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مؤسسه حسابرسي آگاهان و همكاران
 -1مؤسسه حسابرسي آگاهان و همكاران (حسابداران رسمی) با بيش از چهل سال سابقه فعاليت يكي از قديمي ترين
مؤسسات ارائه دهندة خدمات حسابداري ،مشاورة مالي و حسابرسي در بخش خصوصي مي باشد كه با استفاده
از تجربيات شركاء مجرب خود كه عمدتاً عضو انجمنهاي حساابداران خراره انستساتان و جامعاه حساابداران
رسمي ايران مي باشند ،قادر به ارائه خدمات حرفه اي در زمينه هاي مختتف مي باشد كه اجماالً به شرح ذيال
است-:
حسابرسي و بازرس قانوني

● حسابرسي و بازرسي قانوني شركتهاي پذيرفته شاده در ساازمان باورو اوراه بهاادار ،سااير شاركتها در
بخشهای خصوصی و دولتی ،شعب شرکتهای خارجی مجری قراردادهای پيمانکاری در ايران و. ...
● اين مؤسسه از ابتدا جزو مؤسسات حسابرسی معتمد سازمان بورو و اوراه بهادار می باشد.
خدمات مشاوره ای مالياتي و بيمه تأمين اجتماعی
● خدمات مشاوره ای مالياتي و بيمه تأمين اجتمااعی شاامل تهياه و تنمايظ ارهارناماه ماليااتي ،پيسياري
مكاترات ،حضور در جتسات مالياتي و بيمه تاأمين اجتمااعی باه نماينادگي از طار اشاخاح حقاوقي،
تهيه و تنميظ لوايح دفاعيه مالياتي و بيمه تأمين اجتمااعی و پيسياري دفاعياات و حضاور در جتساات و
هيأتهاي حل اختال مربوطه می باشد.
ارائه خدمات مالي و حسابداري

● ساير خدمات مالي و حسابداري شامل موارد ذيل مي باشد-:
 تهيه صورتهاي مالي گروه و شرکتهای مجموعه برطرق استانداردهای بين المتتی حسابداری. تهيه صورتهاي مالي تتفيقي براي شركتهاي گروه. استقرار و بررسي كنترلهاي داختي در شركت و ارائه نامه كنترلهاي داختي. حسابرسي عمتياتي و تهيه گزارشات خاح براي مديريت. -اصالح حساب ،ارزيابي سهام و. ...

صفحه 2

آگاهان و همكاران
شركاي مؤسسه

 -2اسامي شركاي مؤسسه به قرار ذيل مي باشد-:
سابقه كار
(سال)

49

عضو انجمن حسابداران خرره انستستان ( ،)FCAعضو جامعه حسابداران رسمي ايران و
حسابدار مستقل.

بهزاد فيضي

اصغرطهوري 05

عضو جامعه حسابداران رسمي ايران ،حسابدار مستقل و عضو انجمن حسابرسان داختی
ايران.

41

عضو انجمن حسابداران خرره مديريت انستستان ( ،)FCMAعضو جامعاه حساابداران
رسمي ايران ،حسابدار مستقل و عضو انجمن حسابرسان داختی ايران.

حميد ناموری 43

عضو انجمن حسابداران خرره انستستان ) ،(FCAعضو جامعه حسابداران رسمی اياران
و حسابدار مستقل.

محمد جظ

فريد ذکائی

33

عضو جامعه حسابداران رسمی ايران و عضو انجمن حسابرسان داختی ايران.

فريد عزيزی

15

عضو جامعه حسابداران رسمی ايران ،حسابدار مستقل و کارشناو رسمی دادگستری.

 -2/1متوسط تعداد گزارشات حسابرسی امضاء شده ساليانه هريک از شرکاء  25گازار (در سانوات اخيار
حسابرسی صورتهای مالی بانکها و مؤسسات مالی و اعتراری توسط اين مؤسسه انجام نشده است).
مدارك دانشگاهي و حرفه اي شركاء و كاركنان مؤسسه

 -3كادر حرفه ای مؤسسه حدوداً  05نفر و مدارك دانشساهي و حرفه اي شركاء و كاركنان مؤسسه به قارار زيار
مي باشد-:
طبقه بندی براساس مدارک حرفه ای

اعضاي انجمنهاي حسابداران خرره انستستان
عضو جامعه حسابداران رسمي ايران
فوه ليسانس
ليسانس

 0نفر
 11نفر
 19نفر
 31نفر

طبقه بندی براساس سنوات خدمات

 1تا  3سال
 3تا  0سال
 0تا 15سال
 15سال به باال

 8نفر
 15نفر
 14نفر
 18نفر

