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پیوست:               ندارد

مدیریت نظارت بر ناشران 

مخاطبین:
کلیه شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران

کلیه حسابرسان معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار

موضوع:  ابالغ مصوبه هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص رویه افشای پیشبینی عملکرد از 
سوی شرکتهای تولیدی پذیرفته شده

با سالم و احترام

مطابق مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۹ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، رویه افشای پیشبینی 

عملکرد از سوی شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران بشرح زیر 

مورد تصویب قرار گرفت:

مفروضات پیشبینی صورت سود و زیان (شامل متغیرهای در اختیار مدیریت) برای کلیه  .۱

شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران در قالب جداول 

"خالصه اطالعات گزارش تفسیری" ارائه شود.

جداول تحلیل حساسیت سود (زیان) به ازای هر سهم در فصل "نتایج عملیات و چشماندازها"  .۲

گزارش تفسیری مدیریت (فایل ضمیمه همراه صورتهای مالی میان دورهای و ساالنه) برای 

صنایع محصوالت شیمیایی، فلزات اساسی، استخراج کانههای فلزی، فرآوردههای نفتی، کک و 

سوخت هستهای و صنعت سیمان، آهک و گچ با ضوابط زیر ارائه شود؛

ناشر مجاز باشد حداکثر سه متغیر خارج از کنترل خود را در قالب تحلیل حساسیت ارائه  -۱-۲

کند (همانند قیمتهای جهانی مواد اولیه یا محصوالت و نرخ ارز).
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مفروضات تهیه جداول تحلیل حساسیت سود (زیان) به ازای هر سهم، ذیل جداول مذکور  -۲-۲

تشریح شود.

جداول تحلیل حساسیت (سطر و ستون) باید حداقل شامل ۵ احتمال باشد. -۳-۲

در ذیل جداول تحلیل حساسیت سود (زیان) به ازای هر سهم، جمالتی که حاکی از عدم  -۴-۲

اطمینان نسبت به مبالغ برآورد شده میباشد و همچنین شرح این واقعیت که نتایج واقعی 

احتماالً متفاوت از پیشبینیها خواهد بود و تفاوتهای حاصل میتواند با اهمیت باشد، 

درج شود.

مقررات فوقالذکر از تاریخ ۲۰ تیر ماه و برای گزارشهای مالی که مربوط به سال مالی ۱۴۰۰  .۳

میباشد، الزماالجرا است.

مفاد مصوبه اخیر برای شرکتهای تولیدی درج شده در بازار پایه فرابورس ایران، الزامی نمیباشد. .۴

همچنین جهت انتشار مفروضات پیشبینی سود (زیان) هر سهم و جداول تحلیل حساسیت سود (زیان) 

هر سهم در موعد مقرر رهنمودهای زیر ارائه میگردد:

الف. بخش عمدهای از اطالعات مندرج در جداول "خالصه اطالعات گزارش تفسیری" هم اکنون 

در سامانه کدال پیادهسازی شده است. همچنین اصالحات مربوط جهت درج اطالعات پیشبینی در 

جداول "خالصه اطالعات گزارش تفسیری" هم اکنون در سامانه کدال در حال پیادهسازی 

میباشد. لکن چنانچه تا تاریخ ۲۰ تیرماه ۱۴۰۰ اصالحات مذکور در سامانه کدال اعمال نشده 

باشد، ضروری است شرکتهای تولیدی پذیرفته شده حسب سال مالی گزارشگری خود، یکی از 

فایلهای پیوست را انتخاب و آن را تکمیل و به عنوان فایل ضمیمه اطالعات و صورتهای مالی 
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منتشر نماید. به عنوان نمونه شرکتهایی که پایان سال مالی آن ها اسفند ماه میباشد، برای 

گزارشگری دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ باید فایل مربوط به دوره ۳ ماهه را انتخاب و 

تکمیل نمایند.

ب. برای ارائه نمونه به صنایعی که مطابق بند ۲ ملزم میباشند جداول تحلیل حساسیت سود 

(زیان) هر سهم ارائه نمایند، پیوست ۲ حضورتان ایفاد میگردد. 

پ. در صورتی که مفروضات پیشبینی سود (زیان) هر سهم یا تحلیل حساسیت سود (زیان) هر 

سهم پس از مقطع گزارشگری (تا قبل از مقطع گزارشگری بعدی) نیاز به بروز رسانی داشته باشد 

(به عنوان نمونه دریافت اطالعات جدید که مفروضات پیشبینی شده قبلی را با تغییر با اهمیت 

مواجه میسازد) ضروری است آخرین اطالعات و صورتهای مالی با اعمال اصالحات در خصوص 

مفروضات پیشبینی سود (زیان) هر سهم یا تحلیل حساسیت سود (زیان) هر سهم مجدداً منتشر 

شود.


