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 -1نام مؤسسه و نشانی
مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده كاران ــ حسابداران رسمی
نشانی:
تهران  -خیابان شریعتی – باال تر از دوراهی قلهک – روبروی خیابان یخچال – بن بست شریف –پالک 5
تلفن  01( :خط ) 55955901

فاكس 55955912 :

تلفن همراه 19050051029 :و 19050520320
پست الكترونیكی farrokhaliasghar@gmail.com :و bakhtiari@azn.ir
سایت اینترنتی www.azn.ir :

 -2تاریخ تاسیس و شماره ثبت
خرداد  0229به شماره ثبت 05115
شماره عضویت در جامعه حسابداران رسمی ایران 250103

 -3رئوس فعالیتها وخدمات موسسه
حسابرسی صورتهای مالی
حسابرسی مالیاتی
حسابرسی داخلی
حسابرسی های ویژه
ارزیابی عملکرد مدیریت
اصالح حساب
خدمات حسابداری و نگهداری دفاتر
تهیه صورتهای مالی بر مبنای استانداردهای ایران و استانداردهای بین المللی حسابداری ()IFRS
طراحی و استقرار سیستم های دستی و مکانیزه
ارائه خدمات تولید و استقرار بسته های نرم افزاری سفارشی و آماده
ارائه مشاوره مالیاتی ،پرسنلی و کارشناسی رسمی در زمینه حسابداری
مطالعات بازار و مشاوره در امور سرمایه گذاری های داخلی و خارجی

مشاوره جهت انعقاد قراردادهای بین المللی
تهیه گزارشات توجیهی اقتصادی وفنی پروژه ها
تهیه گزارشات توجیهی افزایش سرمایه
بهینه سازی ساختار مالی و تشکیالتی
ارزیابی و قیمت گذاری سهام و مدیریت سهام
داوری مالی

 -4صالحیت های موسسه
الف -موسسه عالوه برعضوویت در جامعه حسابداران رسمی ایران ،انجمن حسابداران خبره ،انجمـن حسـابداری ایـران و
انجمن حسابرسان داخلی ایران ،معتمد سازمان بورس اوراق بهادار و همچنوین سازمان ملل متحد ،بانک جهانی ،بانـک
توسعه اسالمی و اتحادیه پارلمانهای كشور های اسالمی میباشد .همچنین موسسه در حال حاضر از خدمات  055نفر پرسنل
تخصصی و حرفه ای در بخش حسابرسی و انفورماتیک (شامل  00نفر از حسابداران رسمی) بهره میبرد.

ب -بر اساس ارزیابی های سالیانه جامعه حسابداران رسمی ایران و سازمان بورس اوراق بهادار ،موسسوه در زموره موسسوات
گروه الف قرار گرفته است.

 -5تنها عضو ایرانی گروه بین المللی )Accountants Global Network( AGN
این موسسه تنها عضو ایرانی  AGN Internationalدهمین تشکل حرفه ای بین المللوی ،دارای  011عضوو در  001کشوور بوا
بیش از پانزده هزار نیروی های متخصص در سرتاسر جهان و برخوردار از پتانسیل بسیار باالی حرفوه ای تخصصوی و ارائوه دهنوده
خدمات در کلیه کشور ها میباشد .اطالعات تفصیلی در  agn.orgدرج گردیده است.

 -6فعالیت در خارج از كشور
از ابتدای سال  0215همکاری مشترکی با موسسه ( Horwath makیکی از بزرگترین گروه هوای مؤسسوات حسابرسوی اموارات
عربی متحده) که از اعضاء موسسه حسابرسی بین المللی  Crowe Horwathمی باشد در خصوص انجوام عملیوات حسابرسوی و
خدمات مدیریتی مربوطه در کشور فوق ،توسط شرکاء این موسسه آغاز گردیده است.

 -7شركاء موسسه
 مسعود بختیاری سوجبالغی (مدیر عامل) – فوق لیسانس حسابداری از دانشکده نفووووت با  00سوال سوابقه در اموور اجرایوی،تدریس دانشگاهی ،حسابرسی و مدیریت – حسابدار رسمی.
 علی اصغر فرخ (رئیس هیئت مدیره) – فوق لیسانس مدیریت اجرائی از سازمان مدیریت صنعتی و لیسانس بانکداری از موسسوهعلوم بانکی با  00سال سابقه در امور اجرایی و مالی و حسابرسی و تدریس -حسابدار رسمی.
 اسداله درخشانی  -لیسانس مدیریت صنعتی ،عضو انجمن مدیران مالی با بیش از  00سوال سوابقه در حسابرسوی و مودیریت–حسابدار رسمی.
 امیرحسین عبدالملكی -دانشجوی دکترای حسابداری با  52سال سابقه حسابرسی -حسابدار رسمی مسعود سورانی -فوق لیسانس حسابداری با  00سال سابقه در امور مالی و حسابرسی – حسابدار رسمی حدیث توكلی كوشا – فوق لیسانس حسابداری با  02سال سابقه حسابرسی – حسابدار رسمی -مهدی رضائی -لیسانس حسابداری با  05سال سابقه در امور حسابرسی – حسابدار رسمی

 -8مدیران و حسابداران رسمی شاغل در موسسه
احسان شیروانی هرندی -فوق لیسانس حسابداری با  09سال سابقه در امور مالی و حسابرسی – حسابدار رسمی
مرتضی امیرحائری -لیسانس حسابداری با  25سال سابقه در امور حسابرسی
بهروز همتی -فوق لیسانس حسابداری با  00سال سابقه حسابرسی – حسابدار رسمی
مجید صدیقی -فوق لیسانس حسابداری با  02سال سابقه حسابرسی – حسابدار رسمی
محسن علیگو  -فوق لیسانس حسابداری با  2سال سابقه حسابرسی  -حسابدار رسمی
رسول سعیدی  -فوق لیسانس حسابداری با  00سال سابقه حسابرسی  -حسابدار رسمی
مریم عالیوندی – فوق لیسانس حسابداری با  5سال سابقه حسابرسی -حسابدار رسمی

 -9سایر همكاران موسسه
موسسه در حال حاضر جمعاً از همکاری  051نفر در سطوح حرفه ای با تحصیالت بواال و مودارج دانشوگاهی در بخشوهای مختلوف
حسابرسی و خدمات مدیریت مشتمل بر سیستم و خدمات مالی و مشاوره بشرح جدول زیر برخوردار میباشد:
برحسب رده شغلی

تعداد نفرات

برحسب تحصیالت

تعداد نفرات

برحسب سوابق کاری

تعداد نفرات

شریک

2

دانشجوی دکتری

5

بیش از  01سال

2

مدیر و سرپرست ارشد و سرپرست

00

فوق لیسانس و دانشجوی فوق لیسانس و لیسانس

011

بین  21تا  01سال

5

حسابرس ارشد

50

سایر (اداری و خدمات)

01

بین  55تا  21سال

2

حسابرس

23

بین  51تا  55سال

2

کمک حسابرس

02

بین  05تا  51سال

00

رایانه و اداری

53

بین  01تا  05سال

55

بین  5تا  01سال

20

کمتر از  5سال

25

جمع

051

جمع

051

جمع

051

 -11سوابق حرفه ای موسسه حسابرسی

موسسه از زمان تاسیس تاکنون مبادرت به انجام حسابرسی مستقل و بازرسی قانونی ،اصالح حسواب ،حسابرسوی داخلوی ،ارزیوابی
سهام ،رسیدگی ویژه ،خدمات حسابداری ،تهیه صورتهای مالی تلفیقی و جداگانه بر مبنوای اسوتانداردهای ایوران و اسوتاندارد بوین
المللی گزارشگری مالی ( ،) IFRSانجام وظایف امین و متولی برای صندوقهای سرمایه گوذاری و اوراق مشوارکت ،مشواوره و سوایر
فعالیتهای مرتبط برای حدود هزار شركت و سازمان ایرانی و خارجی نمووده اسوت  .در ایون رابطوه موسسوه انجوام حسابرسوی و
خدمات مالی برای شرکتهای بزرگی در صنایع و بخشهای خدماتی مختلف از قبیل بانکها و موسسات اعتباری ،شرکتهای لیزینو

،

کارگزاری سازمان بورس  ،تامین سرمایه و مشاورین توامین سورمایه ،صوندوقهای سورمایه گوذاری و شورکتهای بیموه ،دانشوگاهها،
هتلداری ،نساجی و فرش ماشینی ،مس ،فوالد ،آلومینیوم ،سیمان ،سن  ،حمل و نقل ریلی ،جاده ای ،هوائی و دریائی ،خودرو ،مواد
شیمیائی ،قیر ،روغن موتور ،الستیک ،پالستیک ،ریختوه گوری ،قالوب سوازی ،آرایشوی و بهداشوتی ،دارو ،انتشوارات ،کفوش ،آب و
فاضالب ،مهندسین مشاور ،کارگزاری بورس ،مواد غذائی ،سلولزی ،تاسیسات حرارتی و برودتی ،سم ،کوود ،بوذر ،قطعوات کواميیوتر،
لوازم خانگی ،مصالح و لوازم ساختمانی ،کاشی و سرامیک ،نفت و گاز ،پتروشیمی و سرمایه گذاری و مرکوز آموزشوی و پژوهشوی از
جمله پژوهشکده حمل و نقل و راه و ترابری و صندوق پژوهش و فنواوری غیردولتوی سوالمت تهوران را در کارناموه خوود دارد کوه
مهمترین شرکتهای رسیدگی شده در این سالها را میتوان بشرح مندرج در صفحه بعد نام برد.
عالوه بر موارد فوق جهت مزید استحضار ،خاطر نشان می سازد خدمات حسابرسی داخلی قابل ذکر و مهم ارائه شده توسط ایون
موسسه در رابطه با شرکتهای باالست ،پتروشیمی شازند ،صنایع شیمیائی غفاری ،فعالیتهای فروش و بازاریابی شرکت ایران خودرو،
کارت اعتباری ایران کیش ،کشتیرانی ایران و هند ،کشتیرانی والفجر ،کشتیرانی اکو ،مگا پخش ،حمول و نقول ترکیبوی کشوتیرانی
جمهوری اسالمی ایران ،شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) ،گروه اقتصادی رستا وابسته به شهرداری تهران (یوا شورکتهای
فرعی مربوطه) و آزمایشگاه نیلو بوده است.

 -11سوابق حرفه ای اعضای هیات مدیره قبل از تاسیس موسسه
مسعود بختیاری :
از سال  0251الی 0231موسسه حسابرسی کوپرز -آخرین سمت مدیر حسابرسی ،از سوال  0231الوی  0232موسسوه حسابرسوی
بنیاد مستضعفان – بعنوان مدیر و از سال  0232الی  0229سازمان حسابرسی کل کشور – بعنوان مدیر ارشد و همـــزمــــان
توودریس در دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه عالمه طباطبائی و پس از سال  0229رئیس امور مجامع ،مشاور هیئت مودیره و
عضو هیئت مدیره غیر موظف در برخی از شرکتها و صنایع کشور .بازرس و حسابرس و عضو هیئت مدیره شرکتهای سورمایه گوذاری
شده با خارجیان و مسئول افتتاح و انحالل برخی از شرکتهای سرمایه گذاری با شرکای خارجی بوده اند.
سوابق حرفه ای ایشان در سازمان حسابرسی شامل پوشش دادن  5مدیر حرفه ای سازمان با حدود  531شرکت و  211نفور پرسونل
در رده های مختلف بعالوه مدیریت استانهای خراسان و سیستان و بلوچستان بوده است.

علی اصغر فرَخ :
از سال 0253تا  0259در مؤسسوووات حسابرسی کوپرزاندلیبراند و پیت مارویک و از سوال  0259توا  0239در سوازمان حسابرسوی
بعنوان مدیر حسابرسی گروه خودرو فعالیت داشته اند و بعد از آن بعنوان اشخاص حقیقی با سازمان حسابرسی همکواری نمووده انود.
همچنین از سال  0239تا  0221در شرکت تاپ سرویس بعنوان عضو هیأت مدیره و معاون موالی و اداری و از سوال 0221توا 0210
در شرکت الستیک البرز با سمت عضو هیأت مدیره و قائم مقام مدیر عامل خدمت نموده و هوموزمان عضویت غیر موظوف در هیئوت
مدیره شرکتهای مختلف و همچنین مسئولیت دبیری انجمن صنفی صنعت تایر را داشته اند.

اسداله درخشانی
از سال  0253تا  0222در موسسات حسابرسی امین و همیار و سازمان حسابرسی اشتغال داشوته و از سوال  0220بعنووان اشوخاص
حقیقی با سازمان حسابرسی همکاری نموده است .از سال  0220الی  0290در شرکت هایی همچون شرکت سواپکو بعنووان معاونوت
مالی و اقتصادی ،شرکت صافی ایران بعنوان مدیر عامل ،شرکت سرمایه گذاری ایران خودرو بعنوان معاون اجرائوی ،شورکت آهنگوری
ایران خودرو بعنوان عضو مالی هیئت مدیره ،شرکت سایيا آذین بعنوان رئیس هیئت مودیره و قوائم مقوام مودیر عامول ،همچنوین در
شرکتهای شیشه نشکن سایيا و سایيا شیشه بعنوان عضو هیئت مدیره و معاون مالی ،در شرکتهای النار و شیشه ایمنی بهنوور بعنووان
عضو غیر موظف هیئت مدیره و در شرکت چرخشگر بعنوان رئیس هیئت مدیره فعالیت داشته است.

 -12اهم پروژه های انجام شده و در حال انجام
شركتهای بورسی و شركتهای تابعه و نهاد های مالی

شركتهای غیر بورسی

شركتهای بورسی و شركتهای تابعه و نهاد های مالی

آسان پرداخت پرشین

کارگزاری باهنر

تکوین الکترونیک

بسته بندی پارس

کارگزاری تامین سرمایه نوین

آب و فاضالب شهر اهواز

بنیان دیزل

کارگزاری حافظ

آب و فاضالب شهر شیراز

بین المللی توسعه ساختمان و شرکتهای تابعه

کارگزاری صبا تامین

آب و فاضالب شهر مشهد

پارس خزر

کارگزاری توازن بازار

آب و فاضالب قزوین

پارس شهاب

کارگزاری مفید

آب و فاضالب کاشان – پروژه بانک توسعه اسالمی

پارس مینو

کارگزاری سهم آشنا

آب و فاضالب منطقه  3تهران

کارگزاری بانک خاورمیانه

آب و فاضالب هرمزگان

پاکسان

پیمان کار آفرین

آبفای خراسان رضوی و شرکتهای تابعه

پتروشیمی آبادان و شرکتهای تابعه

لیزین

پتروشیمی زاگرس

کاشی تکسرام

گروه اقتصادی مهرگان و شرکتهای تابعه

پتروشیمی فارابی

کودشیمیایی اوره لردگان

بازرگانی پتروشیمی بین الملل

پتروشیمی کرمانشاه

کشتیرانی بنیاد

بازرگانی سها کیش

تامین سرمایه امید

کشتیرانی ایران و هند

بازرگانی ناوک آسیا کیش

توسعه ریز کاميیوتر

گسترش صنایع پیام

بانک تعاون منطقه اسالمی (شعبه میالد)

لنت ترمز ایران

بانیان الکترونیک

جام دارو
جوشکاب یزد

لیزین

حمل و نقل ترکیبی کشتیرانی جمهوری اسالمی

ماشین آالت راهسازی هيکو و شرکتهای تابعه

بیمارستان میالد

خدمات انفورماتیک ایران

مجتمع صنایع آرتاویل تایر

بیمه رازی

داده پردازی ایران

مدیریت سرمایه گذاری توسعه ملی

تولیدات شیمیایی و کشاورزی گیاه

دارو سازی امین

مدیریت صنعت شوینده

خدمات بازرگانی نیرو محرکه

دارو سازی دکتر عبیدی

مجتمع صنایع الستیک یزد

دانشگاه بین المللی چابهار

دارو سازی سها

ملی صنایع مس

دانشگاه پردیس بین المللی شریف

دارو سازی کوثر

نفت ایرانول

دانشگاه پردیس کیش

سرمایه گذاری اعتضادغدیر

نفت پاسارگاد

روغن نباتی نرگس شیراز

تامین سرمایه نوین

ریخته گری آلومینیوم

کارگزاری ساوآفرین

سازمان تدارکات پزشکی هالل احمر

صرافی بانک آینده

سازمان زمین و مسکن

لیزین

ایران

کارگزاری آریا نوین
لیزین

ماشین آالت سنگین ایرانیان

سرمایه گذاری پارس آریان

لیزین

رازی

جهان توسعه

بیمارستان دی

سام سرویس

سرمایه گذاری پارس توشه

الکترود یزد

سدید ریخته گر

سرمایه گذاری پتروشیمی ایرانیان

مشاور سرمایه گذاری مدبران هما

سرمایه گذاری سروش یاران

سرمایه گذاری توسعه ملی

مشاور سرمایه گذاری ارزش پردازان آریان
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