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   ترجمه: محمد کریمی
IFRS Foundation

درباره
استانداردبینالمللیگزارشگریمالیبرایبنگاههایکوچکومتوسط

1- استاندارد بین المللی گزارشگری مالی برای بنگاه های کوچک و متوسط (IFRS for SMEs) در ژوئیه 2009 
منتشر شد

الف- »گزارشگری مالی خوب، آسان شد«.
ب- 230 صفحه )مجموعه کامل استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRSs) بیش از 3000 صفحه است(.

 ج- بر اســاس مجموعه کامل استانداردهای بین المللی گزارشــگری مالی تهیه شده است. مجموعه کامل استانداردها بر مبنای موارد زیر 
ساده شده است:

• نیاز بهره برداران، با در نظر داشــتن تقدم نســبت به اطالعاتــی درباره جریانهای نقدی کوتاه مدت، نقدینگــی و توانایی پرداخت بدهی 
)به جای پیش بینی های درازمدت تر درمورد درامد و قیمتهای سهام(.

• توجه به فزونی منافع بر مخارج.
د- این مجموعه به طور کامل مستقل و وابسته به خود است.

ه- برای دسترسی به آن می توان به آدرس زیر مراجعه کرد: 
http://www.ifrs.org/IFRS-for-SMEs/Pages/IFRS-for-SMEs-and-related-material.aspx
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2- نمونه های موارد ساده سازی شده در مقایسه با 
مجموعه کامل استانداردهای بین المللی گزارشگری 

مالی
الف- برخی عنوانهای مجموعه کامل اســتانداردها به دلیل این 
که به بنگاه های کوچک و متوسط متعارف مربوط نیستند، حذف 

شده اند.
ب- برخی از گزینه   های موجود در مجموعه کامل اســتانداردها 
برای رویه های حسابداری، به این دلیل که روش ساده تری در 

دسترس بنگاه های کوچک ومتوسط قرار دارد، مجاز نیستند.
ج- ساده سازی بسیاری از اصول شناخت و اندازه گیری موجود 

در مجموعه کامل استانداردها.
د- کاهش درخورتوجه موارد افشا.

ه- روند بازنگری متن، ساده شده است.

3-  استفاده در سراسر جهان
الف- بنیاد تدوین اســتانداردهای بین المللی گزارشگری مالی 
به منظور ارزیابی پیشــرفت هدف دســتیابی به استانداردهای 
حسابداری جهانی، گزارش جامعی تهیه کرده است که وضعیت 
به کارگیری مجموعه کامل اســتانداردها و استاندارد بین المللی 
گزارشگری مالی برای بنگاه های کوچک و متوسط در حوزه های 
گزارشــگری را نشــان می دهد. این گــزارش در آدرس زیر در 

دسترس شماست:
 http://www.ifrs.org/Use-around-the-world/

Pages/Jurisdiction-profiles.aspx

ب- وضعیــت 138 حوزه گزارشــگری در گزارش یادشــده در 
دسترس قرار دارد:

• تعداد 69 حوزه از 138 حوزه گزارشگری، استاندارد بین المللی 
گزارشــگری مالی برای بنگاه های کوچک ومتوسط را الزامی یا 

مجاز کرده اند:
آنگوال، آنتیگــوا و باربــودا، آرژانتین، ارمنســتان، جمهوری 
آذربایجــان، باهاما، بحرین، بنــگالدش، باربادوس، بوتان، 
بوســنی و هرزگویــن، بوتســوانا، برزیــل، کامبوج، شــیلی، 
کلمبیا، کاســتاریکا، دومینیکا، جمهوری دومینیکن، اکوادور، 
الســالوادور، فیجی، گرجســتان، غنا، گرانادا، گواتماال، گینه، 
هنــدوراس، هنگ کنــگ، عــراق، ایرلند، جامائیــکا، اردن، 

کنیا، لســوتو، مقدونیه، مالدیو، موریس، مونتسرات، میانمار، 
نیکاراگوئه، نیجریه، پاناما، پرو، فیلیپین، رواندا، سنت لوئیس، 
عربستان ســعودی، صربستان، سیرالئون، سنگاپور، آفریقای 
جنوبی، ســریالنکا، ســنت کیتس و نویس، سنت وینســنت و 
گرانادا، ســوازیلند، سوییس، تانزانیا، ترینیداد و توباگو، ترکیه، 
اوگاندا، امارات متحد عربی، انگلســتان، ونزوئال، یمن، زامبیا 

و زیمبابوه.
• 15 حوزه از 138 حوزه گزارشــگری، در حال بررســی برای 
الزامی کردن یا مجاز ســاختن استاندارد بین المللی گزارشگری 

مالی برای بنگاه های کوچک و متوسط هستند.
• در 69 حوزه گزارشگری که اســتاندارد بین المللی گزارشگری 
مالی برای بنگاه های کوچک  ومتوسط را الزامی یا مجاز کرده اند:

√ 8 حــوزه گزارشــگری اســتاندارد را برای همــه بنگاه های 
کوچک و متوســطی که ملزم نیستند مجموعه کامل استانداردها 

را به کار برند، الزامی کرده اند.
√ 44 حوزه گزارشگری به بنگاه های کوچک ومتوسط حق انتخاب 
داده انــد تا به جای اســتاندارد بین المللی گزارشــگری مالی برای 
بنگاه   های کوچک ومتوسط از مجموعه کامل استانداردها استفاده 

کنند.
√ 16 حوزه گزارشــگری به بنگاه های کوچک ومتوســط حق 
انتخــاب داده اند تــا مجموعه کامــل اســتانداردها یا اصول 
عمومی پذیرفته شــده حســابداری بومی را به جای استاندارد 
بین المللی گزارشگری مالی برای بنگاه های کوچک ومتوسط 

به کار گیرند.
√ 1 حــوزه گزارشــگری، بنگاه هــای کوچک ومتوســط را 
ملزم ســاخته اســت تا درصورتی که از اســتاندارد بین المللی 
گزارشــگری مالی برای بنگاه های کوچک ومتوســط استفاده 
نمی کنند، از اصول عمومی پذیرفته شــده حسابداری محلی 

استفاده  کنند.
• در ملزم ســاختن یــا مجازســاختن اســتاندارد بین المللــی 
گزارشــگری مالی برای بنگاه های کوچک ومتوسط، 61 حوزه 
گزارشگری از 69 حوزه، در اصل هیچ تغییری در الزامهای آن 

ایجاد نکرده اند:
√ 2 حوزه گزارشگری )آرژانتین، و برزیل(، استفاده از روش 

ارزش ویژه برای محاســبه سرمایه گذاری در واحدهای تابعه 
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و صورتهــای مالی مجزا را الزامــی کرده اند. هیئت تدوین 
استانداردهای بین المللی حسابداری (IASB) به تازگی 
اصالح مشابهی را در اســتانداردهای کامل انجام داده است 
)که در بازنگری آینده استاندارد بین المللی گزارشگری مالی 

برای بنگاه های کوچک ومتوسط درنظرگرفته خواهد شد(.
√ حوزه گزارشگری هنگ کنگ، بخش 29 با عنوان »مالیات بر 
درامد« را به منظور انطباق با الزامهای اســتاندارد بین المللی 
حســابداری شماره 12 (IAS 12) تغییر داده است. هیئت 
تدوین استانداردهای بین المللی حســابداری به عنوان بخشی 
از بازنگری جامع اســتاندارد بین المللی گزارشگری مالی برای 
بنگاه های کوچک ومتوسط، تصمیم گرفته است استاندارد را در 

این ارتباط اصالح کند.
√حوزه گزارشگری عربستان ســعودی اعالم کرده اصالحاتی 

را درنظر دارد کــه پیش از تاریخ مؤثر برنامه ریزی شــده برای 
اســتاندارد بین المللــی گزارشــگری مالــی بــرای بنگاه های 
کوچک ومتوســط، به کار گرفته خواهد شد؛ اما هنوز تصمیمی 

درباره موارد اصالحی گرفته نشده است.
√ 2 حوزه گزارشگری )ایرلند و انگلستان(، اصالحات به نسبت 

درخورتوجهی در به کارگیری اســتاندارد بین المللی گزارشگری 
مالی برای بنگاه های کوچک ومتوســط انجام داده اند؛ ازجمله 
افزودن گزینه ای که در اســتانداردهای کامل مجاز ولی در این 

استاندارد مجاز نیست.
√ حوزه گزارشگری بنگالدش، بخش 31 با عنوان »تورم حاد« 
برای بنگاه های کوچک ومتوسط را به کار نگرفته است؛ از اینرو 

که تورم حاد در آن کشور یک مسئله بومی نیست.
√حوزه گزارشگری بوســنی و هرزگوین، صورت گردش وجوه 

یا تغییــرات در حقوق صاحبــان را در صورتهای مالی مجزای 
تهیه شده براساس استاندارد بین المللی گزارشگری مالی برای 

بنگاه های کوچک ومتوسط، الزامی نکرده است.

4- ترجمه استاندارد
الف- ترجمه های تکمیل شده:

آلبانیایــی*، عربی، ارمنی*، بوســنیایی*، بلغــاری*، چینی 
)ساده شــده( *، کرواســی*، چک*، اســتونیایی*، فرانسه*، 
گرجی، آلمانی، عبری*، ایتالیایی*، ژاپنی*، قزاقی*، خمر*، 

لیتوانیایــی*، مقدونــی*، مغولــی*، لهســتانی*، پرتغالی*، 
رومانیایی*، روســی*، صربی، اسپانیایی*، ترکی* و اوکراینی 

)در مجموع 28 زبان(.
ب- ترجمه هــای در دســت بحث و بررســی با بنیــاد تدوین 

استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی: 
آذری و ترکمن.

* ترجمه هایی که با ستاره مشخص شده ا ند برای نسخه برداری 
رایگان در دسترس هستند.

5-  مطالب آموزشی رایگان
الف- در هر بخش استاندارد بین المللی گزارشگری مالی برای 
بنگاه های کوچک ومتوســط، یک زیرمجموعه آموزشی تهیه 
شده اســت که در حال حاضر به  زبانهای انگلیسی، اسپانیایی، 
ترکی، روسی و عربی در دسترس است. ترجمه های بیشتر در 

آینده در دسترس قرار خواهد گرفت.
ب- هــر زیرمجموعــه، دربرگیرنده متن کامــل بخش بوده و 
هر پاراگراف با توضیح و مثالهای عددی حاشیه نویســی شده 
اســت. در پایــان زیرمجموعــه، ضمن انجام مقایســه ای با 
مجموعه کامل اســتانداردها، بحثهای مربــوط به براوردها و 
قضاوتهای مهمی برای به کارگیری بخش الزم هســتند، یک 
آزمون )همراه با پاسخ( و دو نمونه بررسی موردی )با راه حل(، 

وجود دارد.
ج- در مجمــوع حــدود 2000 صفحــه مطالــب آموزشــی 
خودآموزی، برای نســخه برداری رایــگان در قالب پی دی اف 

(PDF) در دسترس است.

د- 35 زیرمجموعــه نیز به زبان انگلیســی تکمیل شــده و در 
دســترس قرار گرفته اند. برای نســخه برداری رایگان در قالب 

پی دی اف به آدرس زیر سربزنید:
http://www.ifrs.org/IFRS-for-SMEs/Pages/

Training-Modules.aspx

6-  کارگاه های آموزشی رایگان
الــف- در کارگاههای منطقــه ای به طور کلــی 3 روز و هر روز 
8 ســاعت کالس برگــزار می شــود؛ در مجموع شــامل تعداد 
20 مجموعــه نمایش پاورپوینــت (Power Point) که در 
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کل شــامل 1100 صفحه نمایشــی است. دو اســتاد از هیئت 
تدویــن اســتانداردهای بین المللی حســابداری در کارگاه های 
آموزشــی مشــارکت می کنند. این کارگاه ها به طــور معمول به 
کمک ســازمان دهنده محلی و یک پشــتیبان )بیشــتر بانک 
جهانی (World Bank) یا بانک توســعه منطقه ای( برگزار 
می شــود. نمایشهای پاورپوینت برای نسخه برداری رایگان به 
زبان انگلیسی و همچنین زبانهای فرانسوی، پرتغالی، روسی، 

اسپانیایی و ترکی در دسترس قرار دارد.
ب- کارگاه هایی که تاکنون برگزار شده:

ابوظبی، آرژانتین، ارمنستان، بنگالدش، باربادوس ، بوسنی، 
برزیل، کامرون، کارائیب ، شــیلی، دبی ، مصر، گامبیا، هند، 
قزاقستان، کنیا، مالزی، مغولستان، میانمار، کشورهای شمال 
اروپا، پاناما، ســنگاپور، ســریالنکا، تانزانیا، ترکیه، اوکراین و 

زامبیا.

7-  گروه استقرار برای بنگاه های کوچک ومتوسط 
(SMEIG)

الف- بعد از اطالع رســانی همگانی، این گروه به وسیله هیئت 
امنای بنیاد تدوین اســتانداردهای بین المللی گزارشگری مالی 
در ســال 2010 به منظور انتخاب اعضا تشــکیل شد. در حال 
حاضر در گروه اســتقرار 27 عضــو به همراه رییس گروه، دارل 
اسکات (Darrel Scott) عضــو هیئت تدوین استانداردهای 

بین المللی حسابداری، حضور دارند.
ب- گروه استقرار دو مسئولیت مهم دارد:

• در زمــان نیاز به انجــام اصالحات در اســتاندارد بین المللی 
گزارشــگری مالی برای بنگاه های کوچک ومتوســط به هیئت 
تدوین استانداردهای بین المللی حسابداری پیشنهادهایی ارائه 

دهد.
• به وســیله پرسش وپاســخهای غیراجباری، رهنمودی برای 
به کارگیــری اســتاندارد بین المللــی گزارشــگری مالــی برای 

بنگاه های کوچک ومتوسط تهیه کند.
ج- »آیین نامه و دســتورعمل طرِز کاِر گروه استقرار برای 
بنگاه هــای کوچک ومتوســط« که از ســوی هیئــت امنا 
تصویب شــده، در فوریه ســال 2014 با انجام تغییرهای 

زیر به روزرسانی شد:

• تغییر در دســتورعمل طرز کار گروه اســتقرار در زمان انتشار 
رهنمود غیراجباری )پرسش وپاسخها(.

• افزایش تعداد اعضای گروه اســتقرار از 22 نفر به حداکثر 30 
نفر از تاریخ اول ژوئیه 2014.

د- رهنمود منتشرشده به وســیله گروه استقرار برای بنگاه های 
کوچک ومتوســط، در قالــب یک نظام دوالیه ای به شــرح زیر 

ادامه خواهد داشت:
الیــه 1: موضوعهایی که نیاز به رهنمود الــزام آور دارند و 
برای تغییر استاندارد باید فرایند کامل روش انجام کار برای 
آنها درنظر گرفته شــود. انتظارمــی رود این موضوعها نادر 

باشند.
الیــه 2: موضوعهایــی که با مطالــب آموزشــی غیراجباری 
در قالــب پرسش وپاســخ، به آنهــا پرداخته می شــود. هدف 
از پرسش وپاســخها، کمک به افرادی اســت که از اســتاندارد 
بین المللی گزارشــگری مالی برای بنگاه های کوچک ومتوسط 
اســتفاده می کنند تا بتوانند درباره پرسشهای خاص حسابداری 
تفکر کنند و تابع فرایند عادی روش انجام کار هستند. برای این 
موضوعها، تصویب هیئت تدوین استانداردها مورد نیاز نیست 

و پرسش وپاسخها با عنوان گروه استقرار منتشر می شود.
ه- وضعیت پرسش وپاسخهای موجود:

• تعداد 7 پرسش وپاســخ تکمیل شــده و در طول سال 2011 
و 2012 در دســترس قرار گرفته اســت )به زبانهای انگلیسی 
و اســپانیایی(. ایــن پرسش وپاســخها در مطالــب آموزشــی 
بنیاد تدوین اســتانداردها ثبت شــده و در پایــان بازبینی جامع 
اولیه اســتاندارد بین المللی گزارشــگری مالی برای بنگاه های 

کوچک ومتوسط، حذف خواهند شد.
• هیچ پرسش وپاسخ دیگری در حال حاضر در دست تهیه گروه 

استقرار نیست.

8- بازبینی جامع سالهای2012-2014
الف- زمانی که اســتاندارد بین المللی گزارشــگری مالی برای 
بنگاه های کوچک ومتوسط در ســال 2009 منتشر شد، هیئت 
تدوین استانداردهای بین المللی حسابداری انجام یک بازنگری 
جامع اولیه از تجربه بنگاههای کوچک ومتوسط در به کارگیری 

این استاندارد را بعد از دو سال، بر عهده گرفت.
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ب- گامهایی که تاکنون برداشته شده:
• ژوئــن 2012: هیئــت تدوین اســتانداردها در جســتجوی 
بازخورد همگانــی درباره این که آیا نیازی به اعمال اصالحات 
در اســتاندارد بین المللی گزارشــگری مالی بــرای بنگاه های 
کوچک و متوســط وجــود دارد، یک درخواســت اطالعاتی 
(RfI)  منتشر کرد. مهلت دریافت نظرها تا نوامبر 2012 بود.

• فوریه 2013: گروه اســتقرار در جلسه ای درباره نظرها گفتگو 
کرده و پیشــنهادهایی برای هیئت تدوین استانداردها در مورد 
اصالحهای احتمالی در اســتاندارد بین المللی گزارشگری مالی 

برای بنگاه های کوچک  ومتوسط ارائه داد.
• مارس تا ژوئن 2013: هیئت تدوین اســتانداردها اصالحات 
احتمالــی در اســتاندارد بین المللــی گزارشــگری مالی برای 

بنگاه های کوچک  ومتوسط را بررسی کرد.
• اکتبــر 2013: متن پیش نویــس اصالحات پیشــنهادی در 
اســتاندارد بیــن المللــی گزارشــگری مالی بــرای بنگاه های 
کوچک  و متوســط منتشــر شــد. مهلت دریافت نظرها تا مارچ 

2014 بود.
• مه 2014: تجزیه وتحلیل نظرهای دریافتی به هیئت تدوین 

استانداردها تحویل داده شد.
ج- جدول زمانی اقدامهای تکمیلی:

• اکتبر 2014: گروه اســتقرار پیشنهادهایی در مورد تغییرهای 
احتمالــی در متن پیش نویس را به هیئت تدوین اســتانداردها 

ارائه کرد.
• دســامبر 2014: هیئت تدوین اســتانداردها گفتگوهای فنی 
درباره تغییرهای اســتاندارد بین المللی گزارشگری مالی برای 

بنگاه های کوچک ومتوسط را نهایی کرد.
• مه 2015: اصالحات اســتاندارد بین المللی گزارشگری مالی 

برای بنگاه های کوچک ومتوسط منتشر شد.
• تاریخ اجرای اصالحها، اول ژانویه 2017 و به کارگیری زودتر 

از موعد آن توصیه شده است.
برای نســخه برداری رایــگان در قالب پــی دی اف به 

آدرس زیر سربزنید:
http://www.ifrs.org/Alerts/PressRelease/Pag-

es/IFRS-for-SMS-review-May-2015.aspx

9-  خبرنامه ماهانه با عنوان »آخرین 
رویدادهای استاندارد بین المللی گزارشگری 

مالی برای بنگاه های کوچک  و  متوسط« و 
اطالعیه ها

الف- به وسیله کارکنان هیئت تدوین استانداردهای بین المللی 
حسابداری تهیه می شود و رایگان است.

بازنگــری جامــع،  اســت درمــورد  ب- شــامل خبرهایــی 
پذیــرش اســتاندارد، فعالیت گروه اســتقرار بــرای بنگاه های 
کوچک و متوســط، برنامه هــا و مطالب آموزشــی، ترجمه ها و 
دیگر خبرهای اســتاندارد بین المللی گزارشــگری مالی برای 

بنگاه های کوچک ومتوسط.
ج- شــامل پیوندهــای مرتبط برای نســخه برداری از مطالب 

است.
 (Email) د- بیش از 17500 نفر به وســیله نامه الکترونیکی

عضو این خبرنامه هستند.
ه- همچنیــن، اعضا به طور دوره ای اطالعیه هایی درباره دیگر 
خبرهای استاندارد بین المللی گزارشگری مالی برای بنگاه های 

کوچک و متوسط از طریق نامه الکترونیکی دریافت می کنند.
برای عضویت به آدرس زیر سر بزنید:

http://eifrs.ifrs.org/eifrs/Register

10- رهنمودی درباره به کارگیری استاندارد 
بین المللی گزارشگری مالی برای بنگاه ها ی 

کوچک ومتوسط به وسیله بنگاه های خیلی کوچک
الف- هیئت تدوین استانداردها در ژوئن سال 2013 رهنمودی 
بــرای بنگاه های خیلی کوچک که اســتاندارد بین المللی 
 (Guide برای بنگاه های کوچک ومتوسط را به کار می برند
 for Micro-sized Entities Apllying the IFRS for

(SMEs, 2009 منتشر کرد.

ب- بنگاه های خیلی کوچک، بنگاه های بسیار کوچکی هستند 
که معامله های ساده انجام می دهند و کارکنان کمی دارند.

ج- این رهنمود، دربرگیرنــده راهنمایی برای کمک کردن 
به بنگاه هــای خیلی کوچک اســت که در حــال حاضر از 
اســتاندارد بین المللی گزارشــگری مالی بــرای بنگاه های 
کوچک و متوســط اســتفاده می کنند و دسترس پذیرساختن 



91
13

94
ن 

آبا
   7

9 
ره 

ما
ش

اســتاندارد برای بنگاه هایی که می خواهنــد آن را در آینده 
به کارگیرند.

د- رهنمود یادشــده، تنها الزامهایی را از استاندارد بین المللی 
گزارشــگری مالی برای بنگاه های کوچک ومتوسط استخراج 
می کند کــه احتمال مــی رود برای یک بنــگاه خیلی کوچک 
عادی، بدون اصالح هیچ یک از اصول شناسایی و اندازه گیری 

داراییها، بدهی ها، درامدها و هزینه ها، مورد نیاز است.
ه- همچنین، این رهنمود در بعضی عرصه ها شامل راهنمایی 
بیشتر و مثالهای تصویری است تا به یک بنگاه خیلی کوچک 
بــرای به کارگیــری اصــول منــدرج در اســتاندارد بین المللی 
گزارشگری مالی برای بنگاه های کوچک ومتوسط، کمک کند.

و- این رهنمود از استاندارد بین المللی گزارشگری مالی برای 
بنگاه های کوچک ومتوســط پشــتیبانی می کند و استاندارد 
مجزایی نیســت. در حالی که این رهنمــود در نظر دارد تا 
برای بیشتر بنگاه های خیلی کوچک کامل باشد، عنوانهایی 
را که در این استاندارد حذف شده اند، مشخص می کند و بار 
دیگر کاربران رهنمود را به استاندارد  بین المللی گزارشگری 

مالی برای بنگاه های کوچک ومتوسط ارجاع می دهد.

 انتظار می رود گروه گسترده ای از بنگاه های خیلی کوچک 
امــکان به کارگیــری این رهنمــود را بدون نیاز بــه رجوع به 
اســتاندارد بین المللــی گزارشــگری مالی بــرای بنگاه  های 

کوچک ومتوسط داشته باشند.
ز- هیئــت تدوین اســتانداردها این پروژه را بــه عهده گرفته 
اســت؛ زیرا برخی از ســازمانها، به خصــوص در حوزه های 
گزارشــگری کوچکتر، اعــالم کرده  اند کــه بنگاه  های خیلی 
کوچک می پندارند که اســتاندارد بین  المللی گزارشگری مالی 
برای بنگاه های کوچک  ومتوســط با نیازها و قابلیت هایشان 

تناسب ندارد.
ح- تهیه کننده صورتهای مالی و حسابرس، می توانند در 
گزارش خود به مطابقت با استاندارد بین المللی گزارشگری 
مالی برای بنگاه های کوچک ومتوســط اشاره کنند؛ زیرا 

هیچ تفاوتی بین رهنمود و استاندارد وجود ندارد. 
برای نسخه برداری رایگان در قالب پی دی اف به آدرس زیر 

سربزنید:
http://www.ifrs.org/IFRS-for-SMEs/Pages/

Guidancemicrosizedentities.aspx

11- بخش استاندارد بین المللی گزارشگری 
مالی برای بنگاه های کوچک و متوسط در مرکز 

اطالع رسانی هیئت تدوین استانداردهای بین المللی 
حسابداری

الف- صفحه اصلی استاندارد بین المللی گزارشگری مالی برای 
بنگاه های کوچک و متوسط:

 http://www.ifrs.org/IFRS-for-SMEs/Pages/

IFRS-for-SMEs.aspx

ب- این صفحه دربرگیرنده بخشهای زیر است:
• درباره استاندارد بین المللی گزارشگری مالی برای بنگاه های 

کوچک و متوسط،
• دسترســی به اســتاندارد بین المللی گزارشــگر ی مالی برای 

بنگاه های کوچک و متوسط،
• بازنگری جامع سالهای 2012-2014،

• گروه استقرار برای بنگاه های کوچک ومتوسط،
• پرسش وپاسخها،

در هر بخش از

استاندارد بین المللی گزارشگری مالی

برای

بنگاه های کوچک ومتوسط

یک زیرمجموعه آموزشی

تهیه شده و در دسترس است
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• مطالب آموزشی،
• کارگا ه های آموزش مربیان،

د  ر ا ند ســتا ا ی  ها د ا یــــد و ر یــــن  خــر آ مه  نــــا • خبــر
ی  ه ها بنگا ی  ا بــر لی  مـــا ی  شگـــر ر ا گـز لمللـــی  بیـن ا

، ســط چک و متو کو
• مطالب نمایشی درباره استاندارد بین المللی گزارشگری مالی 

برای بنگاه های کوچک ومتوسط،
• رهنمود برای بنگاه های خیلی کوچک،

،(Webcasts) برنامه های صوتی و تصویری •
• تاریخچه پروژه، و

• منابع غیرانگلیسی.

12- نسخه برداری رایگان از مرکز اطالع رسانی 
اینترنتی هیئت تدوین استانداردهای بین المللی 

حسابداری
الف- استاندارد بین المللی گزارشگری مالی برای بنگـاه هـــای 

کـوچـک و متـوسط )استاندارد کامل، ترجمه ها(:
http://go.ifrs.org/IFRSforSMEs 

ب- مطالب آموزشــی )یک نمونه برای هر بخش اســتاندارد 
بین المللی گزارشگری مالی برای بنگاه های کوچک ومتوسط، 

چندزبانه(:
http://go.ifrs.org/smetraining

ج- پاورپوینت بخشهای آموزشی )20 پاورپوینت، چندزبانه(:
http://go.ifrs.org/trainingppts

د- مطلب نمایشی هیئت مدیره و کارکنان )چندزبانه(:
http://go.ifrs.org/presentations

ه- خبرنامه آخرین رویدادهای استاندارد بین المللی گزارشگری 
مالی برای بنگاه های کوچک ومتوسط:

http://go.ifrs.org/smeupdate

بنگاه هــای  بــرای  اســتقرار  گــروه  پرسش وپاســخهای  و- 
کوچک و متوسط:

http://go.ifrs.org/SMEs-Q-and-A

ز- اسناد بازنگری جامع:
http://go.ifrs.org/Comprehensive-Review-SMEs

ح- جزوه توجیهی کوتاه:
http://go.ifrs.org/Guidance-for-Micro-Sized-

Entities

ط- رهنمود برای بنگاه های خیلی کوچک:
http://go.ifrs.org/Guidance-for-Micro-Sized-

Entities

ی- منابع غیرانگلیسی بنگاه های کوچک و متوسط: 
http://go.ifrs.org/SMEs-Non-English-Re-

sources 

ک- به کارگیری اســتاندارد بین المللی گزارشــگری 
مالی برای بنگاه های کوچک ومتوســط در سراســر 

جهان:
http://go.ifrs.org/Analysis-of-SME-profiles 

13- ارتباط با بنیاد تدوین استانداردهای بین المللی 
گزارشگری مالی

الف- درل اســکات عضو هیئت تدوین استاندارد های 
بین المللی حسابداری، گروه استقرار برای بنگاه های 
کوچک ومتوســط را هدایــت می کنــد و سرپرســتی 
گزارشگری  بین  المللی  اســتاندارد  استقرار  فعالیتهای 
مالی بــرای بنگاه   های کوچک ومتوســط را بر عهده 

دارد:
dscott@ifrs.org 

ب- میشل فیشر (Michelle Fisher)، مدیر اجرایی ارشد 
هیئت تدوین اســتانداردهای بین المللی حسابداری، مسئولیت 
تمامی موضوعهای مرتبط با اســتاندارد بین المللی گزارشگری 
مالی بــرای بنگاه هــای کوچک  ومتوســط را بر عهــده دارد: 

mfisher@ifrs.org

منابع:
• IFRS Foundation, IFRS for SMEs Fact Sheet, August 
2014
• Pacter P., IFRS as Global Standards: A Pocket 
Guide, IFRS Foundation, 2015


