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Mitsubishi Electric  
Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarını (IFRS) Uygulayacak  

  

TOKYO, 21 Şubat 2017 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) bugün 31 Mart 2019 tarihinde 

sona eren mali yıldan (1 Nisan 2018 – 31 Mart 2019) itibaren geçerli olmak üzere sermaye piyasalarında 

finansal bilgilerinin uluslararası düzeyde karşılaştırılmasını kolaylaştırmak için konsolide finansal 

tablolarının hazırlanmasında ABD Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri (U.S.GAAP) yerine Uluslararası 

Finansal Raporlama Standartlarını (IFRS) uygulamaya kendi isteğiyle karar verdiğini açıkladı. Mitsubishi 

Electric, 31 Mart 2019 tarihinde sona eren mali yılın ilk çeyreğinden (1 Nisan – 30 Haziran 2018) itibaren 

konsolide mali tablolarını IFRS’ye uygun olarak açıklayacak.  

IFRS’nin Gönüllü Kabulü için Açıklama Programı (değiştirilebilir)  

2018 Mali Yılı 
(31 Mart 2018’de sona eren mali yıl)  

Konsolide finansal sonuçlar ve Konsolide finansal tablolar (U.S.GAAP) 

Not: 31 Mart 2019 tarihinde sona eren mali yıl için konsolide finansal tahminler IFRS çerçevesinde sunulacaktır.   

2019 Mali Yılı Ç1–Ç3 
(31 Mart 2019 tarihinde sona eren mali yıl) 

Üç aylık konsolide finansal sonuçlar (IFRS)  

2019 Mali Yılı 
(31 Mart 2019 tarihinde sona eren mali yıl) 

Konsolide finansal sonuçlar ve Konsolide finansal tablolar (IFRS) 

 
###  

  
Mitsubishi Electric Corporation Hakkında  
Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503), güvenilir ve yüksek kaliteli ürünler üretmekte 90 yılı aşkın 
tecrübeye sahiptir ve bilgi işlem ve iletişim sistemleri, uzay geliştirme ve uydu iletişimleri, tüketici elektronik 
cihazları, sanayi teknolojileri, enerji, nakliye ve inşaat makinelerinde kullanılan elektrikli ve elektronik 
donanımlar üretimi, pazarlaması ve satışında dünyadaki ileri gelen markalardan biri olarak kabul 
edilmektedir. Mitsubishi Electric, kurumsal ilkesi “Changes for the Better” ve çevre ilkesi “Eco Changes” 
doğrultusunda küresel ve önde gelen çevre dostu bir şirket olmak ve toplumu teknolojileriyle 
zenginleştirmeyi hedeflemektedir. Şirket 31 Mart 2016’da sona eren mali yılda 4,394.3 milyar yen (38.8 
milyar US$*) konsolide grup satışı gerçekleştirdi. Ayrıntılı bilgi için bkz.:  
www.MitsubishiElectric.com  
* Tokyo Döviz Borsasının 31 Mart 2016’da ilan ettiği 1 USD =113 yen kambiyo kurundan hesaplanmıştır. 


