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IFRS က ိုဆန််းစစတ် ိုင်း််းတြင် င်း််း

ဘဏ္ဍာရ ေး အစီအ ငခ်ံစာ

တ  ေးတက် ရ  ာငေ်းလမဲှုနငှ ်

 မနမ်ာ န  ငင်၏ံလကရ်ှ အရ ခအရန
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IFRSလ  ကန်ာကျင သ်ံ ေး ာတငွ် ရရှာငလ် ၍ဲမ ရသာ စ နရ်ခေါ်မှုမျာေး

International Financial Reporting Standards (IFRS) ဆ  သညမ်ှာ ကမဘာတစ်ဝှမေ်းရှ က မပဏမီျာေးအရန ြင ် Financial Statements

မျာေးက  ရ ေးဆွတဲငွ် ရရှ ှေ့ရနာကည်ညီ တ ်ခငေ်း (Consistency) /  ွင လ်ငေ်း မငသ်ာမှုရှ  ခငေ်း (Transparency) နငှ ် န ှု ငေ်းယဥ်ှန  င ်ခငေ်း

(Comparability) မျာေးအလ   ငာှ ရ ေးဆွခဲျမှတထ်ာေးရသာ စသံတမ်ှတခ်ျကတ်စ်ခ  ြစ် ါသည။် ကမဘာတစ်ဝှမ်ေး က နသ်ယွမ်ှုမျာေး ၊

Share   ငဆ်  ငမ်ှုမျာေး နငှ ဆ်ကစ် ်ပ ီေး အကျ  ေးဆကမ်ျာေးအရန ြင ်ယငေ်းစံမျာေး  ြစ်ရ ေါ်လာ  ခငေ်း  ြစ် ါသည။်

  ညတ်ငွေ်းက မပဏအီမျာေးစ အရန ြင ် MFRS (IFRS 2010 Version) သ   မဟ တ် MFRS for SMEs (2009 Version of IFRS for SMEs

Standards) စသံတမ်ှတခ်ျကမ်ျာေးအတ  ငေ်း ၎ငေ်းတ   ၏ ဘဏ္ဍာရ ေးဆ  င ်ာ အစီ ငခ်စံာ မျာေးက  ရ ေးဆွကဲက ါသည။်  မနမ်ာန  ငင်ံ

စာ ငေ်းစစ်ရကာငစ်ီမှ ၂၀၁၈ခ နစှ်၊ ဇူလ  ငလ် (၄)  ကရ်န  တငွ် ထ တ ် နထ်ာေးရသာ အမ န  ရ်ကက ငာစာအမှတ် ၁၈/၂၀၁၈ နငှ ်

၁၉/၂၀၁၈ မျာေးအ ဘဏ္ဍာနစှ် ၂၀၂၂-၂၀၂၃ မှစ၍ ယခင် MFRS မျာေးအစာေး Latest Version of IFRS Standards သ   မဟ တ် Latest

Version of IFRS Standards for SMEsသ   ရ  ာငေ်းလဲအသံ ေး   ရ ေးဆွ ဲန်ထ တ ် နခ်ဲ ပ ီေး ြစ် ါသည။်

 မနမ်ာန  ငင်ရံှ က မပဏမီျာေးအရန ြင ် ၎ငေ်းတ   ၏လ  ်ငနေ်းမျာေး တ  ေးချဲှေ့ န် အလ   ငာှ န  ငင် ံခာေး  ငေ်းနှေီး မြှ ်နှမံှုမျာေးက  ဆွရဲဆာင ်ာတငွ်

IFRS စံမျာေးနငှ အ်ညီ တ ကျစွာ စီစဥ်ရ ေးဆွထဲာေးရသာ ဘဏ္ဍာရ ေးဆ  င ်ာ အစီ ငခ်စံာ (Financial Statements) မျာေးမာှ

အလနွအ်ရ ေးကကေီးရသာ အခနေ်းကဏ္ဍတစ်ခ အ ြစ် တညရ်ှ ရန ါသည။် IFRS စံမျာေးက  ရ  ာငေ်းလဲ အသံ ေး    ခငေ်းမှ  ရှ လာန  ငရ်သာ

အဓ ကအာေးသာချကမ်ျာေးမှာ-

Transparency 

(ပွင်း လ်င်း််းငြင်းသ်ြြှုရ  င် င်း််း) 

ဘဏ္ဍာရ ေးဆ  င ်ာ

အချကအ်လကမ်ျာေးက  

န  ငင်တံကာတငွ် နှု ငေ်းယဥ်ှန  င ်ခငေ်း ၊

 ငေ်းနှေီး မြှ ်နှသံမူျာေးအရန ြင ယ်ငေ်းအ

ချကအ်လကမ်ျာေးတငွ်အရ ခခ၍ံ

စီေး ွာေးရ ေးဆ  င ်ာဆံ ေး ြတခ်ျကမ်ျာေး

ချမှတန်  င ်ခငေ်း။

Efficiency (ထ ရ ြကြ်ှု ရ  င် င်း််း)

ကမဘာတဝှမ်ေးရှ Investors မျာေးအာေး

အခငွ အ်လမ်ေး နငှ ်  ြစ်န  ငရ်ချရှ ရသာ

ဆံ ေးရှု ံေးမှုမျာေးက  ရထာက ် ရ ေး ခငေ်း ြင ်

စီ ွာေးရ ေးက  ထ ထ ရ ာကရ် ာက်

အရထာကအ်က ူ  ရ ေး ခငေ်း ရကကာင် 

န  ငင် ံခာေး  ငေ်းနှေီး မြှ ်နှမံှုမျာေး

တ  ေးတကလ်ာ ခငေ်း။

Accountability (တြဝန််ံြှု

ရ  င် င်း််း)

က မပဏီ နငှ ်

 ငေ်းနှေီး မြှ ်နှသံမူျာေးကကာေးတငွ်

Information Gap မျာေး

ရလျာ ချရ ေး ခငေ်း ြင တ်ာဝနခ်မံှု

မျာေး တ  ေးတကလ်ာ ခငေ်း။
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လယွက်စွူြ

ရငပြဆ ိုဆကဆ်နံ ိုင်းင်် င်း််း

IFRS နငှ က်ာွဟချကမ်ျာေး

စ စစ် ာရမေး မနေ်း ာတငွ်

Myanmar Team အရန ြင ်

 မနမ်ာလ   ြစ်ရစ / English

လ   ြစ်ရစ

ရဆာင ွ်ကရ် ေးန  င ်ခငေ်း။

ကျွန်  ်တ   ၏အကအူညရီ ေးန  ငမ်ှု
The latest versions of IFRS သ   မဟ တ် IFRS for SMEs စံချ နစံ်ည နေ်းမျာေးနငှ အ်ညီ ရ  ာငေ်းလပဲ ီေး Financial Statements မျာေး

ရ ေးဆွ ဲာတငွ် က မပဏမီျာေးအရန ြင ် ရှု ်ရထေွးရသာ P r o c e s s မျာေးရကကာင ် မညသ်   စ မည် သ   မဟ တ် မညသ်ည ရ်န ာမှ

စတငရ်  ာငေ်းလ ဲမည် စသ ြင ် ကကေီးမာေးရသာ စ နရ်ခေါ်မှု မျာေး ြင ်  ငဆ်  င ်မည ်ြစ် ါသည။် သ    ြစ် ါ၍ ကျွန်  ်တ   အရန ြင ်

မ တရ်ဆမွျာေး၏ လကရ်ှ  ငဆ်  ငရ်န ရသာ အခကအ်ခမဲျာေးက  ကကည ရ်ှုအက ဲြတပ် ီေး စတငရ်  ာငေ်းလ ဲခငေ်းက  

အဆငသ်င  ်ြစ်ရစ န် “ IFRS Temperature Check”  ြင ် Workflow မျာေးက  ရအာက ်ါအတ  ငေ်း ရြာ်  ထာေး ါသည။်
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IFRS န င်း က်ြွဟ်ျကြ်ျြ်း ကနဥ ်းစ စစင်် င်း််း ကဏ္ဍ။

• အရကကာငေ်းအ ာမျာေးအာေး စစ်ရဆေးသံ ေးသ ် န်  ဏာမ

စာ ွကစ်ာတမ်ေးမျာေး ရတာငေ်းခ ံခငေ်း။ (ဥ မာ - Trial 

Balance, Audited Report, Management Reports)

ငပန်လညသ်ံို်းသပ်င် င်း််း န င်း ် အဆံို်းသတရ်တွွေ့ဆံိုင် င်း််း။

• ကနဦေး စ စစ် ခငေ်း နငှ ် ရမေး မနေ်း ခငေ်းတ   မှ  ရှ ထာေးရသာ Documentation

မျာေးနငှ ် ရတွှေ့ ရှ ထာေးရသာ IFRSစံမျာေး၏ ကာွဟချကမ်ျာေးက  ဌာနတငွေ်း

Reviewလ  ် ခငေ်း။

• Management နငှ ် အစညေ်းအရဝေး   လ  ်၍ ထကွရ် ေါ်လာရသာ

 ခာေးနာေးချက(်Gap)မျာေးက    နလ်ညတ်င ် ရ ေး ခငေ်း။ ( လာဒအ်ရန ြင ် -

Road Map နငှ ် Summarized Gap Report (English/Myanmar)

ထ တ ် နရ် ေး ခငေ်း။)

IFRS န င်း က်ြွဟ်ျကြ်ျြ်း စ စစ ်န်အတကွ် ရြ်းငြန််းင် င်း််း။

• လကရ်ှ စာ ငေ်းသငွေ်းချကမ်ျာေးအာေး စာ ငေ်းက  ငမ်ျာေးနငှ ် ရတွှေ့ဆံ 

ရမေး မနေ်းပ ီေး IFRSအ စာ ငေ်းသငွေ်းချကမ်ျာေးကကာေး ကာွဟချကမ်ျာေးက  

ရှာရြွ ခငေ်း။

• IFRS နငှ က်ာွဟချကမ်ျာေး စ စစ် ာတငွ် Scope ကန  သ်တပ် ီေး Key

Account မျာေးက  သာ အဓ ကထာေး ပ ီေးကကည ရ်ှု  ခငေ်း။ (except

complex financial instruments, inventories and bank loans)

Approximate duration of 

IFRS Temperature Check –

1 week

IFRS Temperature Check ၏အကျ  ေး လာဒ်

စ  တ် သကသ်ြင် င်း််း

IFRSက  ရ  ာငေ်းလစဲဥ်တငွ်

Key Account မျာေးက  

အာရံ စ  က ်ခငေ်း ြင ် Scope က  

ကန  သ်တလ်  က ်ခငေ်းရကကာင ်

ကနဦေးက နက်ျစ  တက်ကေီးမာေးမှုက  

ရလျာ ချန  င ်ခငေ်း။

လိုပ်င်းန််းပြြ 

1) Limited Scope  ြစ် ခငေ်းရကကာင ် Full Scope

of IFRS Gap Analysis နငှ န် ှု ငေ်းယဥ်ှလျင်

Result လျင ်မနစ်ွာ ရှ န  င ်ခငေ်း။

2)  ရှ သည ် results က  ကကည ရ်ှု ပ ီေး

လ  အ ် ါက Full Scope of IFRS Gap 

Analysis သ   ရနာက ်  ငေ်း တငွ်လယွက်စူွာ

ရ  ာငေ်းလနဲ  င ်ခငေ်း။

ဘယ်သရူတတွကရ် ာကသ်င သ်လဲ
Latest IFRS Standard မျာေးနငှ ်အညီ Financial Statements က  ရ ေးဆွခဲျငရ်သာက မပဏမီျာေး ၊ လ  ်ငနေ်းမျာေး။
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အတတူကွ  ေူးရ ါငေ်းရဆာင ွ်က ်ခငေ်း

ကျွန်  ်တ   ၏ လမူျာေး၊    ငဆ်  ငမ်ှုမျာေး သ   မဟ တ် စနစ်မျာေးတငွ် ထ ခ  ကရ်စရသာ အရကကာငေ်းအ ာတစ်ခ ခ  ြစ်ရ ေါ် ခဲ ရသာ်လညေ်း

လ  ်ငနေ်းမျာေး ဆကလ်ကလ်  ်က  င ်န် Deloitte အရန ြင ် အစီအစဥ်မျာေး ချမတှထ်ာေးပ ီေး ြစ် ါသည။်   ဿနာမျာေးက  

ရ ြရှငေ်းရဆာင ွ်က ်ာတငွ် စဥ်ဆကမ်  တ် အရထာကအ်ကရူ ေး န် အသင အ်ရနအထာေးမှာ ရှ ရန ါသည။် COVID-19 ရကကာင ်

ကျွန်  ်တ   ၏ ရန  စဥ် လ  ်ငနေ်းခငွတ်ငွ် အရ  ာငေ်းအလဲ တချ  ှေ့  ြစ်ရ ေါ်ရစခဲ  ါသည။် ယငေ်းကာလအတငွေ်း Client ၏လ  ်ငနေ်းမျာေးက  

အရနာှင အ်ယကှ် မ ြစ်ရနဘဲ Flexible Workအစီအစဥ် ြင ် ဝနရ်ဆာငမ်ှု ရ ေးရန ါသည။်

စညေ်းမျဥ်ေးစညေ်းကမေ်းမျာေး ၊ ကန  သ်တခ်ျကမ်ျာေး ချမှတထ်ာေးရသာ Covid ကာလအတငွေ်း လရူတွှေ့ Interview မျာေး ၊ အစညေ်းအရဝေးမျာေး

ကျငေ်း န  င ်ခငေ်း မရှ ရသာရကကာင ် အြဲွှေ့အစညေ်းမျာေးနငှ ်  ေူးရ ါငေ်းရဆာင ွ်ကန်  င ်န် ၊ အသ ရ ေးရ  ာဆ  န  င ်န် collaborative tools

မျာေးအသံ ေး    ါမည် (ဥ မာ - Microsoft Teams, Zoom)။ အကျ ်အတညေ်း ကာလအတငွေ်း အလ  ်ရံ ရဆေွးရနေွး ွဲမျာေး၊

အစညေ်းအရဝေးမျာေး    လ  ်န  င ်န် စီမံထာေး ါသည။် Deloitte’s AV အသံ ေး    ခငေ်း ြင ် အစညေ်းအရဝေးမျာေးက  အရဝေးမှ

ကျငေ်း    လ  ်ရ ေးန  ငပ် ီေး မှနက်နရ်သာ  လာဒက်   ရှ န  င ်ါသည။် Deloitte သည် သတငေ်းအချကအ်လကမ်ျာေး မျှရဝ န် ၊

 ူေးရ ါငေ်းရဆာင ွ်က ်န် ၊ အြဲွှေ့အတငွေ်း လ  ်ငနေ်းတာဝနမ်ျာေး ခွရဲဝန  င ်နအ်တကွ် လ  အ ် ါက Client လကရ်ှ အသံ ေး   ရနရသာ

tools မျာေးက  အသံ ေး   သာွေးမည်  ြစ် ါသည။်
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ကျွန်  ်တ   မှ ကညူီ ရဆာင ွ်က်

ရ ေးခဲ ရသာက မပဏမီျာေး

Deloitte မှ IFRS first time adoption အတကွ်

သကရ် ာကမ်ှုမျာေး နငှ ် ရ  ာငေ်းလမဲှုမျာေးအတကွ်

ကညူရီဆာင ွ်က် ရ ေးခဲ ရသာက မပဏမီျာေး

• Capital Diamond Star Group 

• First Myanmar Investment Public Co., Ltd

• Forever Group 

• Max Myanmar Group 

• Myanmar Treasures Hotel & Resort Group

• Yangon Airport Group

• Yangon Land 
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