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این منشور در اجرای ماده ( )01دستورالعمل كنترلهای داخلي ناشران پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران
مصوب  -0930/2/01در سال  39شامل  09ماده و  2تبصره به تصویب هیئتمدیره رسید و از تاریخ تصویب الزماالجرا است.

هدف
ماده ( :)1هدف از تشکیل كمیته حسابرسي كمک به ایفای مسئولیت نظارتي هیئتمدیره و بهبود آن برای بهدستآوردن
اطمینان معقول از موارد زیر است [:]9
 .0اثربخشي فرآیندهای راهبری شركتي و كنترل داخلي؛
 .2سالمت گزارشگری مالي؛
 .9اثربخشي حسابرسي داخلي؛
 .4استقالل حسابرس مستقل و اثربخشي حسابرسي مستقل؛ و
 .9رعایت قوانین ،مقررات و الزامات.

اختیارات کمیته حسابرسی
ماده ( :)2هیئتمدیره در چارچوب مسئولیتهای كمیته حسابرسي به آن اختیار ميدهد:
 .0فعالیتهای خود را در محدوده این منشور انجامدهد؛
 .2مشاوران ذیصالح را در راستای انجام وظایف خود بهكارگیرد؛
 .9به مدیران ،كاركنان و اطالعات مورد نیاز دسترسي نامحدود داشتهباشد؛
 .4رویههایي را برای دریافت ،نگهداری و رسیدگي به شکایتها و گزارشهای تخلف دریافتي در رابطه با
گزارشگری مالي و كنترل داخلي یا دیگر موضوعات مربوط به شركت و شركتهای فرعي مقرركند؛ و
 .9از مدیران ،كاركنان و حسابرس مستقل شركت و شركتهای فرعي یا افراد دیگر برای حضور در جلسات كمیته
حسابرسي دعوت بهعملآورد.
ماده ( :)3هیئتمدیره تمهیداتي را فراهم ميآورد كه:
 .0منابع موردنیاز برای انجام وظایف كمیته حسابرسي بهطور كامل و بي هیچ مانعي در اختیار آن قرارگیرد؛
 .2اطالعات مناسب ،كافي و بهموقع در اختیار كمیته حسابرسي قرارگیرد؛
 .9نحوه جبران خدمات اعضای كمیته حسابرسي در چارچوب قوانین و مقررات مربوط معینشود؛ و
 .4زمان كافي برای رفع عدمتوافق بین هیئتمدیره و كمیته حسابرسي برای بحث و بررسي اختصاصیابد.

ترکیب و ویژگیهای اعضای کمیته حسابرسی
ماده ( :)4تركیب و ویژگيهای اعضای كمیته حسابرسي به شرح زیر است:
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تشکیلميشود0.

اعضای كمیته حسابرسي شركت سرمایه گذاری توكافوالد و گروه توكافوالد با پیشنهاد كمیته راهبری شركتي
توسط هیئت مدیره های مربوطه منصوب مي شوند.
 .2رئیس كمیته حسابرسي باید عضو مستقل هیئتمدیره یا عضو غیرموظف مالي هیئتمدیره باشد.
 .9دبیری كمیته حسابرسي بر عهده مدیر واحد حسابرسي داخلي توكافوالد است.
تبصره  -1مدیران اجرایي شركت مجاز به عضویت در كمیته حسابرسي نیستند.

تبصره  -2كمیته راهبری توكافوالد مي تواند نماینده ای جهت حضور در جلسات كمیته حسابرسي شركتهای گروه
بعنوان عضو مهمان معرفي نماید.

مسئولیت کمیته حسابرسی
 .1کنترل داخلی

ماده ( :)5اهم مسئولیتهای كمیته حسابرسي در ارتباط با كنترل داخلي و مدیریت ریسک به شرح زیر است:
 .0نظارت بر اثربخشي كنترل داخلي شامل كنترل فناوری اطالعات و حفظ امنیت آنها؛
 .2بهدستآوردن اطمینان معقول از كفایت دامنه بررسي واحد حسابرسان داخلي از كنترل داخلي؛
 .9بررسي ارزیابي حسابرسي داخلي از كنترل داخلي و اظهارنظر حسابرس مستقل نسبت به كنترل داخلي؛
 .4پيگیری اجرای توصیهها و رفع نقاط ضعف كنترل داخلي كه توسط حسابرسان داخلي یا مستقل به كمیته
حسابرسي گزارشميشوند؛ و
 .9ارائه گزارش كنترل داخلي به هیئتمدیره شامل ارزیابي و اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترل داخلي
شركتهای فرعي.
 . 2گزارشگری مالی

ماده ( :)6اهم مسئولیتهای كمیته حسابرسي در ارتباط با گزارشگری مالي به شرح زیر است:
 .0نظارت بر موضوعات بااهمیت گزارشگری مالي ،قضاوتها و برآوردهای عمده ،رویههای حسابداری عمده ،نحوه
افشا ،انتخاب و تغییر هر یک از آنها ،و افشای معامالت با اشخاص وابسته در گزارشهای مالي شركت؛
 .2بهدستآوردن اطمینان معقول از اتکاپذیری و بهموقع بودن گزارشهای مالي شركت؛
 .9بهدستآوردن اطمینان معقول از رعایت استانداردهای حسابداری و قوانین و مقررات مربوط در گزارشهای
شركت؛

 0منظور از تخصص مالي دارا بودن مدرک دانشگاهي یا حرفهای داخلي یا معتبر بینالمللي در امور مالي (حسابداری ،حسابرسي ،مدیریت مالي،
اقتصاد ،دیگر رشتههای مدیریت با گرایش مالي یا اقتصادی) همراه با توانایي تجزیه و تحلیل صورتها و گزارشهای مالي و كنترلهای داخلي
حاكم بر گزارشگری مالي است.
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 .4بهدستآوردن اطمینان معقول از این كه همه اطالعات الزم برای تصمیمگیری هیئتمدیره در رابطه با
گزارشگری مالي در اختیار آنان قرارگرفتهاست؛ و
 .9بررسي پیشنویس گزارشهای مالي شركت پیش از تصویب هیئتمدیره و هم چنین پیشنهادهای حسابرس
مستقل درباره اصالحات آن.
 . 3حسابرسی داخلی

ماده ( :)7اهم مسئولیتهای كمیته حسابرسي در ارتباط با حسابرسي داخلي به شرح زیر است:
 .0بررسي منشور و ساختار سازماني حسابرسي داخلي و اطمینان از كفایت ساختار مربوط و استقالل آن برای ایفای
وظایف و مسئولیتهای حسابرسي داخلي؛
 .2بررسي و ارسال برنامه ساالنه واحد حسابرسي داخلي و كفایت منابع مورد نیاز آن به هیئتمدیره برای تصویب؛
 .9نظارت بر اثربخشي و عملکرد حسابرسي داخلي طبق ضوابط و مقررات؛
 .4بهدستآوردن اطمینان معقول از دسترسي واحد حسابرسي داخلي به منابع و اطالعات مورد نیاز برای ایفای
مسئولیتهای آن؛
 .9بهدستآوردن اطمینان معقول از پیروی حسابرسي داخلي از استانداردهای داخلي الزماالجرا یا بینالمللي
مربوط؛
 .1بررسي گزارشهای حسابرسي داخلي و ارسال آن به هیئتمدیره حسب ضرورت؛
 .7بهدستآوردن اطمینان معقول از ارائه یافتهها و توصیههای مهم از سوی حسابرسان داخلي به مدیریت و
پيگیری اقدامات الزم؛
 .8برقراری امکان ارتباط آزاد و كامل مدیر حسابرسي داخلي با كمیته حسابرسي؛
 .3پیشنهاد به هیئتمدیره برای انتصاب ،بركناری و تعیین حقوق و مزایا و پاداش مدیر حسابرسي داخلي؛ و
 .01بررسي صالحیت و توانایيهای مدیر و كاركنان حسابرسي داخلي؛
 .00در صورت برونسپاری خدمات حسابرسي داخلي ،پیشنهاد طرف قرارداد ،مبلغ و شرایط آن و همچنین پیشنهاد
یک نفر از افراد داخل شركت به عنوان مدیر حسابرسي داخلي (به عنوان رابط اصلي كمیته حسابرسي و شركت
یا موسسه طرف قرارداد) به هیئتمدیره.
 . 4حسابرسی مستقل

ماده ( :)8اهم مسئولیتهای كمیته حسابرسي در ارتباط با حسابرسي مستقل به شرح زیر است:
 .0پایش استقالل حسابرس مستقل و عدم تضاد منافع بالقوه آن با توجه به آیین رفتار حرفهای حاكم بر حسابرس
مستقل؛
 .2بررسي شرایط قرارداد حسابرسي و تناسب حقالزحمه دریافتي با خدمات ارائهشده؛
 .9ارائه پیشنهاد درباره نحوه انتخاب ،چرخش یا تغییر حسابرس مستقل و بازرس قانوني به هیئت مدیره متناسب
با آیین نامه انتخاب حسابرس؛
 .4پایش اثربخشي عملکرد حسابرس مستقل و بازرس قانوني و نتایج كار آنان؛
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 .9مذاكره با حسابرس مستقل و بازرس قانوني درباره برنامهریزی كلي و راهبرد حسابرسي؛
 .1بهدستآوردن اطمینان معقول از هماهنگي حسابرسي مستقل شركتهای اصلي و فرعي در مواردی كه بیش از
یک موسسه حسابرسي درگیر كار حسابرسي است؛
 .7هماهنگسازی امور حسابرسي مستقل با حسابرسي داخلي؛
 .8بررسي پیشنویس گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني و همکاری برای رفع اختالفنظر بین حسابرس
مستقل با هیئتمدیره و مدیرعامل با رعایت آیین نامه برگزاری مجامع توكافوالد؛
 .3بررسي نتایج یافتههای حسابرس مستقل و بازرس قانوني با حضور مدیریت اجرایي .این بررسي شامل بررسي
هرگونه محدودیت در دامنه رسیدگي حسابرس مستقل ،هرگونه عدم توافق حسابرس مستقل با مدیریت،
قضاوتهای كلیدی حسابداری و حسابرسي ،اشتباهات و اصالحات گزارشهای مالي ،و حسب مورد،
پاسخخواهي از مدیریت اجرایي است؛
 .01بررسي "نامه مدیریت" حسابرس مستقل و پيگیری اقدامات مدیریت در پاسخ به آن؛
 .00بررسي و پيگیری اقدامات انجامشده برای رفع بندهای گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني و انجام
تکالیف تعیینشده از سوی مجامع عمومي صاحبان سهام شركت؛
 .02اعالم نظر قبلي درباره انجام خدمات غیر حسابرسي مجاز با توجه به آیین رفتار حرفهای توسط حسابرس مستقل
و همچنین مهارت و تجربه حسابرس مستقل برای ارایه این خدمات؛ و
 .09برقراری امکان ارتباط آزاد و كامل حسابرس مستقل با كمیته حسابرسي.
 . 5رعایت قوانین ،مقررات و الزامات

ماده ( :)9اهم مسئولیتهای كمیته حسابرسي در ارتباط با رعایت قوانین ،مقررات و الزامات ،بهدستآوردن اطمینان معقول از
وجود رویکرد و فرآیندهای اثربخش برای نظارت بر موارد زیر است:
 .0رعایت قوانین ،مقررات و الزامات بیرونسازماني و درونسازماني در انجام همه فعالیتهای شركت؛
 .2وجود برنامه راهبردی و پيگیری اجرای راهبردها در راستای دستیابي به اهداف كلي و عملیاتي؛
 .9وجود منشور اخالق سازماني و پایبندی مدیریت و كاركنان به آن؛
 .4پیگیری آثار تغییرات صورتپذیرفته در قوانین و مقررات مربوط بر فعالیت شركت؛ و
 .9پیگیری گزارشهای دریافتي مبني بر عدم رعایت قوانین ،مقررات و الزامات شامل مصوبات هیئتمدیره.
 . 6گزارشدهی

ماده ( :)11اهم مسئولیتهای كمیته حسابرسي در ارتباط با گزارشدهي به شرح زیر است:
 .0ارائه گزارش درباره عملکرد واحد حسابرسي داخلي و حسابرسي مستقل به هیئتمدیره؛
 .2تدوین گزارش فعالیت ساالنه كمیته حسابرسي  -دستكم شامل معرفي اعضا و پیشینه آنان ،اهم وظایف،
فعالیتهای انجامشده ،شمار جلسات برگزارشده ،دستاوردها و برنامههای آینده  -برای افشا در گزارش فعالیت
هیئتمدیره به مجمع عمومي صاحبان سهام؛ و
 .9ارائه دیگر گزارشهای الزم به هیئتمدیره در چارچوب این منشور.
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ماده ( :)11در صورت وجود موارد بااهمیتي از عدم توافق كمیته حسابرسي و هیئتمدیره ،هیئتمدیره مکلف است موضوع را
در گزارش كنترل داخلي توضیح دهد.
 . 7دیگر مسئولیتها

ماده ( :)12دیگر مسئولیتهای كمیته حسابرسي به شرح زیر است:
 .0نظارت بر اطالعات ،شرایط و رعایت الزامات مرتبط با معامالت با اشخاص وابسته؛
 .2بهدستآوردن اطمینان معقول از سالمت ،اتکاپذیری و بهموقع بودن دیگر گزارشهای تهیهشده برای مقاصد
انتشار بیرونسازماني؛
 .9حضور رئیس كمیته حسابرسي در مجمع عمومي صاحبان سهام برای پاسخگویي به پرسشهای سهامداران؛
 .4بهدستآوردن اطمینان معقول از آگاهي هیئتمدیره از موضوعاتي كه ممکن است اثر بااهمیتي بر وضعیت مالي
یا امور مرتبط با فعالیت شركت داشتهباشد؛
 .9تعامل با دیگر كمیتههای هیئت مدیره؛
 .1ارزیابي منظم عملکرد كمیته حسابرسي اعم از عملکرد هر یک از اعضا و كلیت كمیته حسابرسي؛ و
 .7انجام دیگر فعالیتهای مربوط به این منشور بنا به درخواست هیئتمدیره.

تشکیل جلسات
ماده ( :)13الزامات تشکیل جلسات كمیته حسابرسي شامل موارد زیر است:
 .0تقویم تعداد جلسات عادی و زمان تشکیل آنها در نخستین جلسه كمیته حسابرسي به تصویب ميرسد .شمار
جلسات كمیته حسابرسي نباید كمتر از  1بار در سال باشد و باید با دوره گزارشگری مالي شركت هماهنگ
باشد؛
 .2جلسات كمیته حسابرسي با اكثریت اعضا رسمیت ميیابد .حضور دیگر افراد فقط با اجازه كمیته حسابرسي مجاز
است؛
 .9مدت زمان هر جلسه باید طوری تنظیم شود كه موضوعات به اندازه كافي مورد بحث ،استدالل ،بررسي و
نتیجهگیری قرار گیرد .همچنین ،فاصله جلسات كمیته حسابرسي با جلسات هیئتمدیره باید طوری تنظیم شود
كه نتایج و گزارشهای كمیته حسابرسي به طور مناسب در اختیار هیئتمدیره قرارگیرد؛
 .4كمیته حسابرسي در هر سال مالي باید دستكم دو جلسه اختصاصي با حسابرس مستقل شركت درباره
موضوعات مربوط برگزاركند؛
 .9در نخستین جلسه هر سال مالي باید برنامه ساالنه فعالیت كمیته حسابرسي بررسي و تصویبشود .همچنین،
موضوعات ارجاعي به كمیته حسابرسي باید بر حسب اهمیت توسط رئیس كمیته طبقهبندی و برای بررسي و
تصمیمگیری به كمیته حسابرسي ارائهشود؛
 .1دستور جلسات كمیته حسابرسي كه توسط دبیر كمیته با هماهنگي رییس كمیته تدوینميشود ،باید دربردارنده
چکیدهای از مطالبي باشد كه در جلسه پیش رو طرحخواهندشد .این دستور جلسات باید برای جلسات عادی
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دستكم یک هفته پیش از برگزاری جلسه و برای جلسات فوقالعاده  2روز پیش از جلسه برای اعضا
ارسالشود؛
 .7از موارد طرحشده و تصمیمات اتخاذشده در هر جلسه ،صورتجلسهای توسط دبیر كمیته تهیهميشود كه باید به
امضای اعضای حاضر در جلسه برسد .یک نسخه از این صورتجلسات مشتمل بر خالصه تصمیمات اتخاذشده
باید حداكثر یک هفته پس از تاریخ برگزاری هر جلسه به دبیرخانه هیئتمدیره توكافوالد ارسالشود؛ و
 .8مسئولیت نگهداری نظاممند صورتجلسات و دیگر مستندات مربوط به فعالیتهای كمیته حسابرسي بر عهده
دبیر كمیته است.
 .3چنانچه هر یک از اعضای كمیته حسابرسي نسبت به موضوعي تضاد منافع داشته باشد ،باید آن را پیش از آغاز
جلسه اعالم كند تا پس از تصمیمگیری دیگر اعضا ،اقدام الزم انجام و موضوع در صورتجلسه درج شود.

