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ENگزارش کنترل ھایگزارش کنترل ھای داخلی

728,789سرمایه ثبت شده:سیمان ھگمتانشرکت:

0سرمایه ثبت نشده:سھگمتنماد:

:(ISIC) 1400/10/30در تاریخ گزارش کنترل ھای داخلی539425کد صنعت

پذيرفته شده در بورس تھرانوضعیت ناشر:1400/10/30سال مالی منتھی به:

 
 

دوره مورد گزارش و دامنه گزارش

این گزارش در راستای اجرای دستورالعمل کنترل ھای داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بھادار، تھیه شده است و محدود به کنترل ھای داخلی حاکم بر
گزارشگری مالی در تاریخ 1400/10/30 می باشد.

مسئولیت ھیئت مدیره در قبال كنترل ھای داخلي

مسئولیت استقرار و بکارگیری کنترل ھای داخلی مناسب و اثربخش، به منظور دستیابی به اطمینان معقول نسبت به قابلیت اتکا و به موقع بودن گزارشگری
مالی، افشای مناسب و کامل اطالعات اشخاص وابسته، پیشگیری و کشف به موقع تقلب ھا و سایر تحریفھای بااھمیت در گزارشگری مالی، نگھداری مستندات
مناسب در خصوص معامالت و رویدادھا، منطقی بودن اطالعات مالی پیش بینی شده، مقایسه عملکرد واقعی با بودجه و افشای کامل دالیل مغایرت بااھمیت و

افشای فوری اطالعات مھم با ھیئت مدیره می باشد. ھمچنین، مسئولیت ارزیابی و گزارشگری کنترلھای داخلی مذکور بر عھده ھیئت مدیره است.

چارچوب کنترل ھای داخلی

شرکت، مدیریت ریسک و کنترل داخلی را در فرآیند کسب و کار خود یکپارچه نموده و اجزای چارچوب کنترل داخلی شامل محیط كنترلي، ارزيابي ريسك،
فعالیت ھاي كنترلي، اطالعات، ارتباطات و نظارت را مطابق با مفاد دستورالعمل کنترل داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بھادار، طراحی، مستقر و اجرا نموده

است. سامانه کنترل داخلی، صرف نظر از نوع طراحی آن، به دلیل محدودیتھای ذاتی خود ممکن است نتواند از تحریفھا پیشگیری یا آنھا را کشف کند. با این
حال اطمینان معقولی را نسبت به تھیه و ارایه گزارشھای مالی به موقع و قابل اتکا فراھم می آورد.

ارزیابی کنترل داخلی

ھیئت مدیره شرکت، اثربخشی کنترلھای داخلی حاکم بر گزارشگری مالی را در تاریخ 1400/10/30 ارزیابی نموده است. در فرآیند ارزیابی مزبور، از معیارھای
ذکرشده در 

در فصل دوم دستورالعمل کنترل داخلي مصوب سازمان بورس و اوراق بھادار استفاده شده است.
 
 
 

اظھارنظر ھیات مدیره

عدم وجود ضعف با اھمیت در کنترل ھای داخلی 
بر اساس ارزیابی ھای انجام شده، ھیئت  مدیره معتقد است که کنترل ھای داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت در تاریخ 1400/10/30 اطمینان معقولي از

دستیابي به اھداف شركت مي دھد و بر اساس معیارھای یاد شده، اثربخش بوده است.

شایان ذکر است، عدم توافق با اھمیتی بین کمیته حسابرسی و ھیئت  مدیره درخصوص کنترل ھای داخلی حاکم بر گزارشگری مالی وجود ندارد. 
 
 

تاریخ صدور گزارش

1401/01/29

امضاکنندگان گزارش

سمتنام و نام خانوادگی

رئیس ھیئت مدیرهمحسن رستمي

عضو ھیئت مدیرهداود مشھدي ابوالقاسم اصفھاني

عضو ھیئت مدیرهداود زارعین

نایب رئیس ھیئت مدیرهعلي اصغر گرشاسبي

عضو ھیئت مدیرهبابک دل زنده

مدیرعاملعلي اصغر گرشاسبي

رییس کمیتهمحسن رستمي
حسابرسی

باالترین مقام مالیمحسن حبیب زاده

اطالعات نمایش داده شده با اطالعات امضا شده مطابقت دارد
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