
 
Προσθήκη 2 στην Τεχνική Εγκύκλιο Αρ.22 

 
Προς όλα τα µέλη του Συνδέσµου 
 
Από την Επιτροπή Λογιστικών Προτύπων 
 
30 Ιανουαρίου 2007  
 
Θέµα: Γνωστοποίηση Προτύπων και ∆ιερµηνειών που εκδόθηκαν από το Σ∆ΛΠ  
            αλλά που δεν ισχύουν ακόµη  
 
Αγαπητοί Συνάδελφοι 
 
Με την Τεχνική Εγκύκλιο Αρ.22 ηµεροµηνίας 17 Φεβρουαρίου 2006 και την Προσθήκη 1 
στην Τεχνική Εγκύκλιο Αρ.22 ηµεροµηνίας 10 Απριλίου 2006, ο Σύνδεσµος απαιτούσε 
από τα µέλη να θεωρούν τα ∆ΠΧΠ όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την ΕΕ ως το πλαίσιο 
οικονοµικής πληροφόρησης για την ετοιµασία των οικονοµικών καταστάσεων όλων των 
οικονοµικών οντοτήτων στην Κύπρο και, επιπρόσθετα, να δηλώνουν πλήρη συµµόρφωση 
µε τα ∆ΠΧΠ όπως αυτά εκδόθηκαν από το Σ∆ΛΠ, αν τέτοια συµµόρφωση έχει επιτευχθεί. 
 
Ο σκοπός αυτής της Προσθήκης είναι να παράσχει καθοδήγηση ως προς το πώς µια 
οικονοµική οντότητα µπορεί να κάµει τις γνωστοποιήσεις που απαιτούνται από την 
παράγραφο 30 του ∆ΛΠ 8  «Λογιστικές Πολιτικές, Μεταβολές των Λογιστικών Εκτιµήσεων 
και Λάθη» σε µορφή που είναι συνεπής και µε τις δύο απαιτήσεις της πιο πάνω εγκυκλίου. 
 
Το ∆ΛΠ 8 παράγραφος 30 αναφέρει ότι όταν µια οικονοµική οντότητα δεν έχει εφαρµόσει 
νέο Πρότυπο ή ∆ιερµηνεία που έχει εκδοθεί αλλά που δεν ισχύει ακόµη, η οικονοµική 
οντότητα θα γνωστοποιεί: 
 

(α)  το γεγονός αυτό, και 
(β)  γνωστές ή εύλογες εκτιµώµενες πληροφορίες που σχετίζονται µε την εκτίµηση  

της πιθανής επίδρασης της εφαρµογής νέου Προτύπου ή ∆ιερµηνείας στις 
οικονοµικές καταστάσεις της οικονοµικής οντότητας κατά την περίοδο της για 
πρώτη φορά εφαρµογής. 
 

Για να είστε συνεπής µε τις απαιτήσεις της Τεχνικής Εγκυκλίου Αρ.22, όταν σχεδιάζετε 
την πιο πάνω γνωστοποίηση για Πρότυπα ή ∆ιερµηνείες που έχουν εκδοθεί από το 
Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (Σ∆ΛΠ) αλλά που δεν ισχύουν ακόµη, µια 
οικονοµική οντότητα θα µπορούσε να παράσχει τη σχετική πληροφορία χωρισµένη σε δύο 
παραγράφους ως εξής: 
 
Πρότυπα ή ∆ιερµηνείες που έχουν εκδοθεί από το Σ∆ΛΠ αλλά που δεν ισχύουν ακόµη: 

1. Υιοθετήθηκαν από την ΕΕ 
2. ∆εν υιοθετήθηκαν ακόµη από την ΕΕ 
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Πρέπει να σηµειωθεί ότι: 
 
(α)  Κατά την ηµεροµηνία αυτής της Εγκυκλίου, όλα τα ∆ΠΧΠ που έχουν εκδοθεί από 
το Σ∆ΛΠ υιοθετήθηκαν από την ΕΕ εκτός από: 

(ι)  ∆ΠΧΠ 8 «Λειτουργικοί Τοµείς», εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν 
την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2009   (αναµένεται να προσυπογραφεί από την ΕΕ τον 
Ιούνιο του 2007)  
(ιι)  Ε∆∆ΠΧΠ (Επιτροπή ∆ιερµηνειών των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής 
Πληροφόρησης) 10 «Ενδιάµεση Οικονοµική Έκθεση και Αποµείωση Αξίας» », 
εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Νοεµβρίου 2006 
(αναµένεται να προσυπογραφεί από την ΕΕ το Μάιο του 2007)  
(ιιι)  Ε∆∆ΠΧΠ 11 «∆ΠΧΠ 2: Συγκρότηµα και Συναλλαγές Ίδιων Μετοχών» », 
εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Μαρτίου 2007 
(αναµένεται να προσυπογραφεί από την ΕΕ τον Ιούνιο του 2007)  
(ιν)  Ε∆∆ΠΧΠ 12 «∆ιευθετήσεις Υπηρεσίας Παραχώρησης» », εφαρµόζεται για ετήσιες 
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2008 (αναµένεται να 
προσυπογραφεί από την ΕΕ τον Ιούνιο του 2007)  
(ν)  Ορισµένες από τις πρόνοιες του ∆ΛΠ 39 που σχετίζονται µε τη λογιστική της 
αντιστάθµισης χαρτοφυλακίου για τις οποίες, παρόλα αυτά, δεν υπάρχει νόµος στην 
ΕΕ στο παρόν στάδιο (βλέπε Τεχνική Εγκύκλιο Αρ.21 ηµεροµηνίας 17 Φεβρουαρίου 
2006). 

 
(β)  Τις τελευταίες Εκθέσεις Καταστάσεως Προσυπογραφών µπορείτε να τις βρείτε στην 
ιστοσελίδα του EFRAG, www.efrag.org 
 
(γ)  Ενηµερωτική πληροφόρηση επί της διαδικασίας προσυπογράφισης µπορείτε επίσης να 
τη βρείτε στη σελίδα της Οικονοµικής Πληροφόρησης της ιστοσελίδας της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/ias_en.htm 
 
Είµαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση χρειάζεστε. 
 
 
Με εκτίµηση 
 
 
 
 
Θεόδωρος Φιλίππου 
Γενικός ∆ιευθυντής 
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    Addendum 2 to Technical Circular No. 22 

o all members of the Institute                                                                         

rom the Accounting Standards Committee 

0 January 2007  

ubject: Disclosure of Standards or Interpretations issued by IASB but not yet  

ear Colleagues 

ith Technical Circular No. 22 of 17 February 2006 and Addendum 1 to Technical 

he purpose of this addendum is to provide guidance on how an entity can make the 

S 8 paragraph 30 states that when an entity has not applied a new Standard or 

) this fact; and 
onably estimable information relevant to assessing the possible impact 

 
 order to be consistent with the requirements of Technical Circular No. 22, in drafting the 

tandards or Interpretations that have been issued by the IASB but are not yet effective 

d by the EU 

 
 
 
 
 
T
 
F
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S
               effective 
 
D
 
W
Circular Νο. 22 of 10 April 2006, the Institute required members to consider the IFRSs as 
adopted by the EU as the financial reporting framework for preparing the financial 
statements of all entities in Cyprus and, in addition, to state full compliance with IFRSs as 
issued by the IASB, if such compliance has been achieved. 
 
T
disclosures required by paragraph 30 of IAS 8 “Accounting Policies, Changes in 
Accounting Estimates and Errors” in a format that is consistent with both the requirements 
in the Technical Circular stated above. 
 
IA
Interpretation that has been issued but is not yet effective, the entity shall disclose: 
 
(a
(b) known or reas

that application of the new Standard or Interpretation will have on the entity’s 
financial statements in the period of initial application. 

In
above disclosure for the Standards or Interpretations that have been issued by the 
International Accounting Standards Board (IASB) but are not yet effective, an entity could 
provide the relevant information divided into two sections as follows: 
 
S

1. Adopted by the EU 
2. Not yet  been adopte
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 should be noted that: 
f this Circular, all IFRSs that have been issued by the IASB were 

ive for financial years beginning on or after 

ii. ctive for 
rsed 

iii. oup and Treasury Share Transactions”, effective for 
 

iv.  Concession Arrangements”, effective for financial years 

v.  of the IAS39’s provisions relating to portfolio hedge accounting for 

(b)  The latest Endorsement Status Reports can be found in the EFRAG’s website, 

 
It

(a) As at the date o
adopted by the EU with the exception of: 

i. IFRS 8 “Operating Segments”, effect
1 January 2009 (expected to be endorsed by EU in June 2007) 
IFRIC 10 “Interim Financial Reporting and Impairment”, effe
financial years beginning on or after 1 November 2006 (expected to be endo
by EU in May 2007) 
IFRIC 11 “IFRS2: Gr
financial years beginning on or after 1 March 2007 (expected to be endorsed by
EU in June 2007) 
IFRIC 12 “Service
beginning on or after 1 January 2008 (expected to be endorsed by EU in June 
2007) 
certain
which, nevertheless, there is no EU law at present.(see Technical Circular  
No. 21 of 17 February 2006). 
 

www.efrag.org 
 

) Updated information on the endorsement process can also be found in the Financial (c
Reporting page of  the European Commission’s website, 
http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/ias_en.htm  

 
am at your disposal for any further clarification required. 

ours sincerely 

heodoros Philippou 

 

I 
 
Y
 
 
 
T
General Manager 
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