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 سندیکای صنعت برق  بازرسگزارش 

 25/06/1398مورخ به مجمع عمومی عادی سالیانه 

 

 ؛با سالم و احترام

 د، ضمن حضور در جلسات هیأت مدیره، از نزدیک شاهبازرس سندیکای صنعت برق باستحضار می رساند   

رای حل و اعضای محترم هیأت مدیره و دغدغه آنها ب تسایر ،پر انرژی و تالش و کوشش بی وقفه دبیر جوان

نظیر این  یستگی و عملکرد بیبه اعتقاد این بازرس، شا .بوده استمشکالت اعضاء و اعتالی صنعت برق کشور، 

ک نهاد تخصصی یو ارتقاء اعتبار آن بعنوان بعنوان تشکل نمونه کشور  موجب برگزیده شدن این سندیکا بزرگواران

یأت هنحوه اداره جلسات  ضمناً .شده است قوه قضائیهمجلس محترم شورای اسالمی، دولت و مشورتی، نزد 

   .ستایش است لی اعضای محترم، قابلمدیره و وحدت و همد

 

  :مقدمه

 یان وز و سودصورتهای  و 29/12/1397شامل ترازنامه به تاریخ  ،های مالی سندیکای صنعت برق ایرانصورت

ازرس این ببرای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور توسط  30الی 1یادداشتهای توضیحی  وجریان وجوه نقد 

 حسابرسی شده است. 

   :مسئولیت هیات مدیره درقبال صورتهای مالی

یت شامل این مسئول .دشده طبق استانداردهای حسابداری، با هیات مدیره استمسئولیت تهیه صورتهای مالی یا

عاری از ا به گونه ای که این صورتهای داخلی مربوط به تهیه صورتهای مالی است اعمال وحفظ کنترله ،طراحی

 تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.
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 :مسئولیت بازرس قانونی

انداردهای ده طبق است، اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی یادشده براساس حسابرسی انجام شمسئولیت این بازرس

 .حسابرسی است

 :مشروط مبانی اظهارنظر حسابرسی و گزارش

 اسناد و فاترامورمالی سندیکا بوده وموظف است د اداره مسئول خزانه دار ،اساسنامه 39و  38-4به موجب ماده 

 بط،ض، ثبت مربوط به آن را اسناد کنترل و پرداختها را و وصولی ها تنظیم، وصورتجلسات مالی سندیکا را

سابداری ح اسناد تایید کنترل و، بویژه رعایت کامل موارد فوقآثارناشی از عدم  .حفاظت نماید نگهداری و

ذیل ی بندها در آنهامدارک پیوست  وها  هزینههمچنین  وحق عضویت درآمد ثبت  وشناسایی نحوه  ،روزنامه

 ذکر شده است:

ه یادداشت شمار مندرج در وصول حق عضویت درسال مورد گزارشبابت ریال  12،014،774،666 مبلغ  .1

ز مبلغ اریال  9،296،898،666  صرفادرحالیکه منظور شده است.  1397اب درآمد سال عینا به حس ،1-14

ه می است ک 1397ریال مربوط به سال ماقبل  2،812،460،000است و  1397سال درآمد مربوط به فوق 

آمد ریال بابت در 1،251،550،000مبلغ همچنین  .بایستی به حساب تعدیالت سنوات قبل منظور شود

یال ر 220،750،000صورتهای مالی آورده شده است، درحالیکه  21نشریه ستبران دریادداشت شماره 

  شد.می با 1396ازمبلغ فوق، مربوط به درآمد سال 

 ریال بابت بدهی حق 6،500،490،000مبلغ  28/12/1397مورخ  465به موجب سندحسابداری شماره  .2

 ساب تعدیالت سنواتیبستانکار ح و (5-1)یادداشت شماره آنها  به حساب بدهکار عضویت اعضاء

ه حساب که می بایستی ب ،است 1397ریال مربوط به سال  4،112،740،000از مبلغ فوق  ،منظورشده است

امکان تعیین  باشد، لذامی 97 ازریال مربوط به سالهای قبل  2،387،750،000  و منظور شود 97 درآمد سال

 نگردیده است. قابلیت بازیافت دارایی ها در این خصوص، برای بازرس مقدور
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 درآمدوروش شناسایی درآمد درسندیکای صنعت برق ایران تغییر یافته است 1395سال بتدای اازنکته: 

ند )ب است به روش نقدی شناسایی شده مورد به مورد درطول سال نشریه ستبران درآمد عضویت وحق 

این در  .گزارش( 2 )بند یابد به تعهدی تغییر میروش شناسایی درآمد پایان سال  در ، لیکن(گزارش 1

ردهای استاندا وفقروشی یکسان  اتخاذ لذاحالیست که روش شناسایی هزینه همواره تعهدی بوده است. 

 . ضرورت داردهزینه  و جهت شناسایی درآمدحسابداری 

به  عیناً ریال است که 913،514،250بالغ بر مبلغ  1397پایان سال  مبلغ سنوات خدمت کارکنان در جمع .3

مبلغ  ریال از 326،215،250درحالیکه  ،(12)یادداشت شماره منظور شده است  1397هزینه سال حساب 

  .ددکه می بایستی به حساب هزینه سنوات قبل منظور گر ،تعدیالت سالهای قبل استمربوط به فوق 

 ، بر سود و زیان تأثیر گذار است.3و  2، 1الزم بذکر است آثار مالی ناشی از بندهای 

به مبلغ شرکت تعلیق شده  45ریال و  1،164،000،000به میزان شرکت انصرافی  28 عضویتحق  .4

مبنی مه اساسنا 8-4ماده رعایت کامل مفاد  ،بهای سندیکا برگشت شده استحساز اریال  3،827،550،000

 .گردد می تاکیدبراخذ مجوز از مجمع عمومی دراین خصوص 

افی شواهد کمربوط به سنوات قبل است وچک برگشتی اعضاء چند فقره بابت ریال  253،153،000مبلغ  .5

 دست نمی باشد. در هاامکان وصول آن مبنی بر

  ، رعایت نشده است خراسانحساب فی مابین با شعب اصفهان و مورد در ،شعبدوایر واصول حسابداری  .6

 .نشده است ی تهیهتلفیقصورتهای مالی ایران صنعت برق ی آیین نامه مصوب سندیکا مطابق همچنین و

سندیکا سهم درصد مبلغ دریافتی بابت حق عضویت سالیانه  50وفق مصوبه سندیکای صنعت برق ایران 

 31شعبه اصفهان . روش یکسانی برای تحقق این مصوبه اعمال نشده است ،م شعبه استدرصد سه 50و

دربرخی موارد انتقال  به شعبه اصفهان پرداخت کنند عضودارد واگرشرکت های مزبورحق عضویت را

محاسبه بعالوه شعبه اصفهان درمورد  .ایران صورت نگرفته استصنعت برق وجه به حساب سندیکای 

ساب های هزینه ودرآمد شفاف سازی ح و مستقل اقدام می کند ها، وپرداخت هزینه حقوق وسایرهزینه

شعبه  ایران مطالبات دارد. صنعت برق میلیون ریال ازسندیکای 761شعبه اصفهان  همچنین ضرورت دارد.
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 .واریز می نمایدا به حساب سندیکا عمده وجوه دریافتی جهت حق عضویت ر و عضودارد 52خراسان 

 . ایران انجام می گیردصنعت برق درسندیکای  خراسان البته محاسبه هزینه حقوق کارکنان شعبه

 سایی هزینه درموردثبت وضبط مبلغ حق عضویت وشنا روش حسابداری یکسان درمورد اتخاذنکته: 

 . شعب الزامی است

 هیأت مدیره( )با مصوبه بازرگانی تهرانق میلیون ریال تسهیالت از اتا 5،000مبلغ 1397دراسفند ماه سال  .7

دودانگ  ،ضمانت بازپرداخت تسهیالت بعنوانماه می باشد.  24آن که مدت بازپرداخت  ،دریافت شده است

ران اق بازرگانی تهبه ات ،ساختمان سندیکای صنعت برق ایران طبقه سوم دانگ مالکیت واحد 6از 

شده مالکیت وام یادوتسویه مقرراست پس از بازپرداخت  ،مابینواگذارشده است. البته وفق توافقنامه فی 

نه استهالک هزی شده بردارایی های ثابت و مستحضرباشند، رویداد یاد. دو دانگ فوق به سندیکا باز گردد

 .تأثیرگذار است 1397مندرج درصورتهای مالی سال 

 ریال 1،503،072،208مبلغ  به 91 وریال  1،521،893،269به میزان  90مالیات عملکرد سالهای پرونده  .8

یزان  ماحتساب جرائم به  با 96، وبرگ تشخیص مالیات سال درکمیسیون حل اختالف مالیاتی مطرح است

ات سالهای لیالزم برای ما ذخایرضمناً  صادر وابالغ شده است. ریال از سوی حوزه مالیاتی 971،274،665

تعیین  و ثبت نشده است سندیکاریال در حساب های  میلیون 3،996ن به میزا جمعاً 1396و  1391، 1390

 .منوط به تصمیمات مرجع مالیاتی است 96و 91، 90میزان مالیات سالهای 

 رددرسال مو ریال 6،711،504،181به میزان  حساب تعدیالت سنواتیدراهمیت  با تغییرباتوجه به  .9

 ارائه گردد. تجدید 1396صورتهای مالی سال  می بایستی ،رسیدگی

 :مشروط نظر اظهار

ای مالی یاد صورته ،گزارش 7 تا 1به استثناء آثار احتمالی موارد مندرج در بندهای  ،به نظر این بازرس .10

رد مالی وعملک 1397اسفند ماه  29وضعیت مالی سندیکای صنعت برق ایران را در تاریخ  ،شده در باال

طبق  ،اهمیت های باازتمام جنبه  ،مزبوری سال مالی منتهی به تاریخ وجریان های نقدی آن را برا

 .استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می دهد
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  گزارش درمورد سایر وظایف بازرس قانونی : 

 در و یکبه صورت فیزی، برای پرسنل مالی حسابداری پس از صدورآن امکان تغییر در مبالغ وشرح اسناد .1

ی حسابداری کنترل های داخل بر این امر ومیسر می باشد،  ازصدور حتی پس از چند ماه سامانه حسابداری

 تاثیرگذاراست.اساسنامه  40و 39مندرج در مفادماده 

سوی قره ازف 157 اقدامات 1397سال  درصوبه هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران م 259 ازمجموع .2

 .استاقدام  بال موردنیز 8فقره دردست اقدام و  94انجام یافته و سندیکا

ده است، شبیمه  ،ه دفترمرکزی سندیکابابت آتش سوزی، زلزله وسیل نزدشرکت بیمه ایرانواثاثی ساختمان .3

 می باشد. 1398آن بهمن ماه انقضاءکه تاریخ 

 بررسی ومغایرتی مالحظه نگردید. ،رسیدگیدوره گزارش هیات مدیره درارتباط با فعالیت  .4

ش )بی شده و در کلیه جلسات، مشارکت حداکثری اعضاءجلسه هیأت مدیره تشکیل  24طی سال گذشته  .5

 وجود داشته است. درصد( 60از 

 بررسی برنامه و بودجه :

دیالت قطعا متاثر از تع ،ه از سوی سندیکای صنعت برق ایرانتنظیم شد 1398برنامه و بودجه سال   .1

 فوق االشعارمی باشد. 1397کرد سال عمل

مانبندی شده و تهیه گزارشات منظم ز بودجهایجاد سازوکار مناسب برای ثبت عملکرد، مبتنی بر برنامه و  .2

 . ذاراستبودجه تاثیر گلطبع رفع آن در طول دوره برکارایی برنامه و اگیری انحرافات، وبو اندازه

تبران، سبخش درآمد مربوط به روابط عمومی، نشریه در  1397بیشترین انحراف نامساعد در بودجه سال  .3

 باشد.درصد می 75درصد و کمیته توسعه صادرات با  47باشد با کاتالوگ و سایت می

ودجه بدرصد انحراف نامساعد در بخش هزینه  15درصد انحراف نامساعد در بخش درآمد و  13بهر روی  .4

اره شده تغییر گزارش، نسبتهای اش 7تا  1ی از بندهای مشاهده می شود که البته بر مبنای تعدیالت ناش 97

 می یابد.   
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 جزیه و تحلیل اقالم ترازنامه و سود و زیان:ت

ا و کاهش یافته است که ناشی از افزایش حسابه 1397سندیکای صنعت برق در سال  در گردشسرمایه  .1

، که است صورتهای مالیدر ( 11ت شماره شیاددا) و پیش دریافتها (10یادداشت شماره )اسناد پرداختنی 

 عمدتاً مربوط به دریافت وام از اتاق بازرگانی است.

ال میلیون ری 748/1معادل  1396نسبت به سال  (5یاداشت شماره )طلب از اعضاء بابت حق عضویت  .2

 باشد.توفیق در وصول حق عضویت می عملکرد مناسب دبیرخانه و کاهش یافته است که ناشی از

 است. کاهش یافته  یافتنیحسابهای درافزایش و  96نسبت به سال  سندیکا نقدینگی .3

ا پرداخت آن است، که پیشنهاد می گردد ب ریال ونیمیل 359/2ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان معادل   .4

 بدهی سندیکا به کارکنان از این بابت کاهش یابد.

اشته ریال کاهش دمیلیون  535/1عادل  م 1396سال  در قیاس با 1397سندیکا درسال عملیاتی درآمد  .5

هزینه ها نیز  وبرآیند سایر درآمدها  هزینه های عملیاتی تقریباً بدون تغییر بوده است. است، در حالیکه

 . میلیون ریال کاهش داشته است 488معادل  1396نسبت به سال 

 پیشنهادات بازرس:  

 ،رایندهافو کلیه  آیین نامه مالی سندیکای صنعت برق ایران بازبینی حسابداری،جهت یکسان سازی عملیات  .1

وب روش های اجرایی بارعایت کنترل های داخلی حسابداری وفق استانداردهای حسابداری، تنظیم ومص

 گردد.

شعب  و سیستم حسابداری یکپارچه سندیکای صنعت برق وشعب آن با رعایت روش حسابداری دوایر .2

 .راه اندازی شود طراحی و

 مالی سندیکای برق تقویت شود.  ساختار بخش .3

 وضعیت شعب در اساس نامه تعیین تکلیف شود. .4

 در کلیه جلسات هیأت مدیره، زمان مشخصی برای ارائه گزارش توسط کمیته ها لحاظ گردد.  .5



 گزارش بازرس سندیکای صنعت برق به مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 98/06/25

 7 از 7 صفحه

 

کا با اخذ سندی)غیر منقول( ثابت مشهود بنحوی اصالح شود که فروش دارائی های  علیف اساسنامه 38-3بند  .6

 صورت پذیرد.  عمومی مجوز از مجمع

کای صنعت با صورتهای مالی سندی و صورتهای مالی شعب حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه هرسال تهیه گردد .7

 .برق ایران تلفیق گردد

مجامع  و ددگر ل ازمهلت قانونی ارسال اظهارنامه مالیاتی برگزارمجمع عمومی سندیکای صنعت برق ایران قب .8

 عمومی شعب پس ازآن تشکیل گردد.

 استفاده از سامانه مناسب بودجه توصیه می گردد. .9

ت هیأرئیس واعضای محترم  برق وکارکنان و پایان ضمن تشکروقدردانی ویژه از دبیر محترم سندیکای صنعت در

درگاه حضرت باریتعالی  از را مجموعه سندیکای صنعت برق ایران این عزیزان وتوفیق روزافزون جهت  ،مدیره

 دارم. آرزو

 ا تجدید احترامب

 یدمحسن میرصدریس

 بازرس سندیکای برق
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