ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΤΑ IAS ΚΑΙ IFRS ΣΕ ΙΣΧΥ
Τα IAS και IFRS που είχαν εκδοθεί μέχρι τα τέλη του 2014, είναι τα ακόλουθα 43 (28+15) σε αριθμό. Όλα είναι σε ισχύ την 1.1.2015, με εξαίρεση
τα IFRS 9, IFRS 14 και IFRS 15.
Α/Α

Τίτλος και συνοπτική περιγραφή

IAS 1

Παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων
Presentation of Financial Statements
Σύμφωνα με το πρότυπο, μια πλήρης σειρά οικονομικών καταστάσεων
περιλαμβάνει:
α. τον ισολογισμό,
β. την κατάσταση συνολικού αποτελέσματος,
γ. τον πίνακα μεταβολών της καθαρής θέσης,
δ. τον πίνακα ταμειακών ροών, και

1

ε. τις επεξηγηματικές σημειώσεις (notes).
Στην περίπτωση που μια επιχείρηση έχει προβεί στην αναδρομική
εφαρμογή μιας νέας λογιστικής αρχής ή στην αναδρομική διόρθωση των
οικονομικών καταστάσεων, θα πρέπει στις οικονομικές καταστάσεις
να περιλαμβάνεται και ο διορθωμένος ισολογισμός έναρξης της
προγενέστερης συγκριτικής περιόδου.

Αποθέματα
Inventories
Τα αποθέματα είναι στοιχεία ενεργητικού:
α. για πώληση, στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας μιας
επιχείρησης (πρώτες ύλες, εμπορεύματα, κτήρια μιας οικοδομικής
εταιρείας, μηχανήματα κ.λπ.),
β. που είναι στη διαδικασία παραγωγής (ημικατεργασμένα),
γ. που αποτελούν πρώτες ύλες για την παραγωγή προϊόντων ή την
παροχή υπηρεσιών.
Τα αποθέματα αποτιμώνται στην κατ’ είδος μικρότερη αξία, μεταξύ
κόστους και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας.
2 Βλέπε αναλυτική παρουσίαση στο κεφάλαιο 7 του βιβλίου.

IAS 2
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Α/Α
IAS 7

Τίτλος και συνοπτική περιγραφή
Κατάσταση ταμειακών ροών
Statement of Cash Flows
Παρουσιάζονται οι ταμειακές ροές από τις ακόλουθες δραστηριότητες:
α. Λειτουργικές (Operating Activities),
β. Επενδυτικές (Investing Activities), και
γ. Χρηματοδοτικές (Financing Activities).
Οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες μπορούν να
παρουσιαστούν είτε με την άμεση είτε με την έμμεση μέθοδο.
3 Βλέπε αναλυτική παρουσίαση στο κεφάλαιο 14 του βιβλίου.
Λογιστικές πολιτικές, μεταβολές στις λογιστικές εκτιμήσεις
και λάθη
Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors
Το πρότυπο δίνει κατευθύνσεις για το λογιστικό χειρισμό θεμάτων που
έχουν να κάνουν με αλλαγές στις λογιστικές πολιτικές και εκτιμήσεις και
με διορθώσεις λαθών προηγουμένων ετών.
4 Βλέπε αναλυτική παρουσίαση στο κεφάλαιο 15 του βιβλίου.

IAS 8

IAS 10 Οψιγενή γεγονότα
Events after the Reporting Period
Υποδεικνύει τον τρόπο λογιστικού χειρισμού σημαντικών γεγονότων που
συνέβησαν μετά την ημερομηνία δημοσίευσης των λογιστικών καταστάσεων
και μέχρι την ημερομηνία έγκρισής τους από το ΔΣ.
5 Βλέπε αναλυτική παρουσίαση στο κεφάλαιο 15 του βιβλίου.
IAS 11 Συμβάσεις κατασκευής έργων
Construction Contracts
Αντιμετωπίζει θέματα δαπανών και εσόδων που έχουν σχέση με
συμβάσεις κατασκευής έργων. Δεδομένου του μακροχρόνιου ορίζοντα
τέτοιων έργων σημαντικό θέμα αποτελεί η κατανομή των εσόδων και
6 των δαπανών στις λογιστικές περιόδους που εκτελούνται αυτά τα έργα.
IAS 12 Φόροι εισοδήματος
Income Taxes
Πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα πρότυπα. Αντιμετωπίζει
κυρίως θέματα που προκύπτουν όταν διαφέρει η λογιστική από τη
φορολογική βάση των στοιχείων ισολογισμού και αποτελεσμάτων.
7 Βλέπε αναλυτική παρουσίαση στο κεφάλαιο 10 του βιβλίου.
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Α/Α

Τίτλος και συνοπτική περιγραφή

IAS 16 Ενσώματες ακινητοποιήσεις
Property, Plant and Equipment
Πρόκειται για τα γήπεδα, κτήρια, μηχανήματα και λοιπά ενσώματα
πάγια που χρησιμοποιεί η επιχείρηση για την εκτέλεση του έργου
της. Το πρότυπο δίνει τη δυνατότητα αποτίμησης των ενσώματων
ακινητοποιήσεων, μετά την αρχική αναγνώρισή τους, είτε στο
αναπόσβεστο κόστος είτε στην εύλογη αξία τους (υπόδειγμα κόστους ή
αναπροσαρμογής αντίστοιχα).
8 Βλέπε αναλυτική παρουσίαση στο κεφάλαιο 8 του βιβλίου.
IAS 17 Μισθώσεις
Leases
Περιγράφει το λογιστικό χειρισμό σε περίπτωση μισθώσεων τόσο για τον
εκμισθωτή όσο και για το μισθωτή.
Διακρίνει περαιτέρω τις χρηματοοικονομικές και τις λειτουργικές
μισθώσεις.
Χρηματοοικονομικές είναι οι μισθώσεις που ο εκμισθωτής μεταφέρει στο
μισθωτή όλους τους κινδύνους και τα οφέλη από το εκμισθούμενο πάγιο.
Λειτουργικές είναι όλες οι υπόλοιπες μισθώσεις.
Στις χρηματοοικονομικές μισθώσεις, παρά το γεγονός ότι το πάγιο
κατέχεται από τον εκμισθωτή, λογιστικά εμφανίζεται στα βιβλία του
9 μισθωτή.
IAS 18 Έσοδα
Revenue
Σκοπός του προτύπου είναι να υποδείξει το λογιστικό χειρισμό των
εσόδων που προκύπτουν από ορισμένου τύπου συναλλαγές και γεγονότα
(πώληση αγαθών, παροχή υπηρεσιών και χρήση περιουσιακών στοιχείων
της εταιρίας που αποφέρουν τόκους, δικαιώματα και μερίσματα από
τρίτους).
10 Βλέπε αναλυτική παρουσίαση στο κεφάλαιο 3 του βιβλίου.
IAS 19 Παροχές σε εργαζόμενους
Employee Benefits
Σύμφωνα με το πρότυπο, όταν υπάρχουν ασφαλιστικά ταμεία
καθορισμένων παροχών στο προσωπικό (Defined benefits plans), τότε οι
επιχειρήσεις θα πρέπει να συντάσσουν, σε τακτά χρονικά διαστήματα,
αναλογιστικές μελέτες και να υπολογίζουν κάθε φορά τις πραγματικές
11 υποχρεώσεις στα ταμεία.
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IAS 20 Λογιστική των κρατικών επιχορηγήσεων και γνωστοποίηση της
κρατικής υποστήριξης
Accounting for Government Grants and Disclosure of Government
Assistance
Ο τίτλος του προτύπου είναι πλήρως δηλωτικός του σκοπού τον οποίο
12 επιδιώκει.
IAS 21 Οι επιδράσεις των μεταβολών στις τιμές συναλλάγματος
The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates
Σκοπός του προτύπου είναι να καθορίσει τον τρόπο χειρισμού:
α. των συναλλαγών σε ξένο νόμισμα,
β. των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σε χώρα με ξένο νόμισμα, και
γ. των συναλλαγματικών διαφορών που προκύπτουν κατά τη μετατροπή
των σχετικών ποσών στο νόμισμα που συντάσσονται οι οικονομικές
13
καταστάσεις.
IAS 23 Κόστος δανεισμού
Borrowing Costs
Σύμφωνα με το πρότυπο, οι τόκοι και τα λοιπά έξοδα που προκύπτουν
από τη λήψη δανείων θα πρέπει να εγγράφονται στα έξοδα κατά το
χρόνο πραγματοποίησής τους.
Κεφαλαιοποίηση των εξόδων αυτών καθίσταται υποχρεωτική, όταν η
πραγματοποίηση τους συνδέεται με την αγορά, κατασκευή ή παραγωγή
14 ενός συγκεκριμένου στοιχείου του ενεργητικού.
IAS 24 Γνωστοποιήσεις συνδεόμενων μερών
Related Party Disclosures
Το πρότυπο περιγράφει τις γνωστοποιήσεις που πρέπει να γίνονται
προκειμένου να πληροφορείται το επενδυτικό κοινό και οι λοιποί
ενδιαφερόμενοι για την επίδραση που είχαν ή θα έχουν στον ισολογισμό
και τα αποτελέσματα οι συναλλαγές με θυγατρικές και συγγενείς
εταιρείες, με τη μητρική εταιρεία, με διοικητές, γενικούς διευθυντές και
15 άλλα πρόσωπα που συνδέονται στενά μεταξύ τους.
IAS 26 Λογιστικός χειρισμός και γνωστοποιήσεις που πρέπει να γίνονται
από τα Ταμεία Συντάξεων
Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans
Το πρότυπο αυτό αφορά μόνο τα Ταμεία Συντάξεων, όταν είναι
υποχρεωμένα να συντάσσουν ανεξάρτητες οικονομικές καταστάσεις.
Το IAS 19 χειρίζεται θέματα συνταξιοδότησης από την πλευρά των
16 εργοδοτών. Το IAS 26 συμπληρώνει το IAS 19.
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