εκταμίευσης του 

ποσού. Το επιτόκιο καθορίζεται σύμφωνα με την τιμολογιακή πολιτική του Ευρωπαϊκού 

Μηχανισμού Σταθερότητας και είναι 10 μονάδες βάσης πάνω από το βασικό επιτόκιό του, το 

οποίο αντικατοπτρίζει το κόστος δανεισμού του. 

• Διεθνές Νομισματικό Ταμείο – Η εκταμίευση του δανείου από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο 

(ΔΝΤ) αναμένεται να γίνει σε δώδεκα ισόποσες τριμηνιαίες δόσεις των 74.250.000 ΕΤΔ 

έκαστη. Κάθε δόση είναι αποπληρωτέα σε 128 τριμηνιαίες δόσεις ξεκινώντας 4,5 χρόνια μετά 

την ημερομηνία εκταμίευσης. Το επιτόκιο δανεισμού καθορίζεται από το ΔΝΤ και εξαρτάται 

από το συνολικό ύψος του δανεισμού. Μέχρι του σημείου που το εκταμιευθέν δάνειο είναι 

μικρότερο του τριπλάσιου του ποσού συμμετοχής της Κύπρου στο ΔΝΤ, το επιτόκιο είναι ίσο 

με το επιτόκιο αγοράς του ΔΝΤ πλέον περιθώριο 100 μονάδων βάσης (1%). Το μέσο επιτόκιο 

με βάση το οποίο καταβλήθηκαν τόκοι κατά το 2022 ήταν ……%. 
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40. Άλλες χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 
 Σημ. 2022 2021 
  € € 
Υποχρεώσεις συμφωνιών παραχώρησης υπηρεσιών 22   
Υποχρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων 44   
Άλλες χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις    
    

Σύνολο    
    
Μείον: βραχυπρόθεσμες άλλες χρηματοοικονομικές 
υποχρεώσεις 

   

    

Μακροπρόθεσμες άλλες χρηματοοικονομικές 
υποχρεώσεις 

   

    
    

 

Ποσό €ΧΧΧΧ αφορά κέρματα που έχουν τεθεί σε κυκλοφορία από την Κυπριακή Δημοκρατία. 

 

 

41. Χρηματοοικονομικές Εγγυήσεις 
 Σημ. 2023 2022 
  € € 
Χρηματοοικονομικές εγγυήσεις    

    

Σύνολο    
    
Μείον: βραχυπρόθεσμες χρηματοοικονομικές εγγυήσεις    
    

Μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές εγγυήσεις    

    
………….    
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42. Προβλέψεις 
 

Σημ. 
Αγωγές και 

αξιώσεις 
Μελλοντικές 

Δαπάνες  
Επαχθείς 

συμβάσεις 
Δαπάνες 

αναδιάρθρωσης Σύνολο 

  € € € € € 
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2021       
Επιπρόσθετες προβλέψεις        
Αναστροφή προεξόφλησης        
Χρήση προβλέψεων       
Αναστροφή πρόβλεψης       
Μείωση πρόβλεψης       
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2021       
       
Μείον: βραχυπρόθεσμες προβλέψεις       
Υπόλοιπο μακροπρόθεσμων προβλέψεων 31 Δεκεμβρίου 
2021 

      

       
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2022       
Επιπρόσθετες προβλέψεις        
Αναστροφή προεξόφλησης       
Χρήση προβλέψεων       
Αναστροφή πρόβλεψης       
Μείωση πρόβλεψης       
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2022       
       
Μείον: βραχυπρόθεσμες προβλέψεις       
Υπόλοιπο μακροπρόθεσμων προβλέψεων 31 Δεκεμβρίου 
2022 
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42. Προβλέψεις (συνέχεια) 

Για κάθε κατηγορία προβλέψεων θα πρέπει να γνωστοποιούνται τα ακόλουθα, σύμφωνα με το IPSAS 

19 §..98 : (α) Μια σύντομη περιγραφή της φύσης της υποχρέωσης και του χρονικού πλαισίου μέσα 

στο οποίο αναμένεται ότι θα προκύψουν οι εκροές οικονομικών οφελών ή προσφερόμενων 

υπηρεσιών, (β) Μια ένδειξη των αβεβαιοτήτων γύρω από το ποσό ή το χρονικό πλαίσιο των εκροών 

οικονομικών οφελών ή προσφερόμενων υπηρεσιών. Όπου είναι αναγκαίο για να δοθεί επαρκής 

πληροφόρηση, η οντότητα θα πρέπει να γνωστοποιεί και σημαντικές κρίσεις τις οποίες έχει κάνει σε 

σχέση με μελλοντικά γεγονότα, όπως επεξηγείται στην παράγραφο 58, και (γ) Το ποσό κάθε 

αναμενόμενης επιστροφής, δηλώνοντας το ποσό κάθε περιουσιακού στοιχείου που έχει 

αναγνωριστεί για αυτή την αναμενόμενη επιστροφή.  

Σύμφωνα με το IPSAS 19 §. 103: Μια οντότητα μπορεί σε συγκεκριμένες περιπτώσεις να 

χρησιμοποιήσει εξωτερική εκτίμηση για να επιμετρήσει μια πρόβλεψη. Σε τέτοιες περιπτώσεις, 

πληροφορίες σχετικά με την εκτίμηση θα ήταν χρήσιμο να γνωστοποιηθούν. 

 

43. Άλλα αποθεματικά 
 Σημ. Αποθεματικό 

επανεκτίμησης 
ακινήτων 

Αποθεματικό 
επανεκτίμησης 

χρηματοοικονομικών 
περιουσιακών 

στοιχείων 

Αποθεματικό 
επανεκτίμησης 

σχεδίων 
καθορισμένων 

παροχών 

Σύνολο 

  € € € € 
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2021      
Αλλαγές λογιστικής πολιτικής      

Αναπροσαρμοσμένο υπόλοιπο       
Πλεόνασμα / (έλλειμμα) από 
επανεκτίμηση 

     

Μεταφορά (πλεονασμάτων)/ 
ελλειμμάτων λόγω πώλησης 
επανεκτιμημένων περιουσιακών 
στοιχείων 

     

Αναλογιστικά κέρδη/ (ζημίες) 
σχεδίων καθορισμένων παροχών 

     

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2021      

Πλεόνασμα / (έλλειμμα) από 
επανεκτίμηση 

     

Μεταφορά (πλεονασμάτων)/ 
ελλειμμάτων λόγω πώλησης 
επανεκτιμημένων περιουσιακών 
στοιχείων 

     

Αναλογιστικά κέρδη/ (ζημίες) 
σχεδίων καθορισμένων παροχών 

     

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2022      



 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

8. Σημειώσεις στις Ξεχωριστές Οικονομικές Καταστάσεις 
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2022 

 

128   
 

44. Μισθώσεις 
Η Κεντρική Κυβέρνηση ως εκμισθωτής: Σημ. 2022 2021 

 

Τα ακαθάριστα εισπρακτέα από χρηματοδοτικές 
μισθώσεις αναλύονται ως ακολούθως: 

   

  Εντός 12 μηνών    
  1 – 5 έτη    
  Πέραν των 5 ετών    
Σύνολο μελλοντικών εισπρακτέων (ακαθάριστη 
επένδυση) 

   

Μείον Μη δεδουλευμένο Χρηματοδοτικό Έσοδο    

Καθαρά Εισπρακτέα 29   

    
Τα μελλοντικά εισπρακτέα από λειτουργικές μισθώσεις 
αναλύονται ως ακολούθως: 

   

  Εντός 12 μηνών    
  1 – 5 έτη    
  Πέραν των 5 ετών    

Σύνολο μελλοντικών εισπρακτέων λειτουργικών 
μισθώσεων 

   

    
Η Κεντρική Κυβέρνηση ως μισθωτής:    
    
Οι υποχρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων 
αναλύονται ως ακολούθως: 

   

  Εντός 12 μηνών    
  1 – 5 έτη    
  Πέραν των 5 ετών    
Σύνολο μελλοντικών πληρωμών    
Μείον Μη δεδουλευμένο Χρηματοδοτικό Έξοδο    

Σύνολο μελλοντικών υποχρεώσεων χρηματοδοτικών 
μισθώσεων (MLP) 

44   

    
Οι μελλοντικές υποχρεώσεις λειτουργικών μισθώσεων 
αναλύονται ως ακολούθως: 

   

  Εντός 12 μηνών    
  1 – 5 έτη    
  Πέραν των 5 ετών    

Σύνολο μελλοντικών υποχρεώσεων λειτουργικών 
μισθώσεων 

32,33   
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44. Μισθώσεις (συνέχεια) 

Μη-ακυρώσιμες Μισθώσεις 

Η Κεντρική Κυβέρνηση δεν έχει συμβληθεί με οποιαδήποτε μη-ακυρώσιμη σύμβαση ως 

εκμισθωτής.  

Οι μη ακυρώσιμες μισθώσεις της Κεντρικής Κυβέρνησης ως μισθωτής, αφορούν κυρίως μίσθωση 

κτιρίων του τμήματος ΧΧΧ το οποίο έχει συμβληθεί για την περίοδο από ….. μέχρι ….  

Η μελλοντική ελάχιστη πληρωμή η οποία θα πρέπει να καταβληθεί στο δικαιούχο αναλύεται ως 

ακολούθως:  

 

Η Κεντρική Κυβέρνηση ως μισθωτής:  2023 2022 
  € € 
Οι υποχρεώσεις μη-ακυρώσιμων χρηματοδοτικών 
μισθώσεων αναλύονται ως ακολούθως: 

   

  Εντός 12 μηνών    
  1 – 5 έτη    
  Πέραν των 5 ετών    
Σύνολο μελλοντικών υποχρεώσεων    
Μείον Μη δεδουλευμένο χρηματοδοτικό έξοδο    

Σύνολο μελλοντικών μη-ακυρώσιμων χρηματοδοτικών 
μισθώσεων 

   

 

Σύμφωνα με τη λογιστική πολιτική απαιτούνται εκτεταμένες γνωστοποιήσεις για τις μισθώσεις. 

Παρακαλώ όπως ανατρέξετε στην εν λόγω λογιστική πολιτική, στην παράγραφο 4 για τις 

λεπτομέρειες. 

Εάν προκύψουν σημαντικές πωλήσεις και επαναμισθώσεις, τότε θα πρέπει να γίνουν οι σχετικές 

γνωστοποιήσεις σύμφωνα με τη λογιστική πολιτική. Παράλληλα θα πρέπει να προστεθεί στη 

Σημείωση 3 η λογιστική πολιτική που ακολουθείται για τις πωλήσεις και επαναμισθώσεις.  
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45. Συμφιλίωση καθαρής ροής μετρητών από εργασίες με το Πλεόνασμα/ (Έλλειμμα) 

έτους  
 Σημ. 2022  2021 
  €  € 
Πλεόνασμα/ (έλλειμμα) έτους     
Μη-ταμειακές συναλλαγές:     
Έξοδα απόσβεσης  15    
Απομείωση/ διαγραφή περιουσιακών στοιχείων 16    
Αύξηση/ μείωση πληρωτέων     
Αύξηση/ μείωση ωφελημάτων προσωπικού     
Αύξηση/ μείωση κοινωνικών ωφελημάτων     
Αύξηση/ μείωση ωφελημάτων κοινωνικής πρόνοιας     
Αύξηση/ μείωση συνταξιοδοτικών οφειλών     
Αύξηση/ μείωση πρόβλεψης για επισφαλείς χρεώστες     
Αύξηση/ μείωση άλλων προβλέψεων     
Αύξηση/ μείωση εισπρακτέων     
Αύξηση/ μείωση αποθεμάτων     
Διαγραφή υποχρεώσεων 6    
Έσοδα από δωρεές  6    
Έσοδα από κληροδοτήματα 6    
Έσοδα από δάνεια με ευνοϊκούς όρους 6    
Έξοδα από δάνεια με ευνοϊκούς όρους 14    
Κέρδος/ (ζημιά) από πώληση επενδύσεων 8, 17    
Κέρδος/ (ζημιά) από πώληση άλλων περιουσιακών στοιχείων 8, 17    
Κέρδος/ (ζημιά) από πώληση μη συνεχιζόμενων 
δραστηριοτήτων 

19    

Κέρδος/ (ζημιά) από πώληση περιουσιακών στοιχείων μη 
συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων που κατέχονταν προς 
πώληση 

19    

Κέρδος/ (ζημιά) από επανεκτίμηση περιουσιακών στοιχείων 
μη συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων που κατέχονται προς 
πώληση 

19    

Κέρδος/ (ζημιά) από επανεκτίμηση χρηματοοικονομικών 
μέσων 

8, 17    

Μερίδιο πλεονάσματος/ (ελλείμματος) συνδεδεμένων 
οντοτήτων και κοινοπραξιών 

25    

Κέρδος/ (ζημιά) από μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες 19    
Ταμειακές συναλλαγές επενδυτικών και χρηματοδοτικών 
δραστηριοτήτων: 

    

Μερίσματα και παρόμοιες διανομές από επενδύσεις 8    
Έσοδα από τόκους χρηματοδοτικών μισθώσεων 8    
Προμήθειες από παραχώρηση εγγυήσεων 8    
Αναστροφή προεξόφλησης 8    
Κέρδη από συναλλαγματικές διαφορές 8    
     
Έξοδα χρηματοδότησης 18    

Καθαρή ροή μετρητών από εργασίες     
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46. Συμφιλίωση υλοποιηθέντος προϋπολογισμού όπως παρουσιάζεται στην Κατάσταση 

Υλοποίησης Προϋπολογισμού και των ποσών που παρουσιάζονται στην Κατάσταση 

Ταμειακών Ροών. 
 Καθαρή ροή μετρητών 2022 

 
Από 

εργασίες 

Από 
επενδυτικές 

δραστηριότητες 

Από 
χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες Σύνολο 

 € € € € 
Συγκριτικά πραγματικά ποσά στην 
Κατάσταση Υλοποίησης 
Προϋπολογισμού 

    

     
Διαφορές λόγω λογιστικής βάσης     
     
Χρονικές διαφορές     
     
Διαφορές στις οντότητες - - - - 

     

Πραγματικά ποσά στην Κατάσταση 
Ταμειακών Ροών 

    

 

47. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη και βασικά διευθυντικά στελέχη 
 

47.1 Αμοιβές23 και απολαβές βασικών διευθυντικών στελεχών (Σημείωση 10) 

2022 Αριθμός 
στελεχών 

Ετήσιος 
μισθός Φιλοδώρημα Επιδόματα Συνεισφορές Σύνολο 

  € € € € € 
Πρόεδρος 1      
Υπουργοί 11      
Υφυπουργοί 2      

 

2021 Αριθμός 
στελεχών 

Ετήσιος 
μισθός Φιλοδώρημα Επιδόματα Συνεισφορές Σύνολο 

  € € € € € 
Πρόεδρος 1      
Υπουργοί 11      
Υφυπουργοί 2      

 
23 Δεν περιλαμβάνει καλύψεις για έξοδα που έγιναν από τα εν λόγω άτομα προς όφελος της αναφέρουσας 
οντότητας. 
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H αξία της χρήσης του ΧΧΧΧ (μη χρηματική απολαβή) που παραχωρήθηκε στον ΧΧΧΧ υπολογίστηκε 

στην εξής βάση24…..  

47.2 Δάνεια με βασικά διευθυντικά στελέχη (Σημείωση 26) 

Τα πιο κάτω δάνεια που παραχωρήθηκαν σε βασικά διευθυντικά στελέχη και σε συνδεδεμένα τους 

πρόσωπα αφορούν δάνεια που είναι διαθέσιμα μόνο σε βασικά διευθυντικά στελέχη ή δάνεια των 

οποίων η διαθεσιμότητα δεν είναι ευρέως γνωστή στο κοινό. 

Όνομα - βασικό διευθυντικό στέλεχος 

 Σημ. 2022  2021 
  €  € 
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου     
Δάνεια που παραχωρήθηκαν     
Δάνεια που αποπληρώθηκαν     
Δάνεια που διαγράφηκαν     

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου     

 

To δάνειο που παραχωρήθηκε στον ΧΧΧ (όνομα διευθυντικού στελέχους) την ΧΧ/ΧΧ/ΧΧΧΧ δόθηκε με 

ετήσιο επιτόκιο Χ% το οποίο είναι Χ% πιο κάτω από το επιτόκιο που δίνεται με βάση την αγορά/που 

είναι το επιτόκιο που δίνεται με βάση την αγορά. Επιπρόσθετα το δάνειο είχε τους εξής όρους και 

προϋποθέσεις… 

47.3 Άλλες Συναλλαγές με βασικά διευθυντικά στελέχη 

Οι πιο κάτω συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη αφορούν συναλλαγές που προέκυψαν πέραν του 

πλαισίου συνήθων λειτουργικών σχέσεων, με όρους περισσότερο ή λιγότερο ευνοϊκούς από εκείνους 

που εύλογα αναμένονται για τέτοιες συναλλαγές όταν πραγματοποιούνται σε ελεύθερη βάση. 

 Φύση 
συναλλαγής 

Σημ. 2022  2021 

   €  € 
Πρόεδρος      
Υπουργοί      
Υφυπουργοί      

 

….. 

 

 

 
24 ΔΛΠΔΤ 20 §. 38 “Εάν το συνολικό ποσό αμοιβής των βασικών διευθυντικών στελεχών που γνωστοποιείται 
για την περίοδο, περιλαμβάνει μη χρηματική αμοιβή, η οποία μπορεί να υπολογιστεί αξιόπιστα, θα πρέπει να 
γνωστοποιηθεί στις σημειώσεις η βάση επιμέτρησης της μη χρηματικής αμοιβής.” 
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47. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη και βασικά διευθυντικά στελέχη (συνέχεια) 

47.4 Αμοιβές και απολαβές συνδεδεμένων προσώπων με βασικά διευθυντικά στελέχη 

2023 Αριθμός 
συνδεδεμένων 

προσώπων 
Ετήσιος 
μισθός ΧΧΧ Σύνολο 

  € € € 
Συνδεδεμένα πρόσωπα με 
τον Πρόεδρο 

    

Συνδεδεμένα πρόσωπα με 
Υπουργούς 

    

Συνδεδεμένα πρόσωπα με 
Υφυπουργούς 

    

 

47.4 Αμοιβές και απολαβές συνδεδεμένων προσώπων με βασικά διευθυντικά στελέχη (συνέχεια) 

2022 Αριθμός 
συνδεδεμένων 

προσώπων 
Ετήσιος 
μισθός ΧΧΧ Σύνολο 

  € € € 
Συνδεδεμένα πρόσωπα με 
τον Πρόεδρο 

    

Συνδεδεμένα πρόσωπα με 
Υπουργούς 

    

Συνδεδεμένα πρόσωπα με 
Υφυπουργούς 

    

 

47.5 Δάνεια με πρόσωπα συνδεδεμένα με βασικά διευθυντικά στελέχη 

Τα πιο κάτω δάνεια που παραχωρήθηκαν σε συνδεδεμένα με βασικά διευθυντικά στελέχη πρόσωπα, 

αφορούν δάνεια που είναι διαθέσιμα μόνο σε βασικά διευθυντικά στελέχη ή σε συνδεδεμένα τους 

πρόσωπα ή δάνεια των οποίων η διαθεσιμότητα δεν είναι ευρέως γνωστή στο κοινό. 

Όνομα – συνδεδεμένο πρόσωπο με το ΧΧΧΧ βασικό διευθυντικό στέλεχος25 

 

 Σημ. 2023  2022 
  €  € 
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου     
Δάνεια που παραχωρήθηκαν     
Δάνεια που αποπληρώθηκαν     
Δάνεια που διαγράφηκαν     

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου     

 
25 Ξεχωριστή γνωστοποίηση για κάθε πρόσωπο συνδεδεμένο με βασικό διευθυντικό στέλεχος. 
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47. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη και βασικά διευθυντικά στελέχη (συνέχεια) 

47.6 Άλλες συναλλαγές με πρόσωπα συνδεδεμένα με βασικά διευθυντικά στελέχη 

Οι πιο κάτω συναλλαγές των συνδεδεμένων με βασικά διευθυντικά στελέχη προσώπων, αφορούν 

συναλλαγές που προέκυψαν πέραν του πλαισίου συνήθων λειτουργικών σχέσεων, με όρους 

περισσότερο ή λιγότερο ευνοϊκούς από εκείνους που εύλογα αναμένονται για τέτοιες συναλλαγές 

όταν πραγματοποιούνται σε ελεύθερη βάση. 

 

 Φύση 
συναλλαγής 

Σημ. 2023  2022 

   €  € 
Συνδεδεμένα πρόσωπα με τον 
Πρόεδρο 

     

Συνδεδεμένα πρόσωπα με Υπουργούς      
Συνδεδεμένα πρόσωπα με 
Υφυπουργούς 

     

 

…. 

47.7 Συναλλαγές με ελεγχόμενες οντότητες 

 Φύση 
συναλλαγής 

Σημ. 2022  2021 

   €  € 
….      
….      

 

…. 

…. 

47. 8 Συναλλαγές με συνδεδεμένες οντότητες 

 Φύση 
συναλλαγής 

Σημ. 2022  2021 

   €  € 
….      
….      

 

…. 

…. 
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47. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη και βασικά διευθυντικά στελέχη (συνέχεια) 

47.9 Συναλλαγές με οντότητες υπό κοινό έλεγχο 

 Φύση 
συναλλαγής 

Σημ. 2022  2021 

   €  € 
….      
….      

 

…. 

…. 

47.10 Συναλλαγές με άλλα συνδεδεμένα μέρη 

 Φύση 
συναλλαγής 

Σημ. 2022  2021 

   €  € 
….      
….      

      

 

…. 

Για κάθε υπο-ενότητα της ενότητας 47 θα πρέπει να αξιολογηθεί κατά πόσο είναι αναγκαίο να 

γνωστοποιηθούν στοιχεία για τις συναλλαγές, τα οποία είναι απαραίτητα ώστε να διαφανεί η 

σημαντικότητα των συναλλαγών αυτών και τα οποία θα είναι επαρκή, ώστε οι οικονομικές 

καταστάσεις να παρέχουν σχετική και αξιόπιστη πληροφορία για σκοπούς λήψης αποφάσεων και 

λογοδοσίας (IPSAS 20§. 27 (c)) 

Συγκεκριμένα, θα πρέπει να αξιολογηθεί κατά πόσο χρειάζεται να δοθεί μια σύνοψη των βασικών 

όρων και προϋποθέσεων των συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη, συμπεριλαμβανομένων και 

γνωστοποιήσεων των διαφορών μεταξύ των όρων και προϋποθέσεων αυτών και εκείνων που ισχύουν 

για παρόμοιες συναλλαγές με μη συνδεδεμένα μέρη (IPSAS 20 para. 30 (c)).  
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48. Υπόλοιπα με συνδεδεμένα μέρη και βασικά διευθυντικά στελέχη26 

48.1 Δάνεια εισπρακτέα 

 Σημ. 2022  2021 
  €  € 
….     
….     
….     

 26    

48.2 Άλλα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

 Σημ. 2022  2021 
  €  € 
Υπουργοί     
….     

 27    

48.3 Εισπρακτέα από συναλλαγές χωρίς υποχρέωση ανταπόδοσης 

 Σημ. 2022  2021 
  €  € 
Υπουργοί     
….     
….     

 28    

48.4 Εισπρακτέα από συναλλαγές με υποχρέωση ανταπόδοσης 

 Σημ. 2022  2021 
  €  € 
Υπουργοί     
….     
….     

 29    

 

48.5 Πληρωτέα από συναλλαγές με υποχρέωση ανταπόδοσης 

 Σημ. 2022  2021 
  €  € 
Υπουργοί     
….     
….     

 33    

 
26 Μόνο όσα υπόλοιπα έχουν προκύψει από συναλλαγές που προέκυψαν πέραν του πλαισίου συνήθων 
λειτουργικών σχέσεων, με όρους περισσότερο ή λιγότερο ευνοϊκούς από εκείνους που εύλογα αναμένονται για 
τέτοιες συναλλαγές όταν πραγματοποιούνται σε ελεύθερη βάση θα γνωστοποιούνται. 
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48. Υπόλοιπα με συνδεδεμένα μέρη και βασικά διευθυντικά στελέχη (συνέχεια) 

48.6 Μεταβιβάσεις πληρωτέες 

 Σημ. 2022  2021 
  €  € 
Υπουργοί     
….     
….     

 34    

48.7 Κοινωνικά ωφελήματα 

 Σημ. 2022  2021 
  €  € 
Υπουργοί     
….     
….     

 35    

 

48.8 Ωφελήματα κοινωνικής πρόνοιας 

 Σημ. 2022  2021 
  €  € 
Υπουργοί     
….     
….     

 36    

 

48.9 Ωφελήματα προσωπικού 

 Σημ. 2022  2021 
  €  € 
Υπουργοί     
….     
….     

 37    
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48. Υπόλοιπα με συνδεδεμένα μέρη και βασικά διευθυντικά στελέχη (συνέχεια) 

48.10 Συνταξιοδοτικές οφειλές 

 Σημ. 2022  2021 
  €  € 
Υπουργοί     
….     
….     

 38    

48.11 Δανεισμός 

 Σημ. 2022  2021 
  €  € 
Υπουργοί     
….     
….     

 39    

48.12 Άλλες χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 

 Σημ. 2022  2021 
  €  € 
Υπουργοί     
….     
….     

 40    

 

48.13 Χρηματοοικονομικές εγγυήσεις  

 Σημ. 2022  2021 
  €  € 
Υπουργοί     
….     
….     

 41    

 

48.14 Προβλέψεις 

 Σημ. 2022  2021 
  €  € 
Υπουργοί     
….     
….     

 42    
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49. Ανειλημμένες υποχρεώσεις 
 Σημ. 2022 2021 
  € € 
    
Ανειλημμένες υποχρεώσεις για κεφαλαιουχικές δαπάνες    
Εγκεκριμένες αλλά όχι ακόμη συμβατικές:    
 Υποδομές    
Εγκεκριμένες και συμβατικές:    
 Υποδομές    
 Κοινωνία    
 Άλλα    

Σύνολο ανειλημμένων υποχρεώσεων για κεφαλαιουχικές 
δαπάνες 

 
  

    
  2022 2021 
Η Κεντρική Κυβέρνηση ως μισθωτής:  € € 
    
Ενοίκια χρηματοδοτικών μισθώσεων περιουσιακών 
στοιχείων 

   

 Οφειλόμενα εντός 12 μηνών    
 Οφειλόμενα εντός 2 μέχρι 5 ετών    
 Οφειλόμενα πέραν των 5 ετών    

Σύνολο υποχρεώσεων για έξοδα χρηματοδοτικών 
μισθώσεων περιουσιακών στοιχείων 

 
  

    
Ενοίκια λειτουργικών μισθώσεων περιουσιακών στοιχείων    
 Οφειλόμενα εντός 12 μηνών    
 Οφειλόμενα εντός 2 μέχρι 5 ετών    
 Οφειλόμενα πέραν των 5 ετών    

Σύνολο ανειλημμένων υποχρεώσεων για έξοδα 
λειτουργικών μισθώσεων περιουσιακών στοιχείων 

 
  

    
 

50. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις  
Ενδεχόμενες υποχρεώσεις μπορεί να προκύψουν από διάφορα γεγονότα και καταστάσεις και 

αντιπροσωπεύουν σημαντική δέσμευση για την Κεντρική Κυβέρνηση. Η ενδεχόμενη υποχρέωση δεν 

αναγνωρίζεται, αλλά γνωστοποιείται στις σημειώσεις των οικονομικών καταστάσεων κυρίως είτε 

γιατί η εκτίμηση του ποσού δεν είναι αξιόπιστη ή/και η εκροή πόρων δεν είναι πιθανή.  

Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις της Κεντρικής Κυβέρνησης υπάγονται σε τέσσερεις βασικές κατηγορίες. 

Πιο κάτω παρατίθεται μια σύντομη περιγραφή της καθεμίας:  
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50. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις (συνέχεια) 

50.1 Αγωγές και αξιώσεις 

Μέρος των ενδεχόμενων υποχρεώσεων αποτελούν οι «Αγωγές και Αξιώσεις» που βρίσκονται σε 

εκκρεμότητα, καθότι αποτελούν ποσά πιθανής εκροής πόρων από τη Κεντρική Κυβέρνηση. Τέτοιες 

περιπτώσεις μπορεί να προκύψουν λόγω  του τερματισμού συμβολαίων ή λόγω ζημιών που 

προκαλούνται από τη Κυβέρνηση λόγω αμέλειας σε άτομα ή σε ιδιωτική περιουσία. Όλες οι αγωγές, 

οι οποίες ενδεχομένως να οδηγήσουν σε οικονομική υποχρέωση της Κεντρικής Κυβέρνησης για εκροή 

πόρων (λόγω αποζημίωσης του ενάγοντα ως απόρροια δικαστικής απόφασης), πρέπει να εκτιμηθούν 

και αν πληρούνται τα σχετικά κριτήρια, να γνωστοποιηθούν. 

50.2 Μελλοντικές Δαπάνες 

Στις μελλοντικές δαπάνες περιλαμβάνονται γεγονότα, τα οποία μπορεί να οδηγήσουν σε ενδεχόμενη 

υποχρέωση, όπως για παράδειγμα η αποκατάσταση του περιβάλλοντος για περιβαλλοντική ζημιά 

που προκλήθηκε από ενέργειες ή εργασίες μιας οντότητας δημόσιου τομέα. Σε αυτή την κατηγορία 

περιλαμβάνονται επίσης οι δαπάνες αποζημίωσης δικαιούχων λόγω απαλλοτριώσεων γης ή δαπάνες 

απενεργοποίησης μιας μονάδας αφαλάτωσης ή μιας εξέδρας άντλησης υδρογονανθράκων, στο 

βαθμό που η Κεντρική Κυβέρνηση είναι υποχρεωμένη να αποκαταστήσει τη ζημιά που προκάλεσε.  

50.3 Επαχθείς συμβάσεις 

Η πιθανή ακύρωση ενός συμβολαίου που συνάπτει η Κεντρική Κυβέρνηση, μπορεί να αποτελέσει 

ενδεχόμενη υποχρέωση. Περιπτώσεις ακύρωσης συμβολαίου μπορεί να είναι η ακύρωση ενοικίασης 

υποστατικού από το οποίο προκύπτει αναπόφευκτο κόστος εκτέλεσης της σύμβασης ή ακύρωση 

συμβολαίων / συμβάσεων που υπογράφει η Κεντρική Κυβέρνηση με τρίτους και οι οποίες 

περιλαμβάνουν ρήτρα αποζημίωσης ή ανάληψης ευθυνών σε περίπτωση ακύρωσης από τη Κεντρική 

Κυβέρνηση ή μη πιστής εκτέλεσης των όρων από τα δύο μέρη. 

50.4 Δαπάνες αναδιάρθρωσης 

Οι δαπάνες αναδιάρθρωσης μπορεί να οδηγήσουν σε ενδεχόμενη υποχρέωση στην περίπτωση που 

το ποσό δεν μπορεί να εκτιμηθεί ή η αναδιάρθρωση δε γνωστοποιήθηκε ακόμη αλλά πιθανώς να 

προκύψει. Τέτοιες περιπτώσεις μπορεί να είναι η πώληση ή ο τερματισμός μέρους ενός Τμήματος 

της Κεντρικής Κυβέρνησης, οι μεταβολές στη δομή της διεύθυνσης Τμήματος, για παράδειγμα, η 

απάλειψη ενός επιπέδου διεύθυνσης ή βασικές αναδιοργανώσεις που έχουν σημαντική επίδραση 

στη φύση ή στον τρόπο των εργασιών του Τμήματος, ή το κλείσιμο ενός παραρτήματος ή ο 

τερματισμός ενός γραφείου λόγω ανάθεσης υπηρεσίας αλλού.  
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50. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις (συνέχεια) 

Εκτός εάν η πιθανότητα εκροής σε διακανονισμό είναι απομακρυσμένη, η οντότητα θα γνωστοποιεί, 

για κάθε κατηγορία ενδεχόμενων υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία αναφοράς, μια σύντομη 

περιγραφή της φύσης της ενδεχόμενης υποχρέωσης και, όπου αυτό είναι εφικτό: (α) Εκτίμηση της 

χρηματοοικονομικής της επίδρασης, η οποία επιμετρείται σύμφωνα με τις παραγράφους 3.1 - 3.4· (β) 

Ένδειξη των αβεβαιοτήτων σχετικά με το ποσό ή το χρονοδιάγραμμα οποιασδήποτε εκροής· και (γ) 

Την πιθανότητα αποζημίωσης. Όταν οποιαδήποτε από τις πληροφορίες που απαιτούνται, δεν 

γνωστοποιείται επειδή δεν είναι πρακτικά εφικτό, το γεγονός αυτό πρέπει να δηλώνεται. 

Όταν μια πρόβλεψη και μια ενδεχόμενη υποχρέωση προέρχονται εξαιτίας των ίδιων περιστάσεων, οι 

γνωστοποιήσεις γίνονται με τέτοιο τρόπο ώστε να φαίνεται η σχέση μεταξύ της πρόβλεψης και της 

ενδεχόμενης υποχρέωσης.  

Σε εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις, η γνωστοποίηση ορισμένων ή όλων των πληροφοριών που 

απαιτούνται από τις πιο πάνω παραγράφους, μπορεί να αναμένεται να επηρεάσει σοβαρά τη θέση 

της οντότητας σε διαμάχη με άλλα μέρη στο υπό εξέταση θέμα της πρόβλεψης, ενδεχόμενης 

υποχρέωσης ή ενδεχόμενου περιουσιακού στοιχείου. Σε τέτοιες περιπτώσεις, μια οντότητα δεν 

χρειάζεται να γνωστοποιεί τις πληροφορίες, αλλά πρέπει να γνωστοποιεί τη γενική φύση της 

διαμάχης, μαζί με το γεγονός και τον λόγο για τον οποίο, οι πληροφορίες δεν έχουν γνωστοποιηθεί.  

Σημειώνεται ότι ενδεχόμενες υποχρεώσεις σε σχέση με χορηγίες και μεταβιβάσεις πρέπει να 

γνωστοποιούνται. 

51. Ενδεχόμενο περιουσιακό στοιχείο 

 

 

Όταν είναι πιθανή μια εισροή οικονομικών οφελών ή δυνατοτήτων υπηρεσίας, η οικονομική 

οντότητα θα γνωστοποιεί μια σύντομη περιγραφή της φύσης των ενδεχόμενων περιουσιακών 

στοιχείων κατά την ημερομηνία αναφοράς και, όπου είναι εφικτό, μια εκτίμηση της 

χρηματοοικονομικής τους επίδρασης, χρησιμοποιώντας για την επιμέτρηση τις αρχές που τίθενται 

για τις προβλέψεις. Όταν οποιαδήποτε από τις πληροφορίες που απαιτούνται, δεν γνωστοποιείται 

επειδή δεν είναι πρακτικά εφικτό, το γεγονός αυτό πρέπει να δηλώνεται. 

Σε εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις, η γνωστοποίηση ορισμένων ή όλων των πληροφοριών που 

απαιτούνται από τις πιο πάνω παραγράφους, μπορεί να αναμένεται να επηρεάσει σοβαρά τη θέση 

της οντότητας σε διαμάχη με άλλα μέρη στο υπό εξέταση θέμα της πρόβλεψης, ενδεχόμενης 

υποχρέωσης ή ενδεχόμενου περιουσιακού στοιχείου. Σε τέτοιες περιπτώσεις, μια οντότητα δεν 

χρειάζεται να γνωστοποιεί τις πληροφορίες, αλλά πρέπει να γνωστοποιεί τη γενική φύση της 

διαμάχης, μαζί με το γεγονός και τον λόγο για τον οποίο, οι πληροφορίες δεν έχουν γνωστοποιηθεί.  
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52. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου 
Η σημείωση αυτή στοχεύει στην παρουσίαση των στόχων, πολιτικών και διαδικασιών που ακολουθεί 

η Κεντρική Κυβέρνηση για την επιμέτρηση και τη διαχείριση των κινδύνων που προκύπτουν από τα 

χρηματοοικονομικά μέσα που κατέχει. Οι βασικότεροι κίνδυνοι στους οποίους εκτίθεται η Κεντρική 

Κυβέρνηση είναι οι ακόλουθοι: 

▪ Πιστωτικός κίνδυνος 

▪ Κίνδυνος ρευστότητας 

▪ Κινδύνους αγοράς 

▪  

▪ … 

52.1 Χρηματοοικονομικά μέσα κατά κατηγορία και δίκαιες αξίες 

Ο ακόλουθος πίνακας συνοψίζει τις λογιστικές και δίκαιες αξίες των χρηματοοικονομικών μέσων της 

Κεντρικής Κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων των επιπέδων τους στην ιεραρχία δίκαιης αξίας. 

 Καθαρή 
λογιστική 

αξία 

Δίκαιη αξία 

31 Δεκεμβρίου 2023 Επίπεδο 
1 

Επίπεδο 
2 

Επίπεδο 
3 

Σύνολο 

Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά 
Στοιχεία 

     

Στη δίκαιη αξία τους μέσω 
πλεονάσματος ή ελλείμματος 

     

   …      
   …      
Στη δίκαιη αξία τους μέσω ιδίων 
κεφαλαίων 

     

   …      
   …      
Σε αποσβεσμένο κόστος      
   …      
   …      

      

      
 
Χρηματοοικονομικές Υποχρεώσεις 

     

Στη δίκαιη αξία τους μέσω 
πλεονάσματος ή ελλείμματος 

     

   …      
   …      
Σε αποσβεσμένο κόστος      
   …      
   …      
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52. Διαχείριση Χρηματοοικονομικού Κινδύνου (συνέχεια) 

 Καθαρή 
λογιστική 

αξία 

Δίκαιη αξία 

31 Δεκεμβρίου 2022 Επίπεδο 
1 

Επίπεδο 
2 

Επίπεδο 
3 

Σύνολο 

Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά 
Στοιχεία 

     

Στη δίκαιη αξία τους μέσω πλεονάσματος 
ή ελλείμματος 

     

   …      
   …      
Στη δίκαιη αξία τους μέσω ιδίων 
κεφαλαίων 

     

   …      
   …      
Σε αποσβεσμένο κόστος      
   …      
   …      

      

      
Χρηματοοικονομικές Υποχρεώσεις      
Στη δίκαιη αξία τους μέσω πλεονάσματος 
ή ελλείμματος 

     

   …      
   …      
Σε αποσβεσμένο κόστος      
   …      
   …      
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52. Διαχείριση Χρηματοοικονομικού Κινδύνου (συνέχεια) 

52.2 Πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων 

 

52.3 Πιστωτικός Κίνδυνος 

Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει όταν η αδυναμία των συμβαλλομένων μερών να εξοφλήσουν τις 

υποχρεώσεις τους δύναται να μειώσει το ποσό των μελλοντικών ταμειακών εισροών από 

χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της Κυβέρνησης κατά την ημερομηνία αναφοράς. Η 

Κεντρική Κυβέρνηση έχει σημαντική συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου όσον αφορά τα εισπρακτέα 

από συναλλαγές χωρίς υποχρέωση ανταπόδοσης, ενώ ο πιστωτικός κίνδυνος περιορίζεται όσον 

αφορά τα εισπρακτέα με υποχρέωση ανταπόδοσης, καθώς στις πλείστες περιπτώσεις είναι 

απαραίτητη η προπληρωμή για την παραλαβή αγαθών ή υπηρεσιών. 

 

Έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο 

Η προ αποσβέσεων λογιστική αξία των χρηματοοικονομικών περιουσιακών μέσων αντιπροσωπεύει 

τη μέγιστη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο. Κατά την ημερομηνία αναφοράς η μέγιστη έκθεση σε 

πιστωτικό κίνδυνο ήταν: 

 2023 2022 
 € € 
Δάνεια εισπρακτέα   
Άλλα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία   
Εισπρακτέα από συναλλαγές με υποχρέωση ανταπόδοσης   
Εισπρακτέα από συναλλαγές χωρίς υποχρέωση ανταπόδοσης   
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών   

   

 

 

Η σημείωση αυτή θα περιγράψει το πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων και θα πρέπει να περιλαμβάνει 

τουλάχιστον τα ακόλουθα: 

▪ Ποιος έχει τη γενική ευθύνη για τον καθορισμό και την εποπτεία του πλαισίου διαχείρισης 

κινδύνων. 

▪ Μια σύντομη επισκόπηση των πολιτικών και συστημάτων διαχείρισης κινδύνων (π.χ. λόγοι 

υιοθέτησης, ανασκόπηση/ εποπτεία/ αναθεώρηση του συστήματος, εκπαίδευση) 

Θα πρέπει να γίνουν σχετικές γνωστοποιήσεις, στο βαθμό που υπάρχει σημαντική έκθεση σε 

πιστωτικό κίνδυνο από άλλα χρεωστικά περιουσιακά στοιχεία  
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52. Διαχείριση Χρηματοοικονομικού Κινδύνου (συνέχεια) 

Πιστωτική ποιότητα των χρηματοοικονομικών περιουσιακών μέσων 

………. 

52.4 Κίνδυνος Ρευστότητας 

O κίνδυνος ρευστότητας είναι ο κίνδυνος να αντιμετωπίσει η Κεντρική Κυβέρνηση δυσκολίες στην 

εκπλήρωση δεσμεύσεων συνδεόμενων με τις χρηματοοικονομικές της υποχρεώσεις. Ο κίνδυνος 

ρευστότητας προκύπτει από αναντιστοιχίες στα χρονοδιαγράμματα και τα ποσά των ταμειακών 

ροών. 

Διαχείριση κινδύνου ρευστότητας 

 

Το Γραφείο Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους έχει σαν κύρια αποστολή το σχεδιασμό και την εφαρμογή 

της εκάστοτε κατάλληλης κυβερνητικής πολιτικής στον τομέα της διαχείρισης του δημόσιου χρέους, 

ανάλογα με τις εγχώριες και διεθνείς οικονομικές συγκυρίες και προοπτικές. 

Η πιο πάνω αποστολή επιτυγχάνεται στη βάση δύο διαφορετικών αλλά αλληλένδετων πυλώνων: 

πρώτο, μέσω της άσκησης της ισχύουσας μεσοπρόθεσμης στρατηγικής διαχείρισης δημόσιου χρέους 

της Κεντρικής Κυβέρνησης, και δεύτερο, μέσω της υλοποίησης του εγκεκριμένου από το Υπουργικό 

Συμβούλιο σχεδίου δράσης για την περαιτέρω ανάπτυξη και ενίσχυση της υποδομής για τη 

διαχείριση του δημόσιου χρέους. 

Η επιτέλεση των προαναφερόμενων δράσεων συνιστά αναγκαία συνθήκη για την επίτευξη του 

τελικού αντικειμενικού σκοπού της διαχείρισης του δημόσιου χρέους: δηλαδή τη διασφάλιση της 

έγκαιρης κάλυψης των χρηματοδοτικών αναγκών του κράτους, με το χαμηλότερο δυνατό 

μεσοπρόθεσμο κόστος, σε αποδεκτά επίπεδα κινδύνου. 

  

Η σημείωση αυτή θα περιγράψει το πλαίσιο για τη διαχείριση κινδύνων ρευστότητας και θα πρέπει 

να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα: 

• Ποιος έχει τη γενική ευθύνη για τον καθορισμό και την εποπτεία του πλαισίου διαχείρισης 

κινδύνων. 

• Μια σύντομη επισκόπηση της προσέγγισης σχετικά με τη διαχείριση της ρευστότητας καθώς 

επίσης και των πολιτικών και συστημάτων διαχείρισης κινδύνων ρευστότητας (π.χ. 

ανασκόπηση/ εποπτεία/ αναθεώρηση του συστήματος, ανάγκες αναφορών σχετικά με τη 

θέση ρευστότητας, προσομοιώσεις μηχανισμό δοκιμασίας υπό συνθήκες πίεσης). 
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52. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου (συνέχεια) 

Πιο κάτω παρουσιάζονται οι συμβατικές ημερομηνίες λήξης των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων 

κατά την ημερομηνία αναφοράς. Τα ποσά είναι μικτά και μη προεξοφλημένα, και περιλαμβάνουν τις 

εκτιμημένες πληρωμές τόκου27: 

 

31 Δεκεμβρίου 
202328 

Λογιστική 
αξία 

Συμβατικές 
ταμειακές ροές 

Εντός 12 
μηνών 

Μεταξύ 1-5 
ετών 

Μεταξύ 5-
10 ετών 

Πάνω από 
10 έτη 

 € € € € € € 

Γραμμάτια Δημοσίου       

Κρατικά Ονομαστικά 
Χρεόγραφα 
Αναπτύξεως 

      

Ομόλογα για νομικά 
πρόσωπα 

      

…       
…       

…       

       

 

 

31 Δεκεμβρίου 
202229 

Λογιστική 
αξία 

Συμβατικές 
ταμειακές ροές 

Εντός 12 
μηνών 

Μεταξύ 1-5 
ετών 

Μεταξύ 5-
10 ετών 

Πάνω από 
10 έτη 

 € € € € € € 

Γραμμάτια Δημοσίου       

Κρατικά Ονομαστικά 
Χρεόγραφα 
Αναπτύξεως 

      

Ομόλογα για νομικά 
πρόσωπα 

      

…       
…       

…       

       

 

 
27 Όλες οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις (συμπεριλαμβανομένων και των χρηματοοικονομικών εγγυήσεων) 
πρέπει να περιλαμβάνονται στην ανάλυση των διαφορετικών περιόδων λήξης (maturity analysis). H ανάλυση 
θα πρέπει να βασίζεται σε συμβατικές ημερομηνίες λήξης. 
28 Όπου η οντότητα θεωρεί ότι θα προβεί σε αποπληρωμή του δανείου πριν τη λήξη του αυτό θα πρέπει να 
γνωστοποιηθεί στις οικονομικές καταστάσεις. 
29 Όπως πιο πάνω. 
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52. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου (συνέχεια) 

52.5 Κίνδυνος Αγοράς 

Ο κίνδυνος αγοράς είναι ο κίνδυνος η δίκαιη αξία ή οι μελλοντικές ταμειακές ροές ενός 

χρηματοοικονομικού μέσου να παρουσιάσουν διακυμάνσεις εξαιτίας μεταβολών στις τιμές της 

αγοράς. Ο κίνδυνος αγοράς περιλαμβάνει τρία είδη κινδύνου: τον κίνδυνο επιτοκίου, το 

συναλλαγματικό κίνδυνο, και άλλους κινδύνους τιμών. 

 

Κίνδυνος επιτοκίου 

Ο κίνδυνος επιτοκίου είναι ο κίνδυνος που προκύπτει όταν η αξία των χρηματοοικονομικών μέσων 

διακυμαίνεται εξαιτίας αλλαγών στα επιτόκια της αγοράς. Ο δανεισμός σε κυμαινόμενα επιτόκια 

εκθέτει την Κεντρική Κυβέρνηση σε κίνδυνο επιτοκίου που αφορά τις ταμειακές ροές. Ο δανεισμός 

σε σταθερά επιτόκια εκθέτει την Κεντρική Κυβέρνηση σε κίνδυνο επιτοκίου που αφορά την δίκαιη 

αξία. Η Κεντρική Κυβέρνηση παρακολουθεί τις διακυμάνσεις στα επιτόκια σε συνεχή βάση και ενεργεί 

ανάλογα. 

Κατά την ημερομηνία αναφοράς των οικονομικών καταστάσεων η ανάλυση των τοκοφόρων 

χρηματοοικονομικών μέσων σε σχέση με τα επιτόκια ήταν ως εξής: 

 2023 2022 
 € € 
Χρηματοοικονομικά μέσα σταθερού επιτοκίου   
   Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία   
   Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις   
Χρηματοοικονομικά μέσα κυμαινόμενου επιτοκίου   
   Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία   
   Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις   

   

 

  

Για κάθε είδος κινδύνου από χρηματοοικονομικά μέσα η οντότητα γνωστοποιεί:  

• Την έκθεση στον κίνδυνο και πως αυτή προκύπτει, 

• Τους στόχους, πολιτικές και διαδικασίες για τη διαχείριση του κινδύνου και της μεθόδους 

που χρησιμοποιούνται για επιμέτρηση του κινδύνου, και 

• Οποιεσδήποτε αλλαγές μεταξύ των πιο πάνω από την προηγούμενη περίοδο. 

•  
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52. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου (συνέχεια) 

Ανάλυση ευαισθησίας30 

Η αύξηση των επιτοκίων κατά XX βασικές μονάδες ή η μείωση των επιτοκίων κατά XX βασικές 

μονάδες στις 31 Δεκεμβρίου 2023 θα είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση/(μείωση) στα ίδια κεφάλαια 

και τα αποτελέσματα όπως παρουσιάζεται πιο κάτω. Ο υπολογισμός αυτός προϋποθέτει ότι άλλοι 

παράγοντες και συγκεκριμένα οι τιμές συναλλάγματος, παραμένουν σταθεροί. 

 

 

 Αποτελέσματα Ιδία Κεφάλαια 
 2023 2022 2023 2022 
 € € € € 
Αύξηση επιτοκίων κατά XX βασικές μονάδες 
(2022 – XX βασικές μονάδες) 

    

Μείωση επιτοκίων κατά 100 βασικές μονάδες 
(2022 – XX βασικές μονάδες) 

    

Συναλλαγματικός κίνδυνος 

Ο συναλλαγματικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος η αξία των χρηματοοικονομικών μέσων να κυμαίνεται 

λόγω μεταβολών στις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Ο συναλλαγματικός κίνδυνος προκύπτει όταν οι 

μελλοντικές εμπορικές συναλλαγές και τα αναγνωρισμένα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις 

είναι σε νόμισμα διαφορετικό από το νόμισμα λειτουργίας της Κεντρικής Κυβέρνησης. Η Κεντρική 

Κυβέρνηση εκτίθεται σε συναλλαγματικό κίνδυνο που προκύπτει από συναλλαγές σε διάφορα 

νομίσματα κυρίως Στερλίνες Ηνωμένου Βασιλείου και Δολάρια Ηνωμένων Πολιτειών. Η Κεντρική 

Κυβέρνηση παρακολουθεί τις διακυμάνσεις στις συναλλαγματικές ισοτιμίες σε συνεχή βάση και 

ενεργεί ανάλογα. 

  

 
30 Σημειώνεται ότι η ανάλυση ευαισθησίας για κάθε κίνδυνο αγοράς στον οποίο υπόκειται η οντότητα, θα 
πρέπει να γίνεται με αναφορά σε ευλόγως πιθανές αλλαγές στις μεταβλητές κινδύνου. 
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52. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου (συνέχεια) 

Η έκθεση της Κεντρική Κυβέρνηση στον συναλλαγματικό κίνδυνο ήταν ως ακολούθως: 

 Στερλίνες 
Ηνωμένου 
Βασιλείου 

Δολάρια 
Ηνωμένων 
Πολιτειών 

Άλλα 
νομίσματα 

31 Δεκεμβρίου 2023 € € € 
Περιουσιακά Στοιχεία    
…    
…    
…    

    

Υποχρεώσεις    
…    
…    
…    

    

Καθαρή έκθεση σε συναλλαγματικό κίνδυνο    

 

 

Ανάλυση ευαισθησίας 

Η ενδυνάμωση κατά XX% και η αποδυνάμωση κατά XX% του Ευρώ έναντι των πιο κάτω ξένων 

νομισμάτων στις 31 Δεκεμβρίου 2023 θα είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση/ (μείωση) στα ίδια 

κεφάλαια και τα αποτελέσματα όπως παρουσιάζονται πιο κάτω. Ο υπολογισμός αυτός προϋποθέτει 

ότι άλλοι παράγοντες και συγκεκριμένα τα επιτόκια παραμένουν σταθερά. 

 

 Στερλίνες 
Ηνωμένου 
Βασιλείου 

Δολάρια 
Ηνωμένων 
Πολιτειών 

Άλλα 
νομίσματα 

31 Δεκεμβρίου 2022 € € € 
Περιουσιακά Στοιχεία    

…    

…    

…    

    

Υποχρεώσεις    

…    

…    

…    

    

Καθαρή έκθεση σε συναλλαγματικό κίνδυνο    
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52. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου (συνέχεια) 

 

Άλλοι κίνδυνοι τιμών 

Άλλοι κίνδυνοι τιμών είναι ο κίνδυνος η δίκαιη αξία ή οι μελλοντικές ταμειακές ροές ενός 

χρηματοοικονομικού μέσου να παρουσιάσουν διακυμάνσεις εξαιτίας μεταβολών στις τιμές της 

αγοράς, διαφορετικών από εκείνες που συνδέονται με τον κίνδυνο επιτοκίου ή τον συναλλαγματικό 

κίνδυνο, ανεξάρτητα από το εάν οι μεταβολές αυτές οφείλονται σε παράγοντες που αφορούν ειδικά 

το συγκεκριμένο χρηματοοικονομικό μέσο ή τον εκδότη του, ή σε παράγοντες που αφορούν όλα τα 

παρεμφερή χρηματοοικονομικά μέσα που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στην αγορά. 

 

53. Διαχείριση άλλων κινδύνων 
 

53.1 Λειτουργικός Κίνδυνος 

 

  

 Αποτελέσματα Ιδία Κεφάλαια 
 2023 2022 2023 2022 
 € € € € 
Ενδυνάμωση κατά XX% (2022 – XX%)     
   Στερλίνες Ηνωμένου Βασιλείου     
   Δολάρια Ηνωμένων Πολιτειών     
   Άλλα νομίσματα     
     
Αποδυνάμωση κατά XX% (2022 – XX%)     
   Στερλίνες Ηνωμένου Βασιλείου     
   Δολάρια Ηνωμένων Πολιτειών     
   Άλλα νομίσματα     

Η Σημείωση αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει λεπτομέρειες για το λειτουργικό περιβάλλον της 

Κεντρικής Κυβέρνησης και σημαντικούς λειτουργικούς κινδύνους όπως π.χ.: 

• Αρνητικές συνέπειες οικονομική κρίσης και σχέδια αντιμετώπισής της 

• Επιπτώσεις πανδημίας λόγω Κορωνοϊό Covid-19 και μέτρα αντιμετώπισής της. 
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54. Γεγονότα μετά την ημερομηνία αναφοράς 

… 

Δεν υπάρχουν οποιαδήποτε άλλα σημαντικά γεγονότα μετά το τέλος της περιόδου αναφοράς, που 

να επηρεάζουν τις οικονομικές καταστάσεις. 

 


