
 

 

 و باسرس قانونیگشارش حسابزس مستقل 

  مجمع عمومی عادي صاحبان سهام به

 گذاري صندوق باسنشستگی كشوري )سهامی عام(شزكت سزمايه

 

 

 هبي مبلي گشارش نسبت به صورت
 مقدمه

( ػبمسْبهي ) گرازي غٌدٍم ثبشًطستگي ًطَزي سسهبيِ ضسًت تلليوي گسٍُ ٍ ْبي هبليغَزت - 1
ٍ   ٍ غفَز   1398 هبُاسفلٌد  29ثِ تبزيخ  ّبي هبلي ٍضؼيت ْبيغَزتضبهل  ، شيفبى  ّفبي سفَو 

 تلليوي ٍ ّوچٌيي غفَز  سفَو ٍ شيفبى خفبهغ     يًودّبي  خسيبى ٍ تـييسا  وز حوَم هبلٌبًِ
 ّففبي تَضففي ي   هٌتْففي ثففِ تففبزيخ هصثففَز ٍ يبوواضففت   سففبم هففبلي ثففساي  گففسٍُ تلليوففي

 تَسظ ايي سبشهبى، حسبثسسي ضدُ است. 46تب  1
 

 هبي مبلي  مديزه در قببل صورتمسئوليت هيئت
ضسًت ّبي هبلي يبو ضدُ عجن استبًدازوّبي حسبثدازي، ثب ّيئت هديسُ  هسئَليت تْيِ غَز  - 2

ّبي  ّبي واخلي هسثَط ثِ تْيِ غَز  ًٌتسماست. ايي هسئَليت ضبهل عساحي، اػوبم ٍ حلظ 
 ّب، ػبزي اش ت سيق ثب اّويت ًبضي اش تولت يب اضتجبُ ثبضد. اي ًِ ايي غَز  هبلي است ثِ گًَِ

 
 و ببسرس قبنونيمسئوليت حسببزس 

ّبي هبلي يبو ضدُ ثس اسبس حسبثسسي اًدبم  هسئَليت ايي سبشهبى، اظْبز ًظس ًسجت ثِ غَز  - 3
ًٌفد ايفي سفبشهبى     استبًدازوّبي حسبثسسي است. استبًدازوّبي هصثفَز ايدفبة هفي   عجن ضدُ 

زيصي ٍ اخفسا ًٌفد ًفِ اش     اي ثسًبهِ اي زا زػبيت ٍ حسبثسسي زا ثِ گًَِ الصاهب  آييي زكتبز حسكِ
 ّبي هبلي، اعويٌبى هؼوَم ًست ضَو. ًجَو ت سيق ثب اّويت وز غَز 
ضَاّد حسبثسسي وزثبزُ هجبلؾ ٍ ويگس اعالػفب   ّبيي ثساي ًست  حسبثسسي ضبهل اخساي زٍش

ّبي حسبثسسي، ثِ هضبٍ  حسبثسس، اش خولِ  ّبي هبلي است. اًتخبة زٍش اكطب ضدُ وز غَز 

ّبي هفبلي، ثسفتگي وازو.    ازشيبثي خغسّبي ت سيق ثب اّويت ًبضي اش تولت يب اضتجبُ وز غَز 

ّبي هبلي ثفِ هٌظفَز    يِ ٍ ازائِ غَز ّبي واخلي هسثَط ثِ تْ ثساي ازشيبثي ايي خغسّب، ًٌتسم

ّبي حسبثسسي هٌبست ضسايظ هَخَو، ٍ ًِ ثِ هػد اظْبز ًظس ًسجت ثِ اثس ثخطي  عساحي زٍش

ضَو. حسبثسسي ّوچٌفيي ضفبهل ازشيفبثي هٌبسفت      ّبي واخلي ٍاحد تدبزي، ثسزسي هي ًٌتسم
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 (2) 

َسظ اًدبم ضدُ ت ى ثسآٍزوّبي حسبثدازيّبي حسبثدازي استلبوُ ضدُ ٍ هؼوَم ثَو ثَوى زٍيِ

 ّبي هبلي است.  ّيئت هديسُ ٍ ًيص ازشيبثي ًليت ازائِ غَز 

، ثفساي اظْفبزًظس هطفسٍط ًسفجت ثفِ      ايي سبشهبى اػتوبو وازو ًِ ضَاّد حسبثسسي ًست ضدُ

 ّبي هبلي ًبكي ٍ هٌبست است. غَز 

يص هفَازو  ّوچٌيي ايي سبشهبى هسئَليت وازو ضوي ايلبي ٍظبيق ثبشزس هبًًَي، هَازو الشم ٍ ً

ػدم زػبيت الصاهب  هبًًَي هوسز وز اغالحيِ هبًَى تدبز  ٍ هلبو اسبسٌبهِ ضسًت زا ثِ هدوفغ  

 ػوَهي ػبوي غبحجبى سْبم گصازش ًٌد.

 

  مببنی اظهبرنظر مشروط

)هؼففبوم  زيففبم  هيليففبزو 3ز651، هجلففؾ 22-6ٍ  22-3-1 ثففِ ضففسد يبوواضففتْبي تَضففي ي  - 4

ًبزگصاز هبلي ) اش ضسًت پيوَو ضسًت كسػي پبزس سجب ٌّگ ًٌگ علت والز( 106ز590ز207

كسٍش ه ػَال  غبوزاتي، ٍغفَم هغبلجفب  ازشي ٍ پسواخفت ّفبي ازشي خسيفدّبي خفبزخي       

ثبضد ًِ ػليفسؿن اهفداهب  حوفَهي     هي 1393هسثَط ثِ هجل اش سبم   ضسًت ّبي ٍاثستِ گسٍُ(

لي( ثفدليل ػفدم ًلبيفت ٍثفبين ٍ     اًدبم ضدُ تَسظ غٌدٍم ثبشًطستگي ًطَزي )سْبهداز اغف 

ّفبي   تضبهيي اخر ضدُ اش ضسًت پيوَو تبًٌَى ٍغَم ًطدُ است. ّوچٌيي هغبلجفب  ضفسًت  

زاًد ٍ سٌَاتي  هيليبزو زيبم اهالم 1ز182، ضبهل هجلؾ 22-3 ثِ ضسد يبوواضت تَضي ي كسػي

خفبزخي ٍ  هيليبزو زيبم اش ضفسًتْبي   953)ػودتبً علت ضسًت پبزس سجب ٌّگ ًٌگ ثِ هجلؾ 

هيليبزو زيبم(  35هديسُ اسجن ثِ هجلؾ ضسًت پيص سبختِ غجب آزهِ ثتي اش يٌي اش اػضب ّيئت

ّبي حوَهي ثساي ثخطي اش آًْب، تبًٌَى ٍغفَم ًگسويفدُ ٍ اش ايفي     ثبضد ًِ ػليسؿن پيگيسي هي

ِ هيليبزو زيبم شيبى ًبّص ازشش وز حسبثْب هٌظَز ضدُ است. ثفب تَخفِ ثف    58ثبثت غسكبً هجلؾ 

هَازو كَم احتسبة شيبى ًبّص ازشش اش ثبثت هغبلجب  كَم ضفسٍزي اسفت، اهفب تؼيفيي هجلفؾ      

 ثبضد. وهين آى وز حبم حبضس ثساي ايي سبشهبى هودٍز ًوي

 

پيوبًٌبز ػوليفب   ، يسيتثب ضسًت ايعجن هسازواو اٍليِ  ،14-1-1-2 تَضي ي ثِ ضسد يبوواضت - 5

هوسز ثَوُ  ،كبزس وز ضسًت كسػي غجب كَالو خليح ًػت پسٍضُ ًبزخبًِ احيبي هستوين سبخت ٍ

تٌويل ضَو ليٌي ايي اهس ه ون ًطدُ ٍ ًبزخبًِ  1392ًبزخبًِ هصثَز وز تبزيخ اٍم ازويجْطت 

ثِ ضسًت ت َيل ضدُ ٍ پيوبًٌبز  12/3/1397وزغد تٌويل وز تبزيخ  5/94يبو ضدُ ثب ٍضؼيت 



 گشارش حسابزس مستقل و باسرس قانونی)ادامه(

 شزكت سزمايه گذاري صندوق باسنشستگی كشوري )سهامی عام(

 (3) 

هٌدس ثِ اخفتالف   . تبخيسا  هصثَزگسويدُ استهصثَز هتؼْد ثِ اًدبم ثِ هَهغ ًبزّبي ثبهيوبًدُ 

 تب تبزيخ ايي گصازشٍ عسد اوػبّبيي تَسظ عسكيي ػليِ يٌديگس گسويدُ ًِ  هبثيي حسبثْبي كي

هفبثيي ًيفص تْيفِ ًگسويفدُ ٍ پبسفخ      ًطدُ ٍ غَز  تغجين حسبثْبي كيآثبز هبلي آًْب هطخع 

 ْفبي ضٌبسفبيي ثخطفي اش وازايي   ّوچٌيي ًسجت ثِ تأييديِ وزخَاستي ًيص وزيبكت ًطدُ است.

 ثفِ ضفسد    پسواختي اش ايفي ثبثفت   هيليبزو زيبم 330هجلؾ  ٍ اهدام ًطدُ وز سسكػل هصثَز ،ثبثت

)هغبلجفب  اش   ّب ّبي تدبزي ٍ سبيس وزيبكتٌي وزيبكتٌي ت ت سسكػل ،22-3يبوواضت تَضي ي 

ضفسٍزي   كفَم ، تؼديالتي اش ثبثت هَازو هغبلت يبو ضدُثب تَخِ ثِ . اًؼٌبس يبكتِ است ايسيتي(

است ًِ تؼييي هيصاى هغؼي آى ثدليل ػدم وستيبثي ثِ اعالػب  هَزو ًيبش ثفساي ايفي سفبشهبى    

 هيسس ًگسويدُ است.

 

خبظ( ًِ ثفب اعالػفب     ي)سْبه وبىيهسدد سل يويپتسٍض غيغٌب يضسًت كسػ ياعالػب  هبل - 6

 64ز866ٍ هجلؾ  ْبيياش وازا بميز بزويليه 68ز208ضدُ ٍ هجلؾ  نيگسٍُ تلل يضسًتْب سيسب يهبل

ًطفدُ ضفسًت    يحسبثسس يهبل يعجن غَزتْب ضَو،يگسٍُ زا ضبهل ه يْبياش ثدّ بميز بزويليه

 لياش هج يضدُ ٍ ٍخَو هَازو بويضسًت  يهبل يهجبلؾ غَزتْب تي. ثب تَخِ ثِ اّوثبضديهصثَز ه

ٍ ٍخفَو   يضفسًت كسػف   3ٍخَو  سؿنيتَسظ ضسًت هصثَز ػل يويتلل يهبل يغَزتْب ِيػدم تْ

 يٍ ػدم اًؼٌبس آى وز حسبثْب سيسبثن ثِ ؿ يسبختوبى وكتس هسًص يثس ٍاگراز يهجٌ يضَاّد

غَزتْبي هبلي حسبثسسي ضدُ آى ثِ  يًِ وز غَز  وستسس ياحتوبل ال يتؼد يييضسًت، تؼ

 .ثبضديسبشهبى هطخع ًو ييا يثسا بكتيي، ضسٍز  هضسًت ثس غَزتْبي هبلي گسٍُ

 

 اظهبر نظز مشزوط 

ٍ ّوچٌيي ثِ استثٌبي آثبز  5ٍ  4ثٌدّبي ثِ استثٌبي آثبز هَازو هٌدزج وز ًظس ايي سبشهبى،  ثِ  - 7

ضفسًت  ٍ  ّبي هبلي يبو ضدُ وز ثبال، ٍضؼيت هبلي گسٍُ غَز ، 6 احتوبلي هَزو هٌدزج وز ثٌد

ٍ  1398 هبُاسفلٌد  29وز تفبزيخ   )سفْبهي ػفبم(   گرازي غٌدٍم ثبشًطسفتگي ًطفَزي   سسهبيِ

زا ثساي سبم هبلي هٌتْفي ثفِ تفبزيخ هصثفَز، اش      گسٍُ ٍ ضسًت ّبي ًودي ػولٌسو هبلي ٍ خسيبى

 وّد. ّبي ثب اّويت، عجن استبًدازوّبي حسبثدازي، ثِ ً َ هغلَة ًطبى هي توبم خٌجِ
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 تبكيد بز مطلب خبص

 :مطزيط وطذٌ است سیز 9 ي 8َبی اظُبروظز ایه سبسمبن در اثز مفبد ثىذ

ٍاحد آپبزتوبى وز هؼفبلي آثفبو    115، وز سٌَا  هجل تؼداو 21-6-2ثِ ضسد يبوواضت تَضي ي  - 8

هيليبزو زيفبم اش ضفسًت اثفَظجي الوطفبزيغ      112آزهِ ثِ هجلؾ  غجبتَسظ ضسًت كسػي  ضيساش

ٍاحفدّبي   خسيدازي گسويدُ ًِ اسٌبو هبلٌيت آًْفب تفبًٌَى ثٌفبم ضفسًت ًطفدُ اسفت. ضفوًٌب       

 عففي هجبيؼففِ ًبهففِ ثففِ ضففسًت آزهففبى تففدثيس آپبواًففب ثففِ هجلففؾ    1393الففرًس وز سففبم كففَم

ليٌي ثؼلفت ػفدم اهٌفبى اًتوفبم      ثبضد ُ ٍ وز اختيبز خسيداز هياگراز گسويدٍهيليبزو زيبم  275

هيليفبزو زيفبم اسفٌبو وزيفبكتٌي اش خسيفداز       212تبًٌَى هجلؾ  ،ٍاحدّبي هرًَز هبًًَي هبلٌيت

ّوچٌيي اختالكب  كيوبثيي ثب ضفسًت ايفساى سفبشُ عفسف هطفبزًت پفسٍضُ        ٍغَم ًطدُ است.

ي شيتفَى  اهبهت –ٍ هطٌال  ت َيل ازاضي پسٍضُ تدبزي  وزخػَظ شهبى ت َيل پسٍضُ ٍلٌدي

 ثِ ًتيدِ ًسسيدُ است.، 21-6-1وز ضسًت كَم ثِ ضسد يبوواضت تَضي ي 

 

درخصًظ مسبئل مزثًط  ،45-2-2یبدداضت تًضیحی  تًخٍ مدمغ ػمًمی صبحجبن سُبم را ثٍ - 9

 ومبیذ.  ثٍ سمیه مىغمٍ يیژٌ صىبیغ مؼذوی ي فلشی خلیح فبرس خلت می

 

 اطالعبت يزمورد سب رگشارش د

ضبمل اعالػبت مًخوًد  "سبیز اعالػبت"مذیزٌ ضزکت است.  ثب َیئت "سبیز اعالػبت"مسئًلیت  - 10

 در گشارش تفسیزی مذیزیت است.

سوبیز  "اظُبروظز ایه سبسمبن وسوجت ثوٍ صوًرتُبی موبلی، در ثزگیزووذٌ اظُوبروظز وسوجت ثوٍ          

 ضًد. ویست ي وسجت ثٍ آن َیچ وًع اعمیىبوی اظُبر ومی"اعالػبت

ثٍ مىظوًر  "سبیز اعالػبت"صًرتُبی مبلی، مسئًلیت ایه سبسمبن مغبلؼٍ  درارتجبط ثب حسبثزسی 

َبی ثب اَمیت آن ثب صًرتُبی موبلی یوب ثوب اعالػوبت کسوت ضوذٌ در فزآیىوذ         ضىبسبیی مغبیزت

َبی ثباَمیت است. در صًرتی کٍ ایه سبسمبن ثٍ ایه وتیدوٍ ثزسوذ کوٍ     حسبثزسی ي یب تحزیف

 خًد دارد، ثبیذ ایه مًضًع را گشارش کىذ. ي"سبیز اعالػبت"تحزیف ثباَمیتی در 

َمبوغًرکٍ در ثخص مجبوی اظُبروظز مطزيط در ثبال تًضیح دادٌ ضذٌ است، ضزکت ثبیوذ ثبثوت    
ي  مغبلجوبت ثبثت  سیبن کبَص ارسشخصًظ احتسبة ایه گشارش در 5ي  4مىذرج در ثىذ مًارد 
موبثیه ضوزکت فزػوی صوجبفًالد خلویح فوبرس ثوب ضوزکت ایزیتو ، سوبیز            حسبثُبی فیاصالح 
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، ثٍ َمیه دلیل ایه سبسمبن ثٍ ایوه وتیدوٍ   یذاعالػبت)گشارش تفسیزی مذیزیت( را تؼذیل ومب
رسیذٌ کٍ مجبلغ، یب سبیز الالم در گشارش مشثًر اس ثبثت ثىذَبی فًق ثٍ عًر ثب اَمیتی تحزیوف  

دلیل ػذم دستزسی ثٍ اعالػبت السم وتًاوستٍ است ضًاَذ ضذٌ است. َمچىیه ایه سبسمبن ثٍ 
ایه گشارش در خصًظ تؼذیالت احتمبلی وبضوی اس   6حسبثزسی کبفی ي مىبست درخصًظ ثىذ 

ارائٍ صًرتُبی مبلی حسبثزسی ضذٌ ضزکت پتزيضیمی مسدذ سلیمبن ثذسوت آيرد اس ایوه ري،   
در ارتجبط ثوب مًضوًػبت فوًق حوبيی      گیزی کىذ کٍ سبیز اعالػبت تًاوذ وتیدٍ ایه سبسمبن ومی

 تحزیف ثباَمیت است یب خیز.
 

 گذاري صندوق ببسنشستگي كشوري ) سهبمي عبم ( گشارش در مورد سبيز الشامبت قبنوني و مقزراتي شزكت سزمبيه

 گشارش در مورد سبيز وظبيف ببسرس قبنوني

خػَظ توسين سَو ثفِ آثفبز   تَخِ هدوغ ػوَهي غبحجبى سْبم زا ثِ ٌّگبم تػوين گيسي وز  - 11
 ًوبيد. ايي گصازش خلت هي 6الي  4 ّبيهبلي ثٌد

 

درصوذ اس سوُبم ضوزکت موذیزیت ارسش      17/17اس عزف سُبمذار اصلی، میشان  1395در سبل  - 12
سُبمذار اصلی( ثوٍ مجلوغ اسومی ثوٍ ضوزکت موًرد        َبی سیز مدمًػٍ گذاری )اس ضزکتسزمبیٍ

گشارش ياگذار ضذٌ ثًد. در سبل مًرد گشارش ثب ایه استذالل کٍ ارسش سُبم موذکًر در سموبن   
درصذ اس سوُبم ضوزکت    69/2ياگذاری ثیص اس مجلغ فًق ثًدٌ، عجك وظز سُبمذار اصلی مؼبدل 
میلیوبرد ریوبل مغبلجوبت     3ر824فًق ثٍ ارسش اسمی ثٍ سُبمذار اصولی مسوتزد ضوذٌ ي مجلوغ     

ضووزکت مووًرد گووشارش اس سووُبمذار اصوولی اس حسووبثُب حووذف ي ثووٍ ػىووًان ثُووبی تمووبم ضووذٌ  
 گذاری مذکًر مىظًر ضذٌ است. ایه سبسمبن وسجت ثٍ ػمل مشثًر تًخیٍ وطذٌ است. سزمبیٍ

 

 ًٌگ پبزس سجب ٌّگ كسػي هٌؼٌس است، ضسًت، 18-1-2 ّوبًغَزيٌِ وز يبوواضت تَضي ي - 13
ٍاثستِ كؼبليفت   كسػي ٍ تسْيل اهَز ثبشزگبًي ٍ ًبزگصاز هبلي ضسًتْبي وز زاستبي ًوي ثِ ًِ

ثبضفد ٍ توفبهي ًوفل ٍ     كبهد ّس گًَِ حسبة ثفبًٌي وز واخفل ٍ خفبزج اش ًطفَز هفي      ،ًوبيد هي
خػفَظ لفصٍم تَخفِ ثفِ      اًتوبال  ازشي ضسًت اش عسين غساكي غَز  پريسكتِ اسفت. وز ايفي  

تبًيفد  زيسي ًبضي اش ً َُ هؼبهال  ٍ هساٍوا  تدبزي، ٍخَُ ازشي حبغلِ ٍ ً َُ ًگْدازي آى 
ايي گصازش ٍ  4ّوچٌيي هَزو هٌدزج وز ثٌد  ٍ خِ ثِ هَزو كَمگسوو. ضبيبى ذًس است ثب تَ هي

والز( پسواختي ضسًت كَم ثِ ضسًت حفدي  سفبشاى    512ز618هيليبزو زيبم )هؼبوم  65هجلؾ 
 گفصازش حسفبثسس   .(22-3-3ؿسة ًِ ٍغَم ًطدُ ٍ تضويي ًبكي ًدازو )يبوواضت تَضفي ي  

 است. ازائِ ضدُػدم اظْبزًظس ضسًت هرًَز ثساي سبم هبلي هَزو گصازش ثػَز   هستول



 گشارش حسابزس مستقل و باسرس قانونی)ادامه(

 شزكت سزمايه گذاري صندوق باسنشستگی كشوري )سهامی عام(

 (6) 

سبختِ سبشاى غجب آزهِ ثتي، سجبايٌتسًطٌبم تسويٌگ، ًبزخبًدب   ػوليب  ضسًتْبي كسػي پيص - 14
تَليدي تْساى ٍ ضسًت گسًدليي وي ام سي وز سبم هبلي هَزو گصازش هٌدس ثِ شيبى گسويفدُ  

ثبضفد.   يفبزو زيفبم هفي   هيل 894ٍ شيبى اًجبضتِ ضسًتْبي هرًَز وز پبيفبى سفبم خوؼفبً هؼفبوم     
، هغبلجب  ضسًت اغلي اش ثبثت سَو سفْبم سفٌَا    22-4ثِ ضسد يبوواضت تَضي ي  ّوچٌيي

% ٍ وازاي شيفبى  40هيليفبزو زيفبم )ثفب هبلٌيفت      325هجل اش ضسًت لَلِ سبشي اَّاش ثفِ هجلفؾ   
پسواخت اكصايص سفسهبيِ ثفِ ضفسد يبوواضفت      اًجبضتِ( تب تبزيخ ايي گصازش ٍغَم ًطدُ ٍ پيص

هيليبزو زيبم اهالم سفٌَاتي هسثفَط ثفِ سفبيس ضفسًتْبي       234، ًيص ضبهل هجلؾ 18-3تَضي ي 
 ثبضد ًِ تبًٌَى تؼييي تٌليق ًگسويدُ است. پريس هي سسهبيِ

 
 31/4/1398ّبي ضسًت خْت اًدبم تٌفبليق هوفسز وز هدوفغ ػوفَهي ػفبوي هفَز         پيگيسي - 15

هَازو يي گصازش ٍ ا 19ٍ  14 ،13 ،8، 5، 4ي ثٌدّب ثب تَخِ ثِ هَازو هٌدزج وزغبحجبى سْبم، 
 ثِ ًتيدِ هغؼي ًسسيدُ است:  شيس

ضفسًت اغفلي اش    1381الفي   1378ساي ػولٌسو سبلْبي اخر هلبغب حسبة هبليبتي ث -الق
 حَشُ هبليبتي ثغَز ًبهل. 

ثْسُ ثسوازي ثْيٌِ اهتػبوي ٍ يب ٍاگرازي ٍ كسٍش ًبهل اهالى زاًد ضسًتْبي كسػي  -ة
 آزهِ ٍ سجب ايٌتسًطٌبم.غجب 

 
وزغفد سفْبم    27/5 وز سبم هبلي هَزو گصازش هؼبوم، 18-1-1-3ثِ ضسد يبوواضت تَضي ي  - 16

وز هجبم سبختوبى وكتس هسًصي  ضسًت كسػي غٌبيغ پتسٍضيوي هسدد سليوبى )سْبهي خبظ(
تؼيفيي  سبثن ضسًت هصثَز )هلي كسهبًيِ ( ًِ كسٍختِ ضدُ، اش سْبهدازاى ضسًت هرًَز ثدٍى 

 ثْبي ًبزضٌبسي، ت ػيل ضدُ است.
 
 129، ثؼٌفَاى ًليفِ هؼفبهال  هطفوَم هفبوُ      44-3هؼبهال  هٌفدزج وز يبوواضفت تَضفي ي     - 17

اغالحيِ هبًَى تدبز  ًِ عي سبم هبلي هَزو گصازش اًدبم ضفدُ ٍ تَسفظ ّيئفت هفديسُ ثفِ      
اعالع ايي سبشهبى زسيدُ، هَزو ثسزسي هساز گسكتِ است. وز هَزو هؼبهال  هفرًَز، هلفبو هفبوُ    

گيفسي   ٌلفغ ًيفص وز ز ي  ، لفيٌي هفديس ذي  زػبيت ضدُكَم هجٌي ثس ًست هدَش اش ّيئت هديسُ 
 ًظفس ايفي سفبشهبى     ايفي گفصازش،   12اضبزُ ضدُ وز ثٌد ضسًت ًوَوُ است. ثِ استثٌبي هؼبهلِ 

هؼبهال  هصثفَز ثفب ضفسايظ هٌبسفت تدفبزي ٍ وز زٍام ػفبوي        سبيس ثِ ضَاّدي حبًي اش ايٌٌِ
 است. كتِ ثبضد، خلت ًطدُػوليب  ضسًت اًدبم ًگس



 گشارش حسابزس مستقل و باسرس قانونی)ادامه(

 شزكت سزمايه گذاري صندوق باسنشستگی كشوري )سهامی عام(

 (7) 

اغفالحيِ هفبًَى    232كؼبليت ٍ ٍضغ ػوَهي ضسًت، هَضَع هفبوُ  ثبزُ هديسُ وز گصازش ّيئت - 18

ػوَهي ػبوي غبحجبى سْبم تٌظين گسويدُ ، هَزو ثسزسي  تدبز ، ًِ ثِ هٌظَز تودين ثِ هدوغ

ّبي اًدبم ضدُ ٍ وز ًظس واضتي هَازو هٌدزج  ايي سبشهبى هساز گسكتِ است. ثب تَخِ ثِ زسيدگي

ازو ثب اّويتي ًِ حبًي اش هـفبيس  اعالػفب  هٌفدزج وز    ، ًظس ايي سبشهبى ثِ هَوز ايي گصازش

 هديسُ ثبضد، خلت ًطدُ است. گصازش هرًَز ثب اسٌبو ٍ هدازى ازائِ ضدُ اش خبًت ّيئت

 

 هبی قبنونی و مقرراتی حسببرس گزارش در مورد سبیر مسئولیت

 است: بیت وطذٌضًاثظ ي ممزرات يضغ ضذٌ تًسظ سبسمبن ثًرس ي ايراق ثُبدار ثٍ ضزح سیز رػ - 19

مبَوٍ حسبثزسوی    6ای  افطبی صًرتُبی مبلی ي گشارش تفسیزی مذیزیت میوبن ديرٌ  -1-19

حسبثزسی ضذٌ ضزکتُبی تحت کىتزل در مُلت مموزر   سبالوٍي صًرتُبی مبلی ضذٌ 

 دستًرالؼمل اخزایی افطبی اعالػبت(. 7مبدٌ  10ي  4)ثىذ 

اثالؿي سبشهبى ثفَزس ٍ اٍزام ثْفبواز    تْيِ گصازش تلسيسي هديسيت هغبثن ثب ضَاثظ -2-19

 10ثٌفد   8ّبي هديسيتي )تجػسُ  ًگس ٍ ت ليل ثغَز ًبهل اش خولِ ازائِ اعالػب  آيٌدُ

 ي اكطبي اعالػب (.يوستَزالؼول اخسا 7هبوُ 

َبی ضزکت تحت کىتزلوی   گذاری مبٍَ پزتفًی سزمبیٍ 12ي  9 ،6 ،3افطبی اعالػبت  -3-19

ريسکبری پو    5ثبضذ حذاکثز  گذاری در ايراق ثُبدار می کٍ فؼبلیت اصلی آن سزمبیٍ

 دستًرالؼمل اخزایی افطبی اعالػبت(. 7مبدٌ  10-3اس پبیبن ديرٌ سٍ مبٍَ )ثىذ 

درصذ  15ضىبير ثًدن حذالل  الؼمل پذیزش ايراق ثُبدار مجىی ثزدستًر 6مبدٌ  3ثىذ  -4-19

پبیبن ديرٌ مًرد گشارش حوذيد  اس سُبم ضزکت )تًضیح ایىکٍ سُبم ضىبير ضزکت در 

 ثبضذ(. درصذ می 6/14

مفبد دستًرالؼمل کىتزلُبی داخلوی درخصوًظ اسوتفبدٌ اس ريضوُبی موذين خُوت        -5-19

ذامبت اوضوجبعی ثوزای موذیزان ي کبرکىوبن، مسوتىذ      لدَی ي اآمًسش مستمز، پبداش

مؼبمالت ي اودبم آسمًوُبی کىتزلی ي محتًا در مًرد  ومًدن سبختبر کىتزلُبی داخلی

ي مبوذٌ حسبثُب تًسظ ياحذ حسبثزسی داخلی ي تذيیه دستًرالؼمل مزثًط ثوٍ وحوًٌ   

 استفبدٌ اس کبمپیًتزَب.



 گشارش حسابزس مستقل و باسرس قانونی)ادامه(

 شزكت سزمايه گذاري صندوق باسنشستگی كشوري )سهامی عام(

 (8) 

رػبیت کبمل مفبد دستًرالؼمل حبکمیت ضزکتی ضزکتُبی پذیزفتوٍ ضوذٌ در ثوًرس     -6-19

موذیزٌ ي   ايراق ثُبدار تُزان در مًاردی مبوىذ استمزار فزآیىذ ارسیبثی اثزثخطی َیئوت 

َبی فزػی ي ياثسوتٍ   َبی تخصصی در ضزکت اصلی ي ضزکت مذیزػبمل ي سبیز کمیتٍ

مذیزٌ، تُیوٍ ي تصوًیت    ي مستىذسبسی آوُب، تطکیل کمیتٍ اوتصبثبت تحت وظز َیئت

موذیزٌ، افطوبی حموًق ي مشایوبی      مذیزٌ، ایدبد دثیزخبوٍ مستمل َیئوت  مىطًر َیئت

آن در گشارش تفسیزی مذیزیت ي  َبی حبکمیت ضزکتی ي سبختبر مذیزان ي درج ريیٍ

پبیگبٌ ایىتزوتی ضزکت ي ارائٍ گشارش الوذامبت ضوزکت در راثغوٍ ثوب اصوًل راَجوزی       

 َبی راَجزدی در گشارش تفسیزی مذیزیت. ضزکتی ي ارسیبثی میشان تحمك ثزوبمٍ
 
هبًَى وستَزالؼول اخسايي هجبزشُ ثب پَلطَيي تَسظ حسبثسسبى، زػبيت هلبو  33وز اخساي هبوُ  - 20

ليسفتْبي   وستَزالؼولْبي اخسايي هستجظ، وز چفبزچَة چفي  ّب ٍ  ًبهِ هجبزشُ ثب پَلطَيي ٍ آئيي

اثالؿي هسخغ ذيسثظ ٍ استبًدازوّبي حسبثسسي، تَسظ ايي سبشهبى هفَزو ازشيفبثي هفساز گسكتفِ     

آئيي ًبهِ اخسايي  43وستَزالؼول هصثَز ٍ هبوُ  21ثِ استثٌبي هلبو هبوُ  است. وز ايي خػَظ

ّبي الشم ثساي اخساي هفبًَى ٍ   ًَيس وستَزالؼول هجٌي ثس آهَشش هستوس ًبزًٌبى ٍ تْيِ پيص

 ٍ هؼبهال  هطفٌَى ٍ اثفالؽ آى ثفِ ًبزًٌفبى،      ػوليب ّبي هسثَط ثِ هٌظَز تطخيع  ًبهِ آئيي

اش ػدم زػبيت هَاًيي ٍ هوسزا  يبو ضفدُ ثسخفَزو ًٌفسوُ     ويگسياّويت ايي سبشهبى ثِ هَازو ثب

 است.
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