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   :ائه توضیحات زیر الزم دانسته شدضمن تشکر از بازرس محترم در بررسی دقیق صورتهاي مالی ار
 : اساسنامه  1براساس ماده  -

بصورت صنفی و غیر انتقاعی می باشد با عنایت به  مستقل و یسندیکاي صنعت برق ایران شخصیت حقوق
د و زیان بلکه براساس هزینه درآمد تهیه و ماهیت غیر انتقاعی سندیکا صورتهاي مالی سندیکا نه براساس سو

شرکت هاي تجاري که ماهیتاً براساس سود و  رویکرد با متفاوتفعالیت هاي سندیکا بررسی  ارائه می شود و
تمرکز بر صحت  مالی صورتهاي تشکل هاي غیر انتقاعی درگیرد در می ه اند صورت انتقاع تشکیل شد

ت که خوشبختانه گزارش بازرس محترم نشاندهنده تأیید این بخش از و هزینه ها اس درآمدهاگزارشات 
        موارد زیر را باستحضارگزارشات می باشد و اما درخصوص موارد مطروحه در گزارش بازرس محترم 

 . می رساند

 :  3و 2و1در خصوص بندهاي  -

ه ثبت هزینه یا درآمد از گزارش بازرس با توجه به اینکه انجام تغییرات مورد نظر بازرس مشتمل بر این است ک
با اوالً . یک سال به سال دیگر می تواند موجب جابجایی سود و زیان سندیکا از یک سال به سال دیگر شود

ثبت فعلی  ثانیاً از آنجائیکه با روش. سندیکا نیست فادهاغیر انتقاعی بودن سندیکا سود و زیان در  توجه به
درآمد  یا کمبود ی شود اثر آن در مجموع به نحوي نیست که بتواند در مازاداین جابجایی در هر سال تکرار م
  . هزینه اثر قابل توجه داشته باشد

تغییرات مورد نظر  پرسنلی و مالی سندیکا البته با توجه به درخواست بازرس در این خصوص درحد مقدورات
  .در آینده بعمل خواهد آمد

 : 4درخصوص بند  -

اسنامه سلب عضویت اعضا باید در مجمع تصویب شود که چون هیئت مدیره چنین اس 8-4به استناد بند  
 .نتفی استقصدي نداشته موضوع م

 : 5در خصوص بند  -

       توسط دبیرخانه در دست پیگیري است اما موضوع ریال253,153,000چکهاي برگشتی اعضا به مبلغ  
توجه به شرایط شرکت ها در دوران رکود  نمی توان شواهدي کافی براي امکان وصول ارائه داد به هر حال با

 . این موضوع از طریق مذاکره و پیگیري باید به نتیجه برسد

 :  6در خصوص بند  -

در ارتباط با روش حسابداري شعب متأسفانه از ابتداي تشکیل شعب آیین نامه مشخص در این ارتباط وجود 
یین نامه و یکسازي سازي روابط مالی تهیه آ بود توضیح اینکهشده  ایجاد لبق زا اختالف روش و ایننداشت 

  .با شعب در دست اقدام است انشاءاهللا با کمک بازرس محترم زودتر به نتیجه برسد 
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 : 7در خصوص بند  -

طبق توافق با اتاق دو دانگ از ساختمان سندیکا بعنوان تضمین وام در گرو اتاق قرار گرفته است و بحث 
 .مطرح نیست لذا ثبت کامل هزینه هاي استهالك نباید منعی داشته باشدواگذاري 

 : 8در خصوص بند  -

که به دلیل عدم انجام به موقع تکالیف  91و  90با پیش بینی ذخیره جهت مالیات خصوصاً براي سالهاي  
در حالی که  خواهیم نمودقانونی ارقام آن قابل توجه است عمالً دارایی را محق به دریافت مالیات مزبور 

 .تیم و باید براي حذف یا کاهش آن اقدام کنیم معترض هس اصل موضوعنسبت به 

 : 9در خصوص بند  -

اینکه این مطالبات طی سالیان در حسابهاي سندیکا طالبات غیر قابل وصول بدلیل از بابت م یتانوستعدیل 
ن تعدیل صورت گیرد همانگونه که هیئت مدیره مصوب نمود که ای نبودباقیمانده و امیدي هم به تسویه آن 

سود یا زیان از یک  سندیکا نگرانی از بابت انتقال غیر انتقاعی یتبا توجه به ماه در این موضوع عرض کردم
 ندرک یعقاو و يزاس فافش رب لصاو دوبنفعالیت هاي سندیکاي  اولویت و فادها سال به سال دیگر در

  .دوب اهباسح
دو  اروظایف بازرس  اکیدنس همانساسا  42در خاتمه ضمن تشکر از بازرس محترم یادآوري می نماید ماده 

  :فعالیت اصلی زیر تعیین کرده است 
 و عملیات هیئت مدیره در حدود مقررات اساسنامه نظارت بر کلیه اقدامات  - 1

 مجمع به و ارائه گزارش  یلام ياه تیلاعف و در خصوص ترازنامه رظاظهارن - 2

 ،وظایف بازرس  42-1  و غیر انتقاعی سندیکا در خصوص بند ینمایم با توجه به ماهیت تشکل یم هیصوت
  .مورد توجه قرار گیرد طوسبم يبطور در گزارشات بعديامات هیئت مدیره نیز نظارت بر اقد

در صورت عدم تمرکز و نظارت بر فعالیت هاي هیئت مدیره ممکن است  هدادناشن مشابه در تشکل ها بتجار
ر داخل و با استفاده از امکانات و تابلو سندیکا با تشکیل محفل ها و البی ها د یخربشرایطی پیش آید که 

و گروهی را به منافع عمومی اعضا ارجح نمایند یا از سندیکا بعنوان نردبانی براي  یتکرشخارج سندیکا منافع 
نظارت  هکاستفاده شود  یتکرشع فکز قدرت و تصمیم گیري در جهت مناوصل شدن به کانون ها و مرا

تمرکز بر  یدن به اهداف سندیکا وبازرس در پیشگیري از این قبیل اقدامات ، می تواند کمکی بزرگی در رس
 ار نیا یگتسیاش لقادح دشابن رتشیب رگا سرزاب فیاظو زا شخب نیا تیولوا هک منافع مشترك اعضا باشد

  .دریگ رارق هجوت دروم یلام ياهتروص دح رد دراد
  .در خاتمه مجدد از تالشهاي بازرس محترم تشکر می نماید

  
  یتداعس دوعسم                           

   راد هنازخ                               
 


