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استاندارد بین المللی گزارشگری مالی برای بنگاه های کوچک ومتوسط 
استانداردی جهانی برای بنگاه های کوچک ومتوسط

اســتاندارد بین المللی گزارشــگری مالی برای بنگاه های کوچک ومتوسط، اســتانداری کامل و 
مجزاست که در ســطح جهان به رسمیت شناخته شده است. این استاندارد 230 صفحه ای )در 
قیاس با اســتانداردهای کامل 3000 صفحه ای(، در ژوئیه 2009 منتشــر و به طور گســترده ای 
پذیرفته شــده است. استاندارد بین المللی گزارشگری مالی برای بنگاه های کوچک ومتوسط، در 
مقایسه با مجموعــه کامل استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRSs) و بسیاری 
از مجموعه های اصول عمومی پذیرفته شده حسابداری(GAAP) ، پیچیدگی کمتری دارد.

پذیرش در سراسر جهان
اســتاندارد بین المللی گزارشــگری مالی برای بنگاه های کوچک ومتوســط از 35 عنوان و بخش 
تشــکیل شده اســت و برای به کارگیری در هر حوزه گزارشــگری، خواه آن حوزه مجموعه کامل 
اســتانداردهای بین المللی گزارشــگری مالی را پذیرفته باشــد یا نه، در دسترس است. هر حوزه 

گزارشگری، خود باید مشخص کند کدام بنگاه ها باید استاندارد را به کار گیرند.
 تنها محدودیت هیئت تدوین استانداردهای بین المللی حسابداری(IASB)  این است 

که شرکتهای پذیرفته شده در بورس و مؤسسه های مالی نباید این استاندارد را به کار گیرند.
چرا بنگاه های کوچک ومتوســط باید اســتاندارد بین المللی گزارشــگری مالی برای 

بنگاه های کوچک ومتوسط را به کار گیرند؟
این اســتاندارد در پاسخ به گروهی از درخواستهای بین المللی از سوی اقتصادهای توسعه یافته 
و همچنیــن اقتصادهای نوپدید برای مجموعه ای مســتحکم و مشــترک از اســتانداردهای 

رهنمودی بر

استاندارد بین المللی گزارشگری مالی برای

 بنگاه های کوچک و متوسط

بیـن المللــــی  استــانـــدارد 

بــرای  مالــی  گـزارشگـــری 

بنگــاه هـای کـوچـک ومتـوسط 

(IFRS for SMEs)، مجموعه ای 

از اصول گزارشگری مالی با کیفیت 

قابلیتهای  بــا  متناســب  که  اســت 

کســب وکارهای کوچکتــر و بــرای 

از صورتهای  که  نیازهای اشخاصی 

اســتفاده  کوچک  شــرکتهای  مالی 

می کنند، تهیه شده است.

ترجمه: ساجده مالطایفه   
INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS BOARD (IASB)



13
94

ن  
آبا

   7
9 

ره 
ما

ش
59

حســابداری برای شرکتهای کوچکتر تهیه شد و می تواند نقش مهمی در کمک به 
بنگاه های کوچک ومتوسط برای دستیابی به ســرمایه داشته باشد. دلیل آن این 
اســت که استاندارد بین المللی گزارشگری مالی برای بنگاه های کوچک ومتوسط، 
کیفیت گزارشــگری را در مقایسه با بســیاری از الزامهای حسابداری ملی موجود 
بهبــود می دهد. به طور همزمان، در حوزه های گزارشــگری که در آنها مجموعه 
کامل اســتانداردهای بین المللی گزارشــگری مالی یا الزامهای ملِی همگرا شــده 
با اســتانداردهای بین المللی گزارشــگری مالی الزامی اســت، فشار دردسرهای 

گزارشگری را کاهش می دهد.
افــزون بر ایــن، اســتاندارد بین  المللــی گزارشــگری مالی بــرای بنگاه های 
کوچک  ومتوســط، قابلیت مقایســه باالتری برای بهره برداران از حســابها، هم 
درون حوزه گزارشــگری و هــم بیرون از مرزهــا فراهم کرده و باعث می شــود 
اعتماد همگانی نســبت به صورتهای مالی بنگاه های کوچک و متوســط افزایش 
یابد. به طور مشخص، اســتاندارد بین المللی گزارشــگری مالی برای بنگاه های 
کوچک و متوســط، هزینه های توسعه و نگهداری اســتانداردها بر مبنای رویکرد 

ملی را به طور چشمگیری کاهش می دهد.  

استاندارد بین المللی گزارشگری مالی برای بنگاه های 
کوچک ومتوسط، هدف کدام شرکتها است؟

اندازه مانع نیست
هر شرکتی با هر اندازه ای، شرایط اســتفاده از استاندارد بین المللی گزارشگری مالی برای 
بنگاه های کوچک ومتوســط را دارد؛ به شرطی که پاســخگویی همگانی نداشته باشد. در 
صورتی که سهام بنگاه به صورت همگانی مبادله می شود یا اینکه بنگاه یک مؤسسه مالی 
است، آن بنگاه پاســخگویی عمومی دارد و بنابراین باید از مجموعه کامل استانداردهای 
بین المللی گزارشــگری مالی اســتفاده کند. اگرچه معیاری برای اندازه بنگاه در استاندارد 
بین المللی گزارشــگری مالی برای بنگاه های کوچک ومتوســط وجود نــدارد، اما اگر حوزه 
گزارشــگری بخواهــد معیاری برای اندازه بنگاه در اســتفاده از اســتاندارد  در نظر بگیرد، 

می تواند این کار را انجام دهد.
اســتاندارد بین المللی گزارشــگری مالی برای بنگاه های کوچک ومتوسط برای 
شــرکتهایی طراحی شــده که ملزم یا مایل هســتند که صورتهای مالی با مقاصد 
عمومــی تهیه کننــد. این نوع صورتهای مالــی برای وام دهنده هــا، طلبکاران، 
ســرمایه گذاران، کارمندان، دولتهــا و دیگر افراد بیرون از شــرکت در نظر گرفته 
شده اســت. دولتها و مراجع نظارتی- و نه هیئت تدوین استانداردهای بین المللی 
حســابداری- هســتند که تصمیم  می گیرند کدام بنگاه ها بایــد صورتهای مالی با 
مقاصد عمومی تهیه کنند. آنها در پرتو منافعی که اطالعات مالی ســودمنِد مربوط 

به شرکتها برای همگان دارد، تصمیم می گیرند.

واقعیتها در قالب اعداد و ارقام

بیــش از 95 درصــد از شــرکتها در جهان 

اســتاندارد  از  اســتفاده  شــرایط  دارای 

بین المللی گزارشگری مالی برای بنگاه های 

کوچک ومتوسط هستند.

• 52 بــورس از بزرگترین بورســهای اوراق 

بهــادار جهــان، در مجموع تنهــا 46000 

شرکت ثبت شده دارند.

در مقابل:

•  اروپا 28 میلیــون بنگاه بخش خصوصی 

دارد.

•  ایاالت متحــد 27 میلیــون بنــگاه بخش 

خصوصی دارد.

•  انگلســتان 4/7 میلیــون بنــگاه بخــش 

خصوصــی دارد که 97 درصد از آنها کمتر از 

100 کارمند دارند.

•  در برزیــل، بیش از 6 میلیون از شــرکتها 

ملــزم به اســتفاده از اســتاندارد بین المللی 

بنگاه هــای  بــرای  مالــی  گزارشــگری 

کوچک ومتوسط هستند.
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شــرکتهای وابســته به شــرکتهای اصلی گروه که از مجموعه کامل اســتانداردهای 
بین المللی گزارشگری مالی اســتفاده می کنند، دارای شرایطی هستند تا در صورتهای 
مالــی جداگانه شــان از اســتاندارد بین المللــی گزارشــگری مالــی بــرای بنگاه های 
کوچک ومتوسط اســتفاده کنند؛ اگرچه شرکتهای پذیرفته شده در بورس، هر چقدر هم 

کوچک، شرایط به کارگیری این استاندارد را ندارند.

استاندارد بین المللی گزارشگری مالی برای بنگاه های کوچک ومتوسط 
و مجموعه کامل استانداردهای  بین المللی گزارشگری مالی از چه 

جنبه هایی با هم تفاوت دارند؟
پیچیدگی کمتر، استفاده راحتتر

اســتاندارد بین المللی گزارشــگری مالی برای بنگاه های کوچک ومتوسط در مقایسه 
با مجموعه کامل اســتانداردهای بین المللی گزارشــگری مالی و بسیاری از الزامهای 
ملی، از جنبه هــای گوناگون پیچیدگی کمتــری دارد. موضوعهایی که به بنگاه های 
کوچک ومتوســط مربوط نیســتند، حذف شــده و بســیاری از اصوِل مجموعه کامل 
اســتانداردها برای شناســایی و اندازه گیری دارایی ها، بدهی ها، درامدها و هزینه ها 
ســاده تر شــده اند. برای نمونه، دو مثال از موارد ساده شــده عبارتند از: اســتهالک 
سرقفلی و حسابداری سرمایه گذاری در شــرکتهای وابسته یا مشارکتهای خاص، به 

بهای تمام شده.
افزون بر ایــن، در حالی که در مجموعه کامل اســتانداردها گزینه هــای مختلفی برای 
رویه های حســابداری وجود دارد، اســتاندارد بین المللی گزارشگری مالی برای بنگاه های 
کوچک ومتوســط تنها گزینه ساده تر را اجازه می دهد. برای نمونه، در استاندارد بین المللی 
گزارشگری مالی برای بنگاه های کوچک ومتوســط، امکانی برای تجدید ارزیابی دارایی، 
امــوال، تجهیزات یا دارایی های نامشــهود و نیز »رویکرد دهلیزی« برای تعیین ســود و 
زیانهای گمانه های آماری )اکچوئری( وجود ندارد. بنگاه های کوچک ومتوسط می توانند از 
الگوی بهای تمام شده مستهلک شده برای اموال سرمایه ای و داراییهای کشاورزی استفاده 

کنند؛ مگر این که ارزش منصفانه بدون هزینه و دردسر و به سهولت، در دسترس باشد.
به طور درخور توجهی، موارد افشــای کمتری الزامی اســت )به طور تقریبی 90 درصد 
کاهش( و اســتاندارد به زبانی گویا نگارش شــده که به راحتی قابل ترجمه است.  بازبینی 
اســتاندارد بین المللی گزارشــگری مالی برای بنگاه های کوچک ومتوســط برای کاهش 

دردسرهای این بنگاه ها،به هر سه سال یکبار محدود شده است.

چه کسانی از استاندارد بین المللی گزارشگری مالی برای بنگاه های 
کوچک ومتوسط استفاده می کنند؟

ابراز نگرانی شــرکتهای کوچک در این باره که این استانداردها و صورتهای مالی 
به دســت آمده از آن استانداردها فراتر از نیاز و تواناییشان است، تعجب آور نیست؛ 

باید بر مشارکت

حسابداران رسمی

در کمیته ها

تأکید و تبلیغ کرد

متناسب با نیازهای 

بنگاه های کوچک ومتوسط

مالی  گزارشگری  بین المللی  استاندارد 

با  کوچک ومتوســط،  بنگاه های  برای 

اســتفاده کنندگان  نیازهای  بــر  تمرکز 

بــرای اطالعــات دربــاره جریانهای 

نقــدی، نقدینگــی و توانایی پرداخت 

بنگاه هــای  بــا  متناســب  دیــن، 

کوچک ومتوســط تدوین شــده است. 

این استاندارد به هزینه ها و قابلیتهای 

بنگاه های کوچک ومتوسط برای تهیه 

اطالعات مالی، توجه دارد.
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در حالی که این اســتانداردها برای ســهامداران شــرکتهای ثبت شده در بورس 
مناســب اســت، اما توجهی به انواع تصمیمهای اعتباری کوتاه مدت که بیشــتر 

بهره برداران صورتهای مالی شرکتهای کوچک باید بگیرند، ندارد.
بیش از 80 حوزه گزارشــگری، اســتاندارد بین المللی گزارشگری مالی برای 
شرکتهای کوچک ومتوسط را پذیرفته و یا به صورت عمومی پذیرش آن را اعالم 
و یا برنامه ای برای پذیرش آن در سه سال آینده پیشنهاد کرده اند )شکل زیر(.

پشتیبانی هیئت تدوین استانداردهای بین المللی حسابداری از 
استقرار استاندارد

رهنمود همراه با استاندارد
زمانی که استاندارد بین المللی گزارشگری مالی برای  بنگاه های کوچک ومتوسط منتشر شد، 
همــراه با رهنمود به کارگیری بود که در آن صورتهای مالی با مثالهای تصویری )که با ارقام و 

یادداشتها تکمیل شده اند( و چک لیست ارائه و افشا، ارائه شده بود.
خودآموزی و آموزشهای رسمی تر

کارکنــان بخش آموزش بنیاد اســتانداردهای بین المللی گزارشــگری مالی، مطالب 
آموزشــی جامعی را برای اســتاندارد بین المللی گزارشــگری مالی برای  بنگاه های 
کوچک ومتوسط تهیه کرده اند؛ یک مجموعه آموزشی برای هر بخش استاندارد. هر 
بخش از مجموعه دربرگیرنده متن کامل اســتاندارد همراه با توضیح، مثال کاربردی، 
مطالعه موردی، پرسشــهای خودارزیابی و مقایســه با مجموعه کامل استانداردهای 
مرتبط است. این مطالب در مرکز اطالع رسانی اینترنتی هیئت تدوین استانداردهای 

بین المللی حسابداری برای نسخه برداری رایگان در دسترس همگان قرار دارد.

کامــل؛  اســتانداردهای 

پیچیده، مشکل و مفصل 

در طول ده ســال گذشــته، اســتفاده 

اســتانداردهای  کامــل  مجموعــه  از 

بین المللی گزارشگری مالی در سراسر 

جهان، چــه به صورت مســتقیم یا از 

طریــق همگرایــی با اســتانداردهای 

ملی، به طور درخــور توجهی افزایش 

زمــان،  همیــن  در  اســت.  یافتــه 

اســتانداردهای بین المللی گزارشگری 

مالی گســترش  یافته و با پرداختن به 

مسائل دشــوار و پیچیده، مشکل تر و 

با تفصیل تر شده است.

آمادگی  جدیــد؛  ذینفعــان 

بیشتر 

مالی  گزارشگری  بین المللی  استاندارد 

کوچک ومتوســط،  بنگاه های  بــرای 

ذینفعــان گســترده و جدیــدی برای 

اســتانداردهای  تدویــن  هیئــت  

به همــراه  حســابداری  بین المللــی 

و  کوچــک  شــرکتهای  مــی آورد: 

مؤسســه های حسابرسی کوچک که با 

نکرده  کار  استانداردها  کامل  مجموعه 

بین المللی  استانداردهای  بنیاد  بودند. 

گزارشــگری مالــی و هیئــت تدوین 

بین المللی حسابداری  اســتانداردهای 

به منظور حمایت کــردن از به کارگیری 

اســتاندارد، از پیــش خــود را آمــاده 

ساخته اند.

امریکای 
مرکزی

بلیز
کاستاریکا
السالوادور
گواتماال

هندوراس
نیکاراگوئه

پاناما

امریکای 
جنوبی

آرژانتین
برزیل
شیلی
گویان
پرو

سورینام
ونزوئال

کارائیب
آنتیگوا و باربودا

آروبا
برمودا
باهاما

باربادوس
جزایر کیمن

دومینیکا
جمهوری 
دومینیکن

جزیره گوادلوپ
جامائیکا

مونتسرات
سنت کیتس -نویس 

سنت لوسیا
ترینیداد

افریقا
بوتسوانا

مصر
اتیوپی

غنا
کنیا

لسوتو
ماالوی
موریس
نامیبیا
نیجریه

سیرالئون
آفریقای 

جنوبی
سوازیلند
تانزانیا
اوگاندا
زامبیا

زیمبابوه

خاور میانه
اردن
لبنان

فلسطین
قطر

اوراسیا
جمهوری 
آذربایجان
قرقیزستان

مولدووا
ترکیه

اروپا
ایرلند

مقدونیه
انگلستان

در دسترس 
برای

استفاده:
سوییس

آسیا و اقیانوسیه
کامبوج
فیجی

هنگ کنگ
مالزی
میانمار
نپال

فیلیپین
ساموآ

سنگاپور
سریالنکا

تونگا

امریکای 
شمالی

در دسترس 
برای استفاده:

کانادا
ایاالت متحد
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همچنیــن، کارکنان بخش آموزش بنیاد اســتانداردها و هیئت تدوین اســتانداردها 
در حال برگزاری کارگاه های منطقه ای ســه روزه با عنــوان »آموزش برای آموزگاران« 
در سراســر جهان، به خصوص با تمرکز بر کشــورهای در حال توســعه و اقتصادهای 
نوپدید هستند. برنامه آموزشــی، مجموعه آموزشی پاورپوینت (PowerPoint) و 
برنامه های صوتی وتصویری (Webcast) مربوط نیز در مرکز اطالع رسانی هیئت 

تدوین استانداردها وجود دارند.
مطالب نمایشــی هیئت و کارکنان درباره اســتاندارد بین المللی گزارشگری مالی 
برای بنگاه های کوچک ومتوسط به صورت برخط (Online) و به زبانهای مختلف 

در دسترس همگان است.
از بین بردن موانع زبانی

اســتاندارد بین المللی گزارشــگری مالی برای  بنگاه های کوچک ومتوسط در حال 
حاضر به زبانهای آلبانیایی، عربی، ارمنی، چینی )ساده شــده(، چک، فرانسوی، 
ایتالیایــی، ژاپنی، لیتوانیایی، مقدونی، لهســتانی، پرتغالی، رومانیایی، روســی، 
صربی، اسپانیایی و ترکی در دســترس است و ترجمه های بوسنیایی، استونیایی، 
عبری، قزاقی، خمر و اوکراینی نیز در حال تکمیل است؛ ضمن این که ترجمه های 

بوسنیایی، بلغاری و گرجستانی در دست برنامه ریزی می باشد.
کمک به استقرار استانداردها به  شکل پرسش وپاسخ

بنیاد استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی در پی اطالع رسانی همگانی برای 
انتخاب اعضا، گروه استقرار برای  بنگاه های کوچک ومتوسط (SMEIG)   را 

در سپتامبر 2010 تشکیل داد که به 22 عضو این گروه 2 مسئولیت سپرده شد:
• پرســش و پاســخهایی باعنوان رهنمودهــای غیراجباری به منظــور به کارگیری 
اســتاندارد بین المللی گزارشــگری مالی برای بنگاه های کوچک ومتوسط، تهیه و 

منتشر کند.
• به هیئت تدوین اســتانداردهای بین المللی حسابداری به عنوان بخشی از فعالیت 
بازبینی جامع بعد از اســتقرار استاندارد که انجام آن در نیمه دوم سال 2012 درنظر 
گرفته شــده بود، پیشــنهادهایی در مورد اعمال اصالح های ممکن در اســتاندارد 

بین المللی گزارشگری مالی برای بنگاه های کوچک ومتوسط، ارائه دهد.
شــرایط و دســتورعمل ناظــر بــر فعالیت گــروه اســتقرار بــرای بنگاه های 
کوچک ومتوســط به تصویب هیئت امنا رســیده و در مرکز اطالع رســانی هیئت 
تدوین اســتانداردها در دسترس اســت. پیش نویس پرسشها و پاسخها به وسیله 
گروه اســتقرار تهیه شــده، هیئت تدوین اســتانداردها آن را بازبینی کرده و برای 
دریافت نظر همگانی در مرکز اطالع رســانی قرار گرفته اســت. گروه استقرار به 
نظرها رســیدگی می کند، پرسشــها و پاســخهای نهایی را تهیه، و سپس آن را 
بــرای دریافت مجوز نهایی قبل از درج در مرکز اطالع رســانی، به هیئت تدوین 

استانداردها ارائه می کند.

اســتاندارد بین المللــی گزارشــگری مالــی برای 

کامــل  کوچک ومتوســط)مجموعه  بنگاه هــای 

استاندارد به زبان انگلیسی و ترجمه های آن(:

http://go.ifrs.org/IFRSforSMEs

مطالــب آموزشــی)یک نمونه برای هــر بخش، 

چندزبانه(:

 http://go.ifrs.org/smetraining

پاورپوینت بخشهای آموزشی و برنامه درسی )20 

پاورپوینت، چندزبانه(: 

http://go.ifrs.org/trainingppts

مطلب نمایشی هیئت مدیره و کارکنان)چندزبانه(:

http://go.ifrs.org/presentations

خبرنامه آخرین رویدادها:

http://go.ifrs.org/smeupdate 

پرسش و پاســخهای گروه اســتقرار مؤسسه های 

کوچک ومتوسط:

http://go.ifrs.org/smeig

جزوه توجیهی کوتاه:

http://www.ifrs.org/IFRS+for+SMEs/

IFRS+for+SMEs.htm

:)XBRL(ایکس بی آرال

http://www.ifrs.org/XBRL/IFRS+Taxonomy/

IFRS+Taxonomy.htm

 منابع اینترنتی مرتبط با 

استاندارد بین المللی گزارشگری مالی

برای واحدهای کوچک ومتوسط
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معیارهای پرسشها و پاسخها به این شرح است:
• موضوعهــای فراگیر )موضوعی که بر گروه  گســترده ای از 
بنگاه های کوچک ومتوسط و در حوزه های گزارشگری زیادی 

تأثیر گذاشته است(،
• احتمال به کارگیری غیریکنواخت یا ناخواسته به دلیل واضح 

نبودن مطالب، وجود داشته باشد،
• گروه اســتقرار برای بنگاه های کوچک ومتوســط بتواند در 

زمان مناسب درباره آن به موافقت برسد، و
• پرسشها و پاسخها، اســتاندارد بین المللی گزارشگری مالی 
بــرای بنگاه هــای کوچک ومتوســط را تغییر نخواهــد داد و 

تضادی با آن نخواهد داشت.
بازنگری جامع استاندارد

زمانــی کــه هیئــت تدویــن اســتانداردها در ســال 2009 
اســتاندارد بین المللی گزارشــگری مالی را بــرای بنگاه های 
کوچک ومتوســط منتشــر کرد، انجام یــک بازنگری پس از 
اســتقرار اســتاندارد را نیز بر عهده گرفت. ایــن بازنگری در 

اواخر سال 2012 شروع شد.
پس از درنظــر گرفتن بازخورد دریافتی در طول بازنگری 
جامع مقدماتی و با درنظر گرفتن این واقعیت که اســتاندارد 
یادشــده هنوز یک اســتاندارد جدید اســت، هیئت تدوین 
اســتانداردهای بین المللی حســابداری اصالحات معدودی 
در اســتاندارد بین المللی گزارشــگری مالی برای بنگاه های 

کوچک ومتوسط را پیشنهاد کرد.
اصالحات نهایی در اســتاندارد یادشــده، 56 مورد را دربر 
می گرفت که به اســتثنای 3 مورد زیر، بقیه اصالحات تنها بر 
بندهای معدودی و در بیشــتر حالتها تنها بر چند کلمه، تأثیر 

می گذاشت.
الف- مجاز ســاختن گزینــه ای برای اســتفاده از الگوی 
تجدید ارزیابی برای اموال، ماشــین آالت و تجهیزات در 
بخش 17 از اســتاندارد با عنوان »اموال، ماشــین آالت و 

تجهیزات«،
ب- همسو ســاختن الزامهای اصلی شــناخت و اندازه گیری 
مالیات بــر درامد انتقالی بــه آینده، با اســتاندارد بین المللی 

حسابداری شماره 12 با عنوان »مالیات بر درامد«،
ج- همســو ســاختن الزامهای اصلی شــناخت و اندازه گیری 

داراییهای مورد استفاده برای استخراج و ارزیابی، با استاندارد 
بین المللی گزارشــگری مالی شــماره 6 با عنوان »استخراج 

برای ارزیابی منابع معدنی«.
اصالحات اســتاندارد در ماه مه 2015 منتشــر شد و 
بنگاههایی که از اســتاندارد بین المللی گزارشگری مالی 
بــرای بنگاه های کوچک ومتوســط اســتفاده می کنند، 
ملزمند که این تغییرها را برای دوره های ســاالنه که در 
تاریخ اول ژانویه 2017 یا بعد از آن آغاز می شود، به کار 
گیرند.البتــه، به کارگیری زودرس آن نیز توصیه شــده 

است.
خبرنامه ماهانه

هیئــت تدویــن اســتانداردهای بین المللی حســابداری 
یــک خبرنامه ماهانــه با عنــوان »آخریــن رویدادهای 
اســتاندارد بین المللی گزارشــگری مالی برای بنگاه های 
کوچک ومتوســط« به همراه آخرین خبرهــا در مورد این 
اســتاندارد منتشــر می کند. یک شــماره عادی خبرنامه 
ممکن اســت دربرگیرنــده مطالبی از جملــه مطالب زیر 

باشد: 
گزارشــهایی در مورد پرسشها و پاســخهای پیشنهادی و 
نهایی که توســط گروه استقرار منتشر شــده؛ کارگاه های 
»آموزش برای آموزگاران«؛ مطالب آموزشی و نمایشهایی 
که به تازگی در مرکز اطالع رســانی درج  شــده؛ ترجمه ها 
و ویدئوهــای جدیــد؛ خبرهایــی در مــورد به کارگیــری 
اســتاندارد بین المللی گزارشــگری مالی برای بنگاه های 
کوچک ومتوســط و پیوندهایــی برای مطالب آموزشــی 
اســتاندارد بین المللی گزارشــگری مالی برای بنگاه های 

کوچک ومتوسط.

منابع:
• International Accounting Standards Board (IASB), A 
Guide to the IFRS for SMEs, March 2012


