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Λεσ Νορµεσ Ιπσασ Ετ Λε Σεχτευρ Πυβλιχ Εαχυτετατσ Ετ Μυνιχιπαλιτεαχυτεσ Εαχυτεταβλισσεµεντσ Πυβλιχσ Οργανισατιονσ Ιντερνατιοναλεσ|πδφασψµβολ φοντ σιζε 13 φορµατ
Τηισ ισ λικεωισε ονε οφ τηε φαχτορσ βψ οβταινινγ τηε σοφτ δοχυµεντσ οφ τηισ λεσ νορµεσ ιπσασ ετ λε σεχτευρ πυβλιχ εαχυτετατσ ετ µυνιχιπαλιτεαχυτεσ εαχυτεταβλισσεµεντσ πυβλιχσ οργανισατιονσ ιντερνατιοναλεσ βψ ονλινε. Ψου µιγητ νοτ ρεθυιρε µορε µατυρε το σπενδ το γο το τηε
βοοκ φουνδατιον ασ ωελλ ασ σεαρχη φορ τηεµ. Ιν σοµε χασεσ, ψου λικεωισε αχχοµπλιση νοτ δισχοϖερ τηε νοτιχε λεσ νορµεσ ιπσασ ετ λε σεχτευρ πυβλιχ εαχυτετατσ ετ µυνιχιπαλιτεαχυτεσ εαχυτεταβλισσεµεντσ πυβλιχσ οργανισατιονσ ιντερνατιοναλεσ τηατ ψου αρε λοοκινγ φορ. Ιτ ωιλλ
ενορµουσλψ σθυανδερ τηε τιµε.
Ηοωεϖερ βελοω, ιν τηε µαννερ οφ ψου ϖισιτ τηισ ωεβ παγε, ιτ ωιλλ βε φορ τηατ ρεασον εντιρελψ εασψ το αχθυιρε ασ σκιλλφυλλψ ασ δοωνλοαδ λεαδ λεσ νορµεσ ιπσασ ετ λε σεχτευρ πυβλιχ εαχυτετατσ ετ µυνιχιπαλιτεαχυτεσ εαχυτεταβλισσεµεντσ πυβλιχσ οργανισατιονσ ιντερνατιοναλεσ
Ιτ ωιλλ νοτ χονσεντ µανψ ερα ασ ωε εξπλαιν βεφορε. Ψου χαν αχχοµπλιση ιτ εϖεν ιφ δισχηαργε δυτψ σοµετηινγ ελσε ατ ηοµε ανδ εϖεν ιν ψουρ ωορκπλαχε. σο εασψ! Σο, αρε ψου θυεστιον? ϑυστ εξερχισε ϕυστ ωηατ ωε γιϖε υνδερ ασ ωιτηουτ διφφιχυλτψ ασ εϖαλυατιον λεσ νορµεσ ιπσασ
ετ λε σεχτευρ πυβλιχ εαχυτετατσ ετ µυνιχιπαλιτεαχυτεσ εαχυτεταβλισσεµεντσ πυβλιχσ οργανισατιονσ ιντερνατιοναλεσ ωηατ ψου γονε το ρεαδ!
Λεσ νορµεσ ιντερνατιοναλεσ : ΙΑΣΒ, ΙΑΣ, ΙΦΡΣ
Λεσ νορµεσ ιντερνατιοναλεσ : ΙΑΣΒ, ΙΑΣ, ΙΦΡΣ ϖον Περφορµανχε ⊃δυχατιον ϖορ 9 Μονατεν 10 Μινυτεν, 53 Σεκυνδεν 9.860 Αυφρυφε
Χοµπταβιλιτ : Λεσ νορµεσ χοµπταβλεσ
Χοµπταβιλιτ : Λεσ νορµεσ χοµπταβλεσ ϖον Εντρεπρενευρ.φρ ϖορ 6 ϑαηρεν 2 Μινυτεν, 22 Σεκυνδεν 7.651 Αυφρυφε
Μισε ◊ ϕουρ δεσ νορµεσ χοµπταβλεσ πουρ λε σεχτευρ πυβλιχ − Ινφορµατιον φινανχιρε (∆ελοιττε Χαναδα)
Μισε ◊ ϕουρ δεσ νορµεσ χοµπταβλεσ πουρ λε σεχτευρ πυβλιχ − Ινφορµατιον φινανχιρε (∆ελοιττε Χαναδα) ϖον ∆ελοιττε Χαναδα ϖορ 5 ϑαηρεν 1 Στυνδε, 30 Μινυτεν 961 Αυφρυφε Ωεβµισσιον δυ 22 ϕανϖιερ 2015.
ΙΦΡΣ 16

λα νουϖελλε νορµε συρ λεσ χοντρατσ δε λοχατιον εξπλιθυε παρ ΓΡΕΝΚΕ

ΙΦΡΣ 16 λα νουϖελλε νορµε συρ λεσ χοντρατσ δε λοχατιον εξπλιθυε παρ ΓΡΕΝΚΕ ϖον ΓΡΕΝΚΕ Γρουπ ϖορ 2 ϑαηρεν 2 Μινυτεν, 24 Σεκυνδεν 9.148 Αυφρυφε ΙΦΡΣ 16
πρινχιπαυξ ...

υνε νουϖελλε , νορµε , χοµπταβλε θυι εντρερα εν ϖιγυευρ αυ 01.01.2019. ΓΡΕΝΚΕ ϖουσ δοννε υν απερυ δεσ

2 − Λα νορµαλισατιον χοµπταβλε
2 − Λα νορµαλισατιον χοµπταβλε ϖον Στπηανε Λεφρανχθ ϖορ 8 ϑαηρεν 22 Μινυτεν 83.560 Αυφρυφε Λε χοντεξτε νορµατιφ δε λα χοµπταβιλιτ : λεσ οργανεσ, λευρσ πουϖοιρσ ετ λεσ ενϕευξ.
ΛΕ ΒΙΛΑΝ ΕΝ ΝΟΡΜΕ ΙΦΡΣ | Πρσεντατιον δεσ τατσ φινανχιερσ (ΙΑΣ)
ΛΕ ΒΙΛΑΝ ΕΝ ΝΟΡΜΕ ΙΦΡΣ | Πρσεντατιον δεσ τατσ φινανχιερσ (ΙΑΣ) ϖον Προφ Ηαµιδ χογεστιον ϖορ 8 Μονατεν 11 Μινυτεν, 25 Σεκυνδεν 2.356 Αυφρυφε
Πρσεντατιον δεσ τατσ φινανχιερσ ΙΑΣ1
Πρσεντατιον δεσ τατσ φινανχιερσ ΙΑΣ1 ϖον Χοµπτα Βοξ ϖορ 1 ϑαηρ 6 Μινυτεν, 13 Σεκυνδεν 2.206 Αυφρυφε Πρσεντατιον δεσ τατσ φινανχιερσ ΙΑΣ1.
Σανχε 1 : Λε Πλαν Χοµπταβλε Γνραλ Μαροχαιν
Σανχε 1 : Λε Πλαν Χοµπταβλε Γνραλ Μαροχαιν ϖον Εχο Πλυσ ϖορ 2 ϑαηρεν 8 Μινυτεν, 31 Σεκυνδεν 85.254 Αυφρυφε Χοµµεντ υτιλισερ λε Πλαν Χοµπταβλε γνραλ µαροχαιν. Σανχε 1 : Λε Πλαν Χοµπταβλε Μαροχαιν Παγε φαχεβοοκ ...
??? ???? ?????? ???????? ?????? (ΙΑΣ 1) ??? ??????? ???????
??? ???? ?????? ???????? ?????? (ΙΑΣ 1) ??? ??????? ??????? ϖον Ηανψ Σαψεδ ϖορ 2 ϑαηρεν 17 Μινυτεν 9.469 Αυφρυφε ??? ???? ?????? ???????? ?????? (ΙΑΣ 1) ??? ??????? ???????.
Ιντροδυχτιον ◊ λα χοµπταβιλιτ 1
Ιντροδυχτιον ◊ λα χοµπταβιλιτ 1 ϖον ΣυµΤς ϖορ 5 ϑαηρεν 8 Μινυτεν, 4 Σεκυνδεν 103.283 Αυφρυφε
ΧΟΥΡΣ ΧΟΜΠΤΑΒΙΛΙΤ⊃ 2/14 : Λεσ Πρινχιπεσ Χοµπταβλεσ
ΧΟΥΡΣ ΧΟΜΠΤΑΒΙΛΙΤ⊃ 2/14 : Λεσ Πρινχιπεσ Χοµπταβλεσ ϖον Λεσ Γεεκσ δεσ Χηιφφρεσ ϖορ 3 ϑαηρεν 7 Μινυτεν, 47 Σεκυνδεν 60.631 Αυφρυφε Χοµµεντ δοιτ−ον φαιρε λα χοµπταβιλιτ ? ================ ΝΟΣ ΧΟΝΤΕΝΥΣ ΓΡΑΤΥΙΤΣ ================ − Νοτρε ...
Απερυ δε λα νουϖελλε νορµε δε λα χοµπταβιλιτ ιντερνατιοναλε ΙΦΡΣ 16
Απερυ δε λα νουϖελλε νορµε δε λα χοµπταβιλιτ ιντερνατιοναλε ΙΦΡΣ 16 ϖον ΜΛ χονσυλτινγ Σαρα ϖορ 7 Μονατεν 22 Μινυτεν 2.681 Αυφρυφε Λε 13 ϕανϖιερ 2016, λ∋Ιντερνατιοναλ Αχχουντινγ Στανδαρδσ Βοαρδ (ΙΑΣΒ) πυβλιαιτ υνε νουϖελλε , νορµε , χοµπταβλε ◊ προποσ δεσ ...
ΘΧΜ συρ λε βιλαν ΙΦΡΣ − ςιδο [185]
ΘΧΜ συρ λε βιλαν ΙΦΡΣ − ςιδο [185] ϖον Χηεριφ ΤΟΥΑΗΡΙ Φινχοµπτα+ ϖορ 2 ϑαηρεν 19 Μινυτεν 6.695 Αυφρυφε ∆ανσ λα πρσεντε ϖιδο, ϕε ϖουσ πρσεντε υν θυεστιονναιρε χορριγ συρ λε βιλαν ΙΦΡΣ. Βον υσαγε ετ βον παρταγε.
Ωεβιναρ: ΙΠΣΑΣ 41, Φινανχιαλ Ινστρυµεντσ
Ωεβιναρ: ΙΠΣΑΣ 41, Φινανχιαλ Ινστρυµεντσ ϖον Ιντερνατιοναλ Φεδερατιον οφ Αχχουνταντσ (ΙΦΑΧ) ϖορ 2 ϑαηρεν 26 Μινυτεν 2.826 Αυφρυφε Ναρρατεδ βψ ΙΠΣΑΣΒ Μαναγερ ∆αϖε Ωαρρεν, τηισ ωεβιναρ προϖιδεσ αν οϖερϖιεω οφ , ΙΠΣΑΣ , 41, Φινανχιαλ Ινστρυµεντσ. Φορ µορε ...
ΙΦΡΣ : αχτυαλιτσ ετ περσπεχτιϖεσ
ΙΦΡΣ : αχτυαλιτσ ετ περσπεχτιϖεσ ϖον Αχαδµιε δεσ Σχιενχεσ ετ Τεχηνιθυεσ Χοµπταβλεσ ετ Φινανχιρεσ ϖορ 1 ϑαηρ 1 Στυνδε, 57 Μινυτεν 2.187 Αυφρυφε ΙΦΡΣ : αχτυαλιτσ ετ περσπεχτιϖεσ Παρ Φρανοισε Φλορεσ, µεµβρε δυ Βοαρδ δε λ∋ΙΑΣΒ Ετ Οδιλε Βαρβε, προφεσσευρ ◊
Βυργυνδψ Σχηοολ ...
.
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