یاس
یکپارچه ،اطمینان بخش ،ساده

بکارگیری استانداردهای بین المللی گزارشگیری مالی

یاس ،نرم فزاری با کاربری آسان و امکاناتی گسترده
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اطالعات مهمی برای کسب و کار شمـا داریـم . . .

هم اکنون در خبرنامه یاس عضو شوید

بکارگیری استانداردهای بین المللی گزارشگیری مالی

ملزم به تهیه صورتهای مالی تلفیقی براساس استانداردهای  IFRSخواهند بود .به کارگیری و همگرایی
با استانداردهای بینالمللی گزارشگیری مالی) (IFRSیکی از ضرورتهای الزم برای جذب سرمایه
گذاران خارجی و ارتقای جایگاه بینالمللی بازار سرمایه کشور است.
بر همین اساس ،با توجه به هماهنگیهای به عمل آمده بین سازمان حسابرسی و سازمان بورس ،طبق
مصوبه مجمع عمومی سازمانحسابرسی مقرر شد“ ،آن گروه از شرکتها و نهادهای مالی ثبت شده نزد
سازمان بورس و اوراق بهادار که توسط سازمان بورس مشخص می شوند و به تبع آنها ،شرکتهای فرعی
و وابسته مربوط از تاریخ مشخص شده توسط آن سازمان ،در تهیه صورتهای مالی خود از استانداردهای

فرصتی مناسب برای شروعی دوباره و مطمئن

طبق برنامه ریزی صورت گرفته کلیه ناشران با توجه به اولویت های مشخص ،به تدریج از سال ۱۳۹۶

یاس
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بینالمللی گزارشگیری مالی استفاده نمایند”.
براساس این اطالعیه ،با توجه به مراتب فوق ،به منظور برنامهریزی ،شناخت و رفع مسائل و چالشها و
اجرای مناسب پروژه مذکور ،از مردادماه  ۱۳۹۴کمیته راهبری  IFRSمتشکل از نمایندگان معاونت
اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی ،سازمان بورس و اوراق بهادار ،سازمان حسابرسی ،جامعه
حسابداران رسمی ایران ،سازمان امور مالیاتی و برخی از خبرگان مالی در حوزه بازار سرمایه و حرفه

در این خصوص ،چنانچه شرکتهایی تمایل به اجرای  IFRSدر صورتهای مالی تلفیقی سال ۱۳۹۵
دارند ،میتوانند تا تاریخ  ۱۵تیر ماه  ۱۳۹۵موضوع را از طریق آدرس ایمیل  IFRS@SEO.IRو یا
شماره فکس  ۰۲۱- ۸۸۶۷۱۵۷۵به این سازمان اعالم نمایند.
فهرست اسامی شرکتهایی که ملزم به تهیه صورتهای مالی تلفیقی مبتنی بر  IFRSدر سال ۱۳۹۵
هس تند ،در اولین فرصت پس از بررسی در کمیته راهبری و تصویب در هیات مدیره محترم سازمان
بورس ،اطالعرسانی خواهد شد.
یاس یک نرم افزار جامع در حوزه مالی ،صندوق ،فروش ،انبار ،دستمزد ،بودجه و بهای تمام شده است
(انتشار این مقاله به شکل موجود بالمانع است)
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حسابداری و حسابرسی تشکیل شده است.

بکارگیری استانداردهای بین المللی گزارشگیری مالی

به تهیه صورتهای مالی تلفیقی بر اساس استانداردهای  IFRSخواهند بود.
مدیریت نظارت بر ناشران سازمان بورس

آیا می دانید عمده مشکالت و اثر از دست دادن فرصت های مناسب به وجود می آید؟
 بسیاری از زیان های مالیاتی و حقوقی و  ...در اثر عدم اطالع از آخرین قوانین و مقررات است.
 بسیاری از فرصت ها در اثر عدم آگاهی از اطالعیه ها و بخشنامه های جدید از دست می رود.
 بسیاری از مشکالت کسب و کار در اثر تغییرات سریع محیط اطراف و عدم اطالع ما از آخرین دستاوردهای دنیاست.
مشکالت بی شماری در اثر عدم استفاده از ابزار مناسب ،در زمان مناسب ایجاد می شوند.

فرصتی مناسب برای شروعی دوباره و مطمئن

طبق برنامه ریزی صورت گرفته کلیه ناشران با توجه به اولویت های مشخص ،به تدریج از سال ۱۳۹۶ملزم
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فرصت را از دست ندهید . . .

در خبرنامه یاس عضو شوید

(انتشار این مقاله به شکل موجود بالمانع است)
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یاس یک نرم افزار جامع در حوزه مالی ،صندوق ،فروش ،انبار ،دستمزد ،بودجه و بهای تمام شده است

