مشخصات موسسه حسابرسي بهراد مُشار
حسابداران رسمي

مرداد ماه 0011

تاریخچه
موسسه حسابرسی بهراد مشار در سال  7711با ادغام دو موسسه دیگر تشکیل گردید .این موسسه از پیشگامان حرفه در ایرران
بوده و فعالیت آن ارائه خدمات حسابرسی مالی و مالیراتی ،حسا برسری داخیری ،اراحری و تردوین سیسر مهای مرالی ،خردمات
حسابداری ،مشاورههای مالی و مالیاتی ،بیمه و سرمایهگذاری میباشد.
این موسسه عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و مع مد سازمان بورس اوراق بهادار ایران میباشد.
فعالیت بین المللي
موسسه از سال  2002عضو شبکه بینالمییی  Nexia Internationalاز بزرگ رین شبکههای جهانی گروه حسابداران مس قل
بوده که با بیش از  000دف ر در  700کشور جهان فعال اسرت .در حرال حاررر عضرویت موسسره در شربکه مرذکور بره دلیرل
تحریمهای بینالمییی عییه ایران از مارچ  2077معیق شده است.
کارکنان :
موسسه در حال حارر دارای شش شریک و بیش از  700عضو حرفرهای و م خصر در امرور حسابرسری ،حسابرسری داخیری،
مالیاتی ،خدمات حسابداری و سیس مهای مالی ،مشاوره مالی ،مدیری ی و سرمایهگذاری میباشد.
کییه کارکنان حرفهای این موسسه دارای تحصریتت عالیره آکادمیرک و حرفرهای از دانشرگاه هرا و موسسرات مع برر ایرانری و
بینالمییی هس ند.

خــــــدمــــات
موسسه حسابرسی بهراد مشار خدمات ذیل را ارائه می دهد :
خدمات حسابرسي و اطمینان بخشي
بهراد مشار مجموعهای گس رده از خدمات حسابرسی را ارائه میدهد .تیم حرفهای موسسه با مهارتها و ظرفی های م نرو ارادر
به انجام حسابرسی هرگونه سازمان با پیچیدگیهای خاص از جمیه حسابرسی شرک های پذیرف ه شده در بورس و رسریدگیهای
ویژه ( )Due Diligenceمیباشد.
خدمات حسابرسی ما مطابق با آخرین اس انداردهای بین المییی حسابرسی شرک ها در چهارچوب اس انداردهای گزارشرات مرالی
بینالمییی ( )IFRSمیباشد.
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حسابرسي داخلي
بررسی و ایجاد ساخ ار حسابرسی داخیی در شرک ها با توجه به نو فعالیت و حجم عمییات آن همچنین انجام وظایف
حساب رسی داخیی شرک ها شامل بررسی و ارزیابی ساخ ار کن رلهای داخیی ،اس خراج نقاط رعف و ارائه پیشنهادات الزم به
مدیریت در جهت حفاظت از منابع و داراییهای شرکت.
خدمات مالیاتي و حسابرسي مالیاتي
بررسی سیاس های مالیاتی و راهنمائی سازمانها جهت بهره مندی از مزایای مالیاتی و همچنین اامینان از رعایت و انطباق
فعالیت در چهارچوب مقررات مالیاتی.
رهنمودها در تهیه و ارائه اظهارنامههای مالیاتی ،محاس به مالیات از منابع مخ یف درآمد و اامینان از رعایت سایر مقررات و
تعهدات مالیاتی منجمیه مالیات بر ارزش افزوده و مالیاتهای تکییفی مربوط به اشخاص ثالث.
ابق مقررات پیشبینی شده در اانون مالیاتهای مس قیم ،موسسه بهراد مشار از موسسات مورد تایید برای انجام حسابرسی
مالیاتی و ارائه گزارش مالیاتی میباشد.
ارزیابي سهام و سرمایهگذاری
ارائه خدمات مربوط به ادغام و خرید شرک ها ،ارزشیابی سازمانها و سیاس های ارزیابی سهام ،ارزیابی سرمایهگذاری
(.)Financial Due Diligence
خدمات حرفهای ارزیابی سهام توسط شرکا ،تجدید سازمان شرک ها و عضویت در بورس اوراق بهادار تهران.
حسابداری و طراحي سیستمهای مالي و مدیریتي
بسیاری از سازمانها به اور روزافزون م مایل به برون سپاری خدمات حسابداری و مالی خود گردیدهاند که این موسسه خدمات
فوق را با باالترین اس انداردهای حرفهای ارائه می دهد.
این خدمات شامل مجموعه ای از تنظیم اسناد حسابداری ،ثبت دفاتر اانونی ،کن رل حسابهای بانکی و نقدی ،انبارها ،تهیه و
تنظیم لیس های حقوق و نهای اً تهیه صورتهای مالی ابق اس انداردهای پذیرف ه شده حسابداری میگردد.
تدوین و براراری نظامهای حسابداری و بهای تمام شده با توجه به آخرین م دولوژی و روشها براساس اس انداردهای بین المییی
حسابداری.
مشاوره مالي و مدیریتي
ارائه مشاورههای مدیری ی در امور مدیریت نقدینگی ،وامها ،پیشبینیهای بودجه و مالی و تدوین و کاربرد مراکز مسئولی ی
درآمد ،هزینه و حسابداری صنع ی.
ارائه بس ههای مالی/تجاری به فراخور نو فعالیت و تجارت سازمانها از جمیه خدمات حرفهای مشاوران موسسه میباشد.
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ســازمــان
موسسه حسابرسی بهراد مشار در حال حارر دارای شش شریک تمام وات میباشد.
کادر تمام وات موسسه در حال حارر  89نفر به شرح ردههای تخصصی زیر میباشند.
تعداد

سمت

9
2
2
77
71
48
8

شریک
مدیر ارشد
مدیر
سرپرست وسرپرست ارشد
حسابرس ارشد
حسابرس و کمک حسابرس
اداری و حسابداری

ورعیت شرکاء و مدیران و کارکنان حرفه ای موسسه از نظر سطح تحصیتت به شرح زیر میباشد :
تعداد  -نفر

شرح
دک را حسابداری
دانشجوی دک را  -حسابداری
فوق لیسانس و دانشجوی فوق لیسانس  -حسابداری
لیسانس – حسابداری
دانشجوی لیسانس
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7
7
47
47
7

شرکا و مدیران ارشد
شرکاء و مدیران ارشد به اور تمام وات در موسسه فعال بوده و به شرح زیر میباشند :
آقای مهربان پروز
شریک ارشد از سال ( 7711سال تاسیس) ،کارشناس ارشد حسابداری ،حسابدار رسمی عضوجامعه حسابداران رسمی ایران،
حسابدارمس قل عضو انجمن حسابداران خبره ایران و کارشناس رسمی دادگس ری میباشد .نامبرده دارای بیش از  79سال
سابقه حرفهای /آموزشی از جمیه عضویت در شورایعالی انجمن حسابداران خبره ایران ،مدیر مراکز آموزش و تحقیقات سازمان
حسابرسی ،مشاور مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری میی ایران و مدیر و شریک در موسسات حسابرسی مع بر میباشد.
خانم فریده شیرازی
شریک ارشد از سال ( 7711سال تاسیس) ،کارشناس ارشد حسابداری ،حسابدار رسمی عضوجامعه حسابداران رسمی ایران،
حسابدارمس قل عضوانجمن حسابداران خبره ایران میباشد .نامبرده دارای  72سال سابقه حرفهای از جمیه عضویت در
شورایعالی جامعه حسابداران رسمی ایران ،عضویت در کار گروه های "آئین رف ار حرفه ای" و "کن رل کیفیت" جامعه
حسابداران رسمی ایران ،عضویت در شورایعالی انجمن حسابد اران خبره و مدیریت ارشد در موسسه حسابرسی آگاهان و
همکاران (کوپرز اند الیبرند سابق) میباشد.
آقای رضا یعقوبي
شریک ارشد موسسه از سال  ،7792کارشناس ارشد حسابداری ،حسابداررسمی عضوجامعه حسابداران رسمی ایران ،حسابدار
مس قل عضو انجمن حسابداران خبره ایران و کارشناس رسمی دادگس ری میباشد .نامبرده دارای  27سال سابقه حرفهای/
آموزشی از جمیه مدیریت موسسات مع بر حسابرسی ،تدریس در دانشگاه آزاد استمی ،دانشگاه امام عیی ( ) و موسسه آموزش
عالی غیران فاعی جهاد دانشگاهی میباشد.
آقای مجیدرضا بیرجندی
شریک موسسه از سال  ،7799کارشناس ارشد حسابداری ،حسابداررسمی عضوجامعه حسابداران رسمی ایران و عضو انجمن
حسابداران خبره ایران میباشد .نامبرده دارای  79سال سابقه حرفهای در موسسات حسابرسی میباشد.
آقای مجتبي سهي
مدیر ارشد ،از اب دای سال  7780با موسسه همکاری مینماید .نامبرده عضو پیوس ه انجمن حسابداران خبره انگیس ان و وییز
( )FCAبوده و دارای  79سال سابقه حرفهای /آموزشی در موسسات حسابرسی انگیس ان و ایران در رده های مدیر ارشد و
شریک ،مدیریت مالی شرکت هواپیمائی بری یش ایر ویز برای منطقه ایران و آسیای مرکزی ،مدیر کل شرکت هواپیمائی
بری یش ایر ویز در ایران و همچنین چهار سال سابقه تدریس در دانشکده حسابداری شرکت نفت و موسسه عیوم بانکی ایران
در مقطع کارشناسی میباشد.
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آقای مرتضي حاجي عباسي
شریک موسسه از مهرماه  ،7782همکار موسسه از سال  ،7797دانشجوی دک ری حسابداری ،حسابدار رسمی عضو جامعه
حسابداران رسمی ایران و کارشناس رسمی دادگس ری.
آقای محمدرضا عبدی
شریک موسسه از مهرماه  ،7782همکار موسسه از سال  ،7782دانشجوی دک ری حسابداری ،حسابدار رسمی عضو جامعه
حسابداران رسمی ایران.
خانم بهاره همتي
شریک موسسه از سال  ،7789کارشناس ارشد حسابداری ،حسابدار رسمی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران.
آقای بابک عباسقلي زاده
شریک موسسه از اسفند ماه  ، 7788کارشناس ارشد حسابداری ،حسابدار رسمی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران.
آقای مهران امیر سهامي
مدیر ارشد حسابرسی ،همکار موسسه از سال  ،7790لیسانس حسابداری ،حسابدار مس قل.
آقای مجتبي شوشتری
مدیر حسابرسی ،همکار موسسه از سال  ،7780کارشناس ارشد حسابداری ،حسابدار رسمی عضو جامعه حسابداران رسمی
ایران.
آقای محمود استحمامي
مدیر حسابرسی ،همکار موسسه از سال  ،7787کارشناس ارشد حسابداری.

عالوه بر شرکاء و مدیران موسسه ،حسابداران رسمي در استخدام عبارتند از:
خانم شهرزاد میثمي

آقای حسین محمدی کالیه
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پــروژه هـای حســـابرسي
موسسه بهراد مشار در حال حارر به بیش از یکصد واحد م وسط و بزرگ خدمات حرفه ای ارائه میدهد .تعدادی از مش ریان
عمده موسسه در سالهای اخیر به شرح زیر میباشد:
نـــــام شـــــرکــــت
الف) شرک های پذیرف ه شده در بورس و سهامی عام
 -7شرکت میی صنایع مس ایران (سهامی عام)
 -2شرکت معدنی و صنع ی گل گهر (سهامی عام)
 -7شرکت فوالد هرمزگان جنوب (سهامی عام)
 -4شرکت سرمایه گذاری توسعه صنع ی ایران (سهامی عام)
 -2شرکت پ روشیمی شیراز (سهامی عام)
 -0شرکت آلومینیوم المهدی (سهامی عام)
 -1شرکت ایران ترانسفو (سهامی عام) و تعدادی از شرک های زیرمجموعه
 -9شرکت پاالیش نفت تبریز (سهامی عام)
 -8شرکت سنگ آهن گهر زمین (سهامی عام)
 -70شرکت کیسون (سهامی عام)
 -77شرکت سرمایهگذاری توسعه معادن و فیزات (سهامی عام)
 -72شرکت بیمه ما (سهامی عام)
 -77شرکت بیمه کارآفرین (سهامی عام)
 -74شرکت بیمه سامان (سهامی عام)
 -72شرکت بورس کاالی ایران (سهامی عام)
 -70شرکت فرابورس ایران (سهامی عام)
 -71شرکت بورس اوراق بهادار (سهامی عام)
 -79شرکت شیشه همدان (سهامی عام)
 -78شرکت شیشه دارویی رازی (سهامی عام)
 -20شرکت گروه کارخانههای تولیدی نوردآلومینیوم (شرکت سهامی عام)
 -27اند مرودشت (سهامی عام)
 -22سرمایه گذاری ساخ مان ایران (سهامی عام)
 -27شرکت فوالد غدیر نی ریز (سهامی خاص)
 -24شرکت صنایع آلومینیوم جنوب (سهامی خاص)
 -22شرکت صنعت روی زنگان (سهامی عام)
 -20شرکت صنع ی بهشهر (سهامی عام)
 -21شرکت مارگارین (سهامی عام)
 -29گروه صنع ی سپاهان (سهامی عام)
 -28شرکت فوالد خراسان (سهامی عام)
 -70شرکت فرآوری مواد معدنی ایران (سهامی عام)
 -77شرکت اند لرس ان (سهامی عام)
 -72شرکت نوسازی و ساخ مان تهران (سهامی عام)
 -77شرکت فوالد ارفع (سهامی عام)
-74شرکت گس رش نفت و گاز پارسیان (سهامی عام)
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 -72شرکت فوالد صبا نور (سهامی عام)
 -70شرکت گالوانیزه فجر سپاهان (سهامی عام) – فوالد امیر کبیر کاشان
 -71شرکت همکاران سیس م (سهامی عام) و نه شرکت فرعی آن
 -79شرکت سیمان خاش (سهامی عام)
 -78شرکت آلومینیوم پارس (سهامی عام)
 -40شرکت پشمبافی توس (سهامی عام)
 -47شرکت شهد (سهامی عام)
 -42شرکت کالسیمین (سهامی عام) و شرک های گروه
 -47توسعه معادن روی ایران (سهامی عام)
 -44شرکت میی سرب و روی ایران (سهامی عام)
ب ) شرکتهای با زمینه فعالیت مهندسي ،مهندسي مشاور و پیمانكاری
 -7شرکت بینالمییی مهندسی ایران ر ایری ک (سهامی خاص) و شرک های گروه
 -2شرکت مهندسی ساخ مان و صنایع نفت (سهامی خاص) OIEC -
 -7شرکت اراحی و مهندسی صنایع انرژی (سهامی خاص) EIED -
 -4شرکت توسعه صنایع نفت وانرژی اشم (سهامی خاص) OIED -
 -2گروه شرک های فنی و مهندسی فوالد پایا (سهامی خاص) -شامل  7شرکت
 -0شرکت فن آور معادن و فیزات (سهامی خاص) -همراه با شرک های فرعی آن ( 4-)MMTEشرکت
 -1شرکت توربو کمپرسور نفت (سهامی خاص)
 -9تعدادی از شرک های گروه مپنا "نیر پارس (سهامی عام) ،مهندسی و ساخت پره توربین مپنا – پرترو (سرهامی خراص)،
نصب نیرو (سهامی خاص) و "...
ج ) شرکتهای با زمینه فعالیت تولیدی
7
2
7
4

-

شرکت مجموعه های اطعات پرسی (سهامی خاص) – گروه خودرو
شرکت توسعه صنایع خودرو (سهامی خاص) – گروه خودرو
شرکت کارخانجات نورد و پروفیل ساوه (سهامی خاص)
تک ماکارون (سهامی خاص)

د ) شرکتهای با زمینه فعالیت بازرگاني ،خدماتي و غیره
7
2
7
4
2
0
1
9
8

-

سازمان تدارکات پزشکی و شرک های گروه
شرکت فوالد م یل (سهامی خاص) و شرک های گروه
شرکت سرمایه گذاری هتل احمر (سهامی خاص) و شرک های گروه
تعدادی از شرک های آب و فارتب اس انها
کمی ه میی المپیک جمهوری استمی ایران و شرکت تابعه آن
شرکت کارگزاری خبرگان سهام (سهامی خاص)
شرکت سرمایهگذاری صندوق بازنشس گی کارکنان صنعت نفت (سهامی خاص)
موسسه انس ی و پاس ور ایران
شرکت لیزینگ شید (سهامی خاص)
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 -70شرکت لیزینگ و رفاه فرهنگیان (سهامی خاص)
- 77شرکت کارگزاری بیمه صندواهای بازنشس گی صنعت نفت
 - 72تعدادی از شرک های توزیع نیروی برق اس انها
 - 77شرکت خدمات بیمه ای حامی اع ماد آینده (سهامی خاص)
 - 74مجموعه مدیریت دارویی )مدد)دانشگاه عیوم پزشکی و خدمات بهداش ی درمانی ایران
صندوقهای سرمــایهگذاری
7
2
7
4
2
0
1
9
8

-

صندوق سرمایه گذاری آتیه میت -حسابرس
صندوق سرمایه گذاری مش رک آگاه -حسابرس
صندوق سرمایه گذاری یکم آبان -حسابرس
صندوق سرمایه گذاری لوتوس پارسیان -م ولی
صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری بانک گردشگری -م ولی
صندوق سرمایه گذاری نوین بانک مسکن -م ولی
سبدگردان کاریزما -امین
سبدگردان کارگزاری آگاه -امین
سبدگردان آرمان آتی -امین
پروژههای حسابرسي داخلي و عملیاتي

 - 7شرکت گروه باخ ر (سهامی خاص)-سالهای  82لغایت 88
 - 2شرکت پ روشیمی کاویان (سهامی خاص)-سالهای  82لغایت81
 - 7شرکت پ روشیمی میاندوآب (سهامی خاص) -سالهای  82لغایت81
 - 4شرکت پ روشیمی لرس ان (سهامی خاص )سال88-89
 - 2شرکت پ روشیمی کردس ان (سهامی خاص)سال88-89
 - 0شرکت بازرگان کاالی باخ ر (سهامی خاص) سالهای 88-82
 - 1شرکت پییمر کرمانشاه(سهامی خاص ) -سالهای  82لغایت 89
 - 9شرکت پ روشیمی مهاباد (سهامی خاص) سالهای  82لغایت 88
 - 8شرکت پ روشیمی پارس (سهامی عام)-سال88-89
 - 70شرکت پ روشیمی اروند (سهامی خاص)-سال88-89
 - 77شرکت سرمایه گذاری کوثر بهمن (سهامی خاص)سال88-89
 - 72شرکت صنایع برق و انرژی صبا (سهامی خاص)سال88-89
 - 77شرکت تجارت صنعت خییج فارس(سهامی خاص)سال81-80
 - 74شرکت پ روشیمی لردگان (سهامی خاص)
 - 72شرکت پ روشیمی آریا ساسول (سهامی خاص)
 - 70شرکت پ رو پارس (با مسئولیت محدود)
 - 71شرکت پ روشیمی جم (سهامی عام) و شرکت پ روشیمی مهر (سهامی خاص)
 - 79شرکت سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت
 - 78شرکت مایع سازی گاز ابیعی ایران (سهامی خاص)
 - 20شرکت نفت سپاهان (سهامی خاص)
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 شرکت گس رش و توسعه صنعت آذربایجان (سهامی عام) شرکت پست بانک ایران (سهامی عام) -منطقه ( 1اس ان اصفهان) شرکت بهره برداری خطوط ان قال اتیین غرب(سهامی خاص) -سالهای 7784 -7787 شرکت پارس فنل(سهامی خاص) -سالهای 7784 -7787 اتاق بازرگانی ایران و آلمان شرکت صنعت چوب شمال (سهامی عام)-سال81 شرکت الس یک سازی خوزس ان (سهامی خاص) -سال81 شرکت ریسندگی و بافندگی سیکباف یزد (سهامی خاص) –سال81 شرکت حجاب شهرکرد(سهامی خاص) –سال 81 شرکت صنع ی دوده فام (سهامی خاص) –سال81 شرکت شیشه سازی مینا (سهامی خاص )سال 81 شرکت مانا انرژی پاک (سهامی خاص)  -سال 88 شرکت تعاونی حمایت فوالد سازان معین (سهامی خاص) – سال 88پروژههای حسابرسي و خدمات مالي شرکتها و یا موسسات بینالمللي

 - 7پ روشیمی رازی
 - 2برنامه عمران سازمان میل م حد UNDP
 - 7صندوق جمعیت میل م حد UNFPA
 - 4کمیساریای عالی سازمان میل م حد در امور پناهندگان UNHCR
 - 2سازمان امور پناهندگی نروژی ()NRC
 - 0شرکت سینوپک )Sinopec International Petroleum Exploration and Production Corporation (Iran
 - 1شرکت هواپیمایی BMI
 - 9شرکت هواپیمایی االتحاد ()ETIHAD AIRWAYS
 - 8شرکت  ENIای الیا
 - 70شرکت مهندسی ایریکا IRIKA ENGINEERING AND COMMERCIAL SERVICES GmbH
 - 77شرکت اتوشاسی این رنشنال پارس -گروه خودرو
MINI MAX - 72
ESAB Middle East L.L.C Branch. - 77
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ارزیابي سهام
 -7شرکت الک ریک ایران رشت (سهامی عام) و شرکت تابعه
 -2شرکت روغن نباتی شیراز (سهامی عام) و دو شرکت تابعه آن
 -7شرکت صنایع بس ه بندی مشهد (سهامی عام)
 -4شرکت تکنولوژی و ساخت صنایع ایران – تکنیکان (سهامی خاص)
 -2شرکت مهندسین مشاور سازه و آب غرب (سهامی خاص)
 -0شرکت نهادههای دامی جاهد (سهامی خاص)
 -1شرکت مهندسی فنآور معادن و فیزات (سهامی خاص)
 -9موسسه فرهنگی ورزشی جهادگران
 -8شرکت مهندسین مشاور گنو (سهامی خاص)
اسامی سایر شرک های ارزیابی سهام شده توسط موسسه به دلیل عدم تمایل مش ریان و همچنین شرک های ارزیابی شده توسط
شرکا ،ابل از پیوس ن به موسسه ،در فهرست فوق انعکاس نیاف ه است.

پروژه های تهیه و یا انطباق صورتهای مالي شرکتها براساس استانداردهای بین المللي ( )IFRSبه زبان انگلیسي
جهت ارائه به مراجع بین المللي
7
2
7
4
2
0

-

شرکت پ روشیمی رازی
شرکت فوالد ارفع
شرکت فوالد م یل
شرکت صنایع غذایی به آرا
شرکت ماشین سنگین آریا
شرکت WIKA
پروژه های سایر خدمات مالي

 - 7شرکت راهآهن جمهوری استمی ایران (سهامی خاص)

ارائه خدمات اصتح حساب و تهیه صورتهای مالی تیفیقی

 - 2صندوق پس انداز و بازنشس گی کارکنان نفت

تهیه صورتهای مالی تیفیقی

 - 7دانشگاه آزاد استمی واحد پزشکی تبریز
 - 4دانشگاه آزاد استمی واحد پزشکی تهران

خدمات مالی (اصتح حساب اموال و داراییهای ثابت)

 - 2دانشگاه زنجان و زیرمجموعه
 - 0شرکت تامین ماسه ریخ ه گری ایران (سهامی عام)

شناخت و ارزیابی سیس مهای عمییاتی

 - 1شرکت مهندسی و ساخ مان صنایع نفت (سهامی خاص)

تهیه صورتهای مالی تیفیقی

 - 9شرکت سهامی خاص لکسر

ارزیابی کن رلهای داخیی – اصتح حساب

 - 8شرکت سهامی خاص سنجش لکسر

ارزیابی کن رلهای داخیی – اصتح حساب

 - 70سازمان تدارکات پزشکی

تهیه صورتهای مالی تیفیقی  -اصتح حساب
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 - 77شرکت صنع ی و معدنی آراس ه معدن (سهامی خاص)

تهیه صورتهای مالی تیفیقی

 - 72صندوق بازنشس گی کارکنان صنعت نفت

تهیه صورتهای مالی تیفیقی

 - 77شرکت سرمایهگذاری سامانه گس ر نوین (سهامی عام)

تهیه صورتهای مالی تیفیقی

 - 74شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشس گی کارکنان
تهیه صورتهای مالی تیفیقی

صنعت نفت (سهامی خاص)

اصتح حساب

 - 72شرکت تامکار گاز

مشاوره مدیریت و طراحي و تدوین سیستم ها
آخرین پروژههای اراحی و تدوین سیس مهای مالی انجام یاف ه و یا در دست اجراء توسط مدیران این موسسه به شرح زیر
میباشد:
سیس م مورد اراحی

نام شرکت
گروه میی فوالد

سیس م ایمت تمام شده (اراحی مفهومی و مکانیزه)

واگن سازی تهران (سهامی خاص)

حسابداری بهای تمام شده

مج مع دارویی ،بهداش ی و آرایشی سها هتل (سهامی عام)

حسابداری بهای تمام شده

شرکت موتوژن (سهامی عام)

حسابداری بهای تمام شده

شرکت شهد (سهامی عام)

حسابداری بهای تمام شده

شرکت نورد صنع ی و ساخ مانی یزد (سهامی خاص)

مجموعه سیس مهای مالی و بهای تمام شده و اصتح
حساب اموال و داراییهای ثابت
مجموعه سیس مهای مالی و بهای تمام شده و اصتح

شرکت فوالد یزد (سهامی خاص)

حساب اموال و داراییهای ثابت
شرکت صنایع ماشینهای الک ریکی جوین – جمکو(سهامی خاص)

حسابداری بهای تمام شده و بودجه

شرکت گروه میی صنع ی فوالد ایران

حسابداری بهای تمام شده

شرکت تولید پمپ های بزرگ و توربین های آبی (سهامی خاص)

حسابداری بهای تمام شده
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اطالعات تماس با موسسه حسابرسي بهراد مشار :
آدرس

:

تهران ،خیابان مطهری ،خیابان فجر ،پتک ،21

کد پس ی

:

7298197770

صندوق پس ی

:

72912-2227

تیفن

:

9948 7717 - 10

فاکس

:

9970 8480

شماره شناسه میی :

70940071888

کد اا صادی

:

477777882847

شماره ثبت

:

77989

تاریخ ثبت

:

7711/07/00

پست الک رونیک :

info@behradmoshar.com
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