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 مخاطبین: 

 های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران کلیۀ شرکت

 
 

 

 

 1395در صورتهای مالی تلفیقی  سال مالی   IFRS)) المللی گزارشگری مالیاستانداردهای بینبکارگیری  موضوع:
 

الزم برای جذب سرمایه های  (، یکی از ضرورتIFRSالمللی گزارشگری مالی ) بینبکارگیری و همگرایی با استانداردهای 
های به عمل آمده بین  . بر همین اساس، با توجه به هماهنگیاست المللی بازار سرمایه کشور ارتقای جایگاه بین گذاران خارجی و

ها و نهادهای مالی  آن گروه از شرکت"ر شد، حسابرسی مقر سازمان حسابرسی و سازمان بورس، طبق مصوبه مجمع عمومی سازمان
های فرعی و وابسته  ها، شرکت شوند و به تبع آن اوراق بهادار که توسط سازمان بورس مشخص می ثبت شده نزد سازمان بورس و

لی استفاده المللی گزارشگری ما های مالی خود از استانداردهای بین مربوط از تاریخ مشخص شده توسط آن سازمان، در تهیه صورت
 ."نمایند

 1394از مردادماه مذکور،  پروژهها، و اجرای مناسب  ریزی، شناخت و رفع مسائل و چالش ، بمنظور برنامهبا توجه به مراتب فوق
معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان  متشکل از نمایندگان IFRSراهبری  کمیته
سی، جامعه حسابداران رسمی ایران، سازمان امور مالیاتی و برخی از خبرگان مالی در حوزه بازار سرمایه و حرفه حسابداری و حسابر

 . ه استحسابرسی تشکیل گردید
 تاریخ تاتوانند  دارند، می 1395های مالی تلفیقی سال  در صورت IFRSی تمایل به اجرای یها چنانچه شرکتدر این خصوص، 

به این 021-88671575و یا شماره فکس  IFRS@SEO.IR ایمیل از طریق آدرسموضوع را 1395ماه  تیر 15 

 سازمان اعالم نمایند.
در  IFRSهای مالي تلفیقي مبتني بر  هايي که ملزم به تهیه صورت الزم به ذکر است که فهرست اسامي شرکت

، سازمان بورس و تصويب در هیات مديره محترم هستند، در اولین فرصت پس از بررسي در کمیته راهبری 1395سال 

صورت گرفته کلیه ناشران با توجه به اولويت های طبق برنامه ريزی که شايان ذکر است رساني خواهد شد.  اطالع

 خواهند بود. IFRS استانداردهای های مالي تلفیقي بر اساس ملزم به تهیه صورت 1396به تدريج از سال، مشخص 
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