سیستم کنترل داخلی و حسابرسی داخلی

واحد حسابرسی داخلی شرکت بیمه سامان با  3نفر پرسنل دارای سوابق حرفه ای فعالیت میی نمادید  .ادی واحید
بصورت مستمر تحت نظرکمیته حسابرسی شرکت می باشد .هم اکنون دک عضو غیر موظف هیأت مددره ،دک عضو از جوامی
بی المللی و داخلی حسابداری و حسابرسی و دک عضو از جامعه حسابداران رسمی اعضای اد کمیته را تشکیل می دهند.
با توجه به اهداف حسابرسی داخلی (اهداف عملیاتی ،گزارشگری و رعادتی) ،دامنه عملییات همیه جن یه هیای کنتیر
داخلی اعم از مالی و غیرمالی را شامل می گردد .در برنامه حسابرسی داخلی حوزه هادی که دارای ردسک باالتر باشند انتخیا
می گردد و زمان مناسب جهت انجام رسیدگیهای الزم تخصیص می دابد و بعد از تصودب کمیتیه حسابرسیی در دسیتور کیار
واحد حسابرسی داخلی قرار می گیرد .اد حوزه ها می تواند دک فرادند دا فعالیت و دا دک واحد را شامل گردد .برنامیه ردیزی
حسابرسی داخلی براد م نا به حسابرسان کمک می کند حسابرسی را طوری برنامه ردزی نمادند که مناب در اختیار عمیدتا"
به نواحی اختصاص دابد که حائز اهمیت بیشتری هستند.
اجزای چارچو کنتر داخلی شامل محیط کنترلی ،ارزدابی ردسک ،فعالیتهای کنترلی ،اطالعات و ارت اطات و نظیارت
توسط شرکت طراحی گرددده است .در اد رابطه نمودارهای جردان کیار و فرادنیدهای عملییاتی شیرکت تهییه شیده و رونید
کنترلهای داخلی در قالب دستورالعملهای اجرائی جهت واحدهای مختلف تعردف و ابیال شیده اسیت .نظیارت بیر کنترلهیای
داخلی شرکت در رده های مختلف مددردت و حوزه معاونت فنی و حوزه معاونت اداری صورت می گیرد.
حسابرسی داخلی در راستای وظیفه ارزدابی کنترلهای داخلی در چارچو  ،COSOروند اجرائی دک فعالیت ،فرادنید و دیا

فعالیتهای دک واحد مددردت را مورد بررسی قرار می دهد و ردسکهای موجود با اهداف فعالیتهای مورد بررسی مشخص می
شود .سپس ارزدابی مؤثربودن کنترلها از طردق بررسی طراحی کنترلهای تعردف شده  ،میزان اجرای کنترلهیای میوکور و
میزان نظارت توسط مددردت ،بررسی و پیشنهادات حسابرسی داخلی جهت به ود سیستمهای کنترلهای داخلی به کمیته
حسابرسی ارائه می گردد .بعالوه چک لیستهای ارزدابی سیستم کنترلهای داخلی براساس فرمت سازمان بورس طراحی و
تکمیل می شود.
از جمله سادر وظادف حسابرسی داخلی بررسی صورتهای مالی شرکت در مقط  6ماهه و  21ماهه ،بررسیی رعادیت
قوانی و مقررات و الزامات درون سازمانی و برون سازمانی ،پیگیری مصیوبات کمیتیه حسابرسیی و تهییه گیزار
اقدامات انجام شده و انجام رسیدگیهای ودژه ای که مورد درخواست مددردت شرکت باشد ،می توان برشمرد.
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