بانک ملت (سهامی عام)
گزارش عملکرد کمیته حسابرسی در سال 1394
مقدمه:
فعالیت کمیته ح سابر سی بانک در سال  1394در چارچوب من شور کمیته ح سابر سی و وظایف م صوب و در
جهت اطمینان از ا ستقرارکنترلهای داخلی منا سب و کافی به منظور شفافیت و قابلیت اتکای اطالعات به ویژه
گزارشگگیری مالی و بهدود پاسگگویویی ،دسگگتیابی به اافا  ،رعایت قوانین و مقررات ،حفاظت از منابع و رعایت
صرفه اقتصادی و امچنین ارتداط با حسابرس مستقل ،بررسی گزارشهای مربوطه و تقویت مفیریت حسابرسی
داخلی متمرکز بوده ا ست .تعفاد اع ضای کمیته ح سابر سی بانک  5نفر میبا شنف که تو سط ائیت مفیره بانک
انتواب شفه انف .کمیته حسابرسی در سال  ،1394تعفاد  22جلسه اصلی و توصصی تشکیل داده است.
ترکیب اعضای کمیته به شرح ذیل میباشف:
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 1394/01/05معاون مفیرعامل در امور مالی
 1394/01/05عضو جامعه حسابفاران رسمی ایران

 1394/01/05عضو جامعه حسابفاران رسمی ایران

1394/01/05

رئیس اداره کل امور مالی  ،عضو جامعه حسابفاران رسمی
ایران

دبیرکمیته  1394/01/05مفیر حسابرسی داخلی

اام اقدامات انجام شده توسط کمیته حسابرسی بر حسب وظایف و مسئولیتهای محوله به شرح ذیل میباشف:
 .1اقدامات انجام شده در حوزه حسابرسی مستقل
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در را ستای ارتداط م ستمر با ح سابرس م ستقل جل ساتی با ح ضور مفیر گروه ح سابر سان م ستقر در بانک در
جهت رفع موانع کاری و محفودیتها ،مذاکره در خصوص فرآینف تهیه و اصالح صورتهای مالی ،بررسی موضوعات
مرتدط با گزارش حسابرسی صورتهای مالی ،گزارش حسابرسی سود و زیان پیش بینی شفه ،گزارش حسابرسی
مالیاتی،گزارش ح سابر سی مطالدات از دولت و نامه مفیریت ،م شکالت مربوط به سی ستم کنترلهای داخلی و
سایر م شکالت بانک و نهایت ًا اتواذ تفابیر الزم جهت فراام نمودن شرایط انجام برر سیهای تکمیلی ح سابر سی
تشکیل گردیف که خالصه آن به شرح ذیل میباشف:
 .1.1بررسی پیشنویس صورتهای مالی بانک و گزارش حسابرسی صورتهای مالی بانک برای سال مالی منتهی
به  1393/12/29با حضور حسابرسان قانونی بانک؛
 .1.2بررسگگی گزارش بررسگگی اجمالی صگگورتهای مالی میانفورهای تلفیقی گروه و بانک منتهی به  94/06/31با
حضور حسابرسان قانونی بانک؛
 .1.3بررسگگی گزارش حسگگابرسگگی ویژه مطالدات بانک از دولت ،دولت از بانک ،منابع و مصگگار ارزی و اموال
غیرمنقول ،اتواذ تصمیم مدنی بر اعمال تعفیالت تصمیم گیری شفه در گزارش؛
 .1.4بررسگگی گزارش نامه مفیریت سگگال  1393بانک و پیییری و بررسگگی اام پاسگگوهای ارائه شگگفه توسگگط
واحفاای بانک در خصگگگوص بنفاای گزارش مذکور ،اعمال اصگگگالحات و متعاقداً تاییف و ارسگگگال به سگگگازمان
حسابرسی؛
 .1.5ادامه جل سات م شترک با ح سابر سان م ستقل با اف رفع به موقع موانع احتمالی ح سابر سی و فراام
نمودن شوااف حسابرسی مورد نیاز تا خاتمه کار حسابرسی
 .2اقدامات انجام شده در حوزه حسابرسی داخلی
 .2.1برر سی گزار شات ح سابر سی داخلی در خ صوص فرآینفاای عملیاتی بانک ،اتواذ ت صمیم مدنی بر اعمال
اصالحات و متعاقداً تاییف و تصویب توسط اعضای کمیته جهت تقفیم به ایئت مفیره بانک
 .2.2تقویت ارتداط کمیته حسابرسی و کمیته ریسک با اف استقرار حاکمیت شرکتی مطلوب
 .2.3بررسی برنامه جامع حسابرسی و گزارش بودجه عملیاتی سال  1395مفیریت حسابرسی داخلی (معاونت
عملیات بانکی و شگگرکتها و معاونت  )ITبا رویکرد نظارتی ،اعمال اصگگالحات و متعاقداً تاییف و تصگگویب توسگگط
اعضای کمیته؛
 . 2.4برر سی گزارش مفیریت ح سابر سی داخلی درخ صوص آخرین و ضعیت تو صیهاای ادارات کل ح سابر سی
شفه و امچنین توصیهاای اجرایی شفه در واحفاا؛
 .3سایر موارد
بررسی ،بحث و تدادل نظر و اتواذ تصمیم درخصوص گزارشات کارویژه و پروژهاای موردی از قدیل:
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 .3.1بررسی گزارش اکچوئری سال 1393بانک با حضور اکچوئریستهای بانک
 .3.2اظهارنظر در خصگگوص پیش نویس دسگگتورالعمل حفاقل الزامات ناظر بر کنترل اای داخلی در موسگگسگگات
اعتداری
 .4اولویتها و برنامههای آتی کمیته حسابرسی
 .4.1بررسی برنامه ساالنه مفیریت حسابرسی داخلی برای سال  1395و اعمال اصالحات مف نظر و تصویب آن.
 .4.2تشکیل جلسات دورهای با حسابرس مستقل با اف اطالع از موانع کاری و سایر اشکاالت برخورد شفه.
 .4.3پیییری در مورد استقرار بودجهبنفی جامع در قالب نظام حسابفاری مفیریت.
 .4.4پیییری در مورد انجام محاسدات اکچوئری و ثدت تعهفات صنفوق بازنشستیی.
 .4.5بررسی گزارش نظام کنترلهای داخلی خطاب به مجمع.
 .4.6بررسی تغییرات در اام رویهاای حسابفاری و بررسی گزارشات حسابرسی شرکتهای الفینگ.
تهیه کننده :مدیریت حسابرسی داخلی
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