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اطالعیه

شماره اطالعیه1400/02/27-12030073 :
صاردکننده:مدرییت نظارت رب نهاداهی مالی

ع
موضوع :افزایش مهلت زمان اراهی اظهارنظر حساربس رد خصوص گزارش ملکرد و صورتاهی مالی صندوقاهی سرماهیگذا ری ؛

مخاطبین :مدریان صندوق اهی سرماهی گذا ری
با احترام؛

به اطالع میرساند؛ مهلت زمان اظهارنظر حسابرس در خصوص گزارش عملکرد و صورتهای مالی صندوقهای سرمایهگذاری ،در
اساسنامه نمونه هریک از صندوقهای سرمایهگذاری ،به شرح ذیل اصالح گردید:
نوع صندوق سرمایهگذاری

ماده قانونی

حسابرس بايد اظهارنظر خود را در مورد گزارشها و صورتهای مالی

درسهام ،مختلط ،در اوراق بهادار با
درآمد ثابت ،شاخصی ،بازارگردانی و

مفاد ماده قانونی

تبصره  4در بخش اطالعرسانی

مبتنی بر کاال

ششماهه و ساالنه بند  7اين ماده حداکثر ظرف  30روز پس از دريافت،
مطابق مفاد اساسنامه ارائه دهد .مدير موظف است اظهارنظر حسابرس را
بالفاصله پس از دريافت ،در تارنمای صندوق منتشر کند.
حسابرس بايد اظهارنظر خود را در مورد گزارشها و صورتهای مالی

صندوق در صندوق و ارزی

تبصره  4در بخش اطالعرسانی

شش ماهه و ساالنه بند 8اين ماده حداکثر ظرف  30روز پس از دريافت،
مطابق مفاد اساسنامه ارائه دهد .مدير موظف است اظهارنظر حسابرس را
بالفاصله پس از دريافت ،در تارنمای صندوق منتشر کند.

پروژه

تبصره  2در بخش حسابرس
صندوق

حسابرس بايد اظهار نظر خود را در مورد گزارشها و صورتهای مالی
موضوع بند  2اين ماده ،حداکثر ظرف  30روز پس از دريافت گزارشها
و صورتهای مالی ياد شده ،مطابق مفاد اساسنامه ارائه دهد.
حسابرس بايد اظهارنظر خود را در مورد گزارشهای عملكرد و
صورتهای مالی ساالنه و مياندورهای صندوق ،حداکثر ظرف  30روز

خصوصی و جسورانه

تبصره  2در بخش حسابرس

پس از دريافت ،مطابق مفاد اساسنامه ارايه دهد .مدير صندوق موظف است

صندوق

اظهارنظر حسابرس را درمورد گزارشهای عملكرد و صورتهای مالی
مذکور ،يک روز کاری پس از دريافت ،در تارنمای صندوق اطالعرسانی
نمايد.
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