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 مخاطبین:   

 هاآنو وابسته های فرعيو شرکت بهاداراوراق و بورسشده نزد سازمانمالي ثبتها و نهادهایشرکت ۀکلی

 بورس و اوراق بهادار سازمان موسسات حسابرسي معتمد
 

 

  IFRS)) المللی گزارشگری مالیکارگیری استانداردهای بینبه موضوع:
 

 با سالم و احترام؛
 
 

 

 11/03/1391حسابرسی )که در تاریخ  ساالنه سازمان مجمع عمومی 27/06/1390نمودن مصوبه مورخ  اجرایی در راستای

ها و نهادهای مالی ثبت شده نزد  آن گروه از شرکت"یی قرار گرفت( مبنی بر اینکه دارا و یاقتصاد امور محترمر یوزمورد تأیید 

های فرعی و وابسته مربوط از  ها، شرکت شوند و به تبع آن اوراق بهادار که توسط سازمان بورس مشخص می سازمان بورس و

المللی گزارشگری مالی استفاده  های مالی خود از استانداردهای بین سط آن سازمان، باید در تهیه صورتتاریخ مشخص شده تو

سازمان مدیره  به تصویب هیئت 21/10/1392که در تاریخ  ،المللی گزارشگری مالی کارگیری استانداردهای بین ، مصوبه به"نمایند

 گردد: به شرح زیر ابالغ می رسیده است، بورس و اوراق بهادار

هههای کلیههه شههرکتها و نهادهههای مههالی ثبههت شههده نههزد سههازمان بههورس و اوراق بهههادار و بههه تبههع آن، شههرکت  "

بهه   مجهاز  شهود، و بعهد از آن شهروم مهی    01/01/1392ههای مهالی کهه از تهاریخ      ها، در تهیهه صهورت  فرعی و وابسته آن

 (IFRS) المللهی گزارشهگری مهالی   مبتنهی بهر اسهتانداردهای بهین     "مجموعهه "یها   "تلفیقهی "ههای مهالی    تهیه صورت

مطههابب بهها اسههتانداردهای حسههابداری  بایههد)جداگانههه(  اصههلیهههای مههالی شههرکت باشههندد در ایههن خصههو  صههورتمههی

حسههابداری هههای مهالی تلفیقههی بهر اسههاس اسهتانداردهای    ایهران تهیهه و ارایههه شهود و لزومههی بهه تهیههه و ارا هه صهورت      

ههای مهالی شهرکت اصهلی )جداگانهه( مطهابب بها اسهتانداردهای          د بهدیهی اسهت تهیهه و ارایهه صهورت     1باشهد  نمهی ایران 

 المللی گزارشگری مالی به عنوان مکمل بالمانع استد بین

پذیرفتههه شههده در بههورس اوراق بهههادار تهههران جهههت  بههزر بههرای الههزام ناشههران  1395سهها  شههایان رکههر اسههت 

 "شده استدالمللی گزارشگری مالی در نظر گرفته های مالی مبتنی بر استانداردهای بینتهیه صورت
  

 
 

 

 

 شاهی محمدرضا عربی مزرعه  

                                                           

های مالی جداگانه خود را بهر  نمایند، باید صورتالمللی تهیه و ارایه میهای مالی تلفیقی خود را بر اساس استانداردهای بینبه عبارت دیگر، ناشرانی که صورت د 1

 اساس استانداردهای حسابدارای ایران تهیه و ارایه کنندد 

 

 ها و ناشرانمدیره و معاون نظارت بر بورسعضو هیئت 


