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مقدمه
توسعه و تنوع روز افزون فعالیت های تجاری ،اقتصادی ،تولیدی و صنعتی در عرصه های ملی و بین المللی نیاز
روزافزون مؤسسات و سازمانها به اطالعات قابل اتکا ،صحیح و بهنگام حسابداری و مالی را در پی داشته است .اصوالً
مهمترین مؤلفه های مورد نیاز مدیران امروزی برای ترسیم برنامه های کوتاه مدت ،میان مدت و بلند مدت مجموعه
های تحت مدیریت خود اطالعات ،آمار و راهکارهای صحیح مالی و مدیریتی است.
در این راستا موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبی ر (حسابداران رسمی) متشکل از جمعی از متخصصان و کارشناسان
مسلط به امور حسابرسی ،حسابداری ،و مدیریتی که سوابقی روشن و درخور توجه در امور مزبور دارند ،به منظور
ارائه خدمات حرفه ای و مشاوره های مالی و حسابداری ،تأسیس و با بهره مندی از گروه مجرب و متعهد و همچنین
سوابق تجربی ممتاز ،مراتب آمادگی خود را درخصوص همکاری با کلیه متقاضیان محترم اعم از اشخاص حقیقی و
حقوقی اعالم می دارد.
لذا به منظور آشنایی هر چه بیشتر با این مجموعه در ادامه به اهم خدمات قابل ارائه توسط این موسسه و همچنین
چکیده ای از سوابق تحصیلی و شغلی مدیران موسسه اشاره می شود.
الف  -فعالیت های حرفه ای موسسه:
 – 3حسابرسی مالی و مالیاتی شرکتهای داخلی:
باتوجه به سوابق طوالنی شرکا و مدیران مؤسسه در حرفه حسابرسی ،طی سنوات گذشته شرکتها و سازمانهای متعددی
از خدمات حسابرسی و بازرسی قانونی شرکا و مدیران این مؤسسه بهره مند شده اند .مؤسسه حسابرسی "وانیا نیک
تدبیر" مؤسسه مورد تأیید جامعه حسابداران رسمی ایران  ،معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار تهران و انجمن
حسابداران خبره ایران می باشد .در این راستا شرکا و مدیران این موسسه وظیفه حسابرسی و بازرس قانونی شرکتها
و سازمانهای مختلف و متنوعی نظیر
شرکت بورس اوراق بهادار تهران (سهامی عام)  ،شرکت ایران ترانسفو(سهامی عام) ،شرکت پتروشیمی مروارید
(سهامی خاص) ،شرکت بیمه معلم (سهامی عام) ،شرکت نفت سپاهان (سهامی عام)  ،شرکت ایران خودرو خراسان،
شرکت سیمان جوین (سهامی عام) ،بیمارستان پارس(سهامی خاص) ،بیمارستان مدائن(با مسئولیت محدود) شرکت
مایع سازی گاز طبیعی ایران (سهامی خاص) ،بیمه متقابل کیش ،شرکت گروه مالی بین الملل نیکی (سهامی خاص)،
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شرکت کارخانجات سیمان المرد (سهامی خاص) ،شرکت شیراز سرم (سهامی خاص) شرکت نورد و لوله اهواز(سهامی
عام) ،شرکت استیل آذین ایرانیان(سهامی عام) ،نفت ری سان( با مسئولیت محدود) ،ذوب و نورد زرفام (سهامی
خاص) ،شرکت چرم مشهد (سهامی خاص) ،شرکت کشاورزی تولید زعفران سحرخیز(سهامی خاص) ،شرکت پخش
سراسری بینالود پارسیان(سهامی خاص)،کارگزاری سهام گستران شرق(سهامی خاص) ،شرکت اگزوز خودرو
خراسان(سهامی خاص) ،شرکت قطعات محوری خراسان(سهامی خاص) ،الکتریک خودرو شرق(سهامیعام) ،شرکت
دخانیات قشم( سهامی خاص) ،کارگزاری ملل پویا(سهامی خاص) ،شرکت نور کوثر ایرانیان(سهامی عام) ،شهرداری
مشهد و مناطق شهرداری آن ،خدمات مالی شهر ،شهرداری منطقه  ،91معاونت اقتصادی شهرداری مشهد.شرکت بلور
شیشه کاوه(سهامی خاص) ،شرکت تهران دوخت ماشین (سهامی خاص) ،شرکت ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای
تهران ،شرکت خودروسازان راین ،شرکت خدمات و تجارت پرستوی آبی ارگ (سهامی خاص) ،شرکت گچسان
(سهامی خاص) ،موسسه دانشگاه غیر انتفاعی و غیر دولتی عدالت ،شرکت بنیان دندان ایرانیان (با مسئولیت محدود)،
شرکت احداث خط انتقال آب صنایع شاخص ،شرکت مهندسی فیروزا(سهامی عام) ،فرش زرباف خراسان،
کارخانجات تولیدی شخمیران ،نورد فوالد بارث اوا ،ترشکام خراسان ،کیان ترانسفو خراسان ،زیتون ارمغان ملکان ،پرارین
پارس ،توس برنج ،مس پرنگ ،پیشگامان طراوت سبز ،تضامنی سعید اکبریان و شرکاء  ،سارنگ دارو شرق ،سامان
گلدیس پاژ ،شرکت پانیذ شهد  ،شرکت تعاونی کشاورزی زعفرانکارن قهستان ،توسعه و صنعت و گسترش خدمات
ایرانیان ، ،سرمایه گذاران همگامان تجارت ،موسسه حسابرسی سنجه حساب ،صنایع مکانیک خودرو آسیا(سهامی
خاص) ،صنایع موتور بشل(سهامی خاص) ،تعاونی مجتمع درمانی تخصصی و فوق تخصصی ثامن الحجج ،فاوا نفت
صبا کیش ،ایران کمبر( با مسئولیت محدود) ،شرکت شیشه فلوت کاویان (سهامی خاص) ،شرکت شیشه مظروف یزد
(سهامی خاص) ،شرکت کاوه سیلیس (سهامی خاص) ،شرکت ابهر سیلیس (سهامی خاص) ،شرکت ساوه جام (سهامی
خاص) ،گسترده توس ، ،تعاونی اعتبار کارکنان بانک تجارت ،آرد سپید ارومیه ،ستاک سرزمین پاسارگاد ،شیردشت
بکا ،سو لفور کربن ،آزادگان فاخر ،آذر نهامین پوالد شرق ،شرکت دلبان(سهامی خاص) ،نگارین گسترکیمیا ،خوراک
دانک توس ،آباد گستران فرتاش توس ،شرکت بتن برش ،شرکت تعاونی مسکن اعضاء و کارکنان شرکت تعاونی
ایران خودرو ،شرکت تولیدی ایتال ساب ،موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران ،فن آوری پزشکی فصل نو  ،بازرگانی
چیلک شرقی (روغن آلمو)  ،شرکت سروش رادیان ،شرکت سیوان تجارت امرتات ،شرکت شارلوت رایانه ،شرکت
پترو پل جم  ،شرکت حمل و نقل مسیر ابریشم ایرانیان ،شرکت حمل و نقل بین المللی ایران دهر ،شرکت سرمایه
گذاری آینده نگر شرق ،شرکت درسان طب ،شرکت آوند نگار سناباد ،شرکت کشتیرانی و خدمات دریایی مروارید
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فالت پارس (سهامی خاص) ،شرکت طالیه مشهد ،شرکت پوالدبارثاوا ،شرکت مدیران بصیر  ،بازرگانی پروما تجارت،
خدمات مالی شهر ،شهرداری منطقه  ،91معاونت اقتصادی شهرداری مشهد ،شرکت خدمات بیمه ای آتیه دنا ،شرکت
ارزیاب سرمایه توس(سهامی خاص) ،شرکت سپهر صنعت سورنا(سهامی خاص) ،صندوق سرمایه گذاری یکم سهام
گستران شرق(سهامی خاص) ،شرکت گروه توسعه کارآفرینی ملت(سهامی خاص) ،شرکت توسعه خدمات مدیریت
بهین تدبیرما(سهامی خاص) ،شرکت سرمایه گذاری فارابی( سهامی خاص) ،شرکت نیروگاهی فوالد دنا(سهامی
خاص) ،شرکت انرژی پایدار مریان ( با مسئولیت محدود) ،شرکت ارتباط شگرف ایرانیان(با مسئولیت محدود)،
شرکت آتی تهویه آسیا(سهامی خاص) ،شرکت بین المللی سعدی کیش(سهامی خاص) ،شرکت کارگزاری سینا(سهامی
خاص) ،شرکت کیان وین سا(سهامی خاص) ،شرکت تولیدی منسوج کیان کرد(سهامی خاص) ،شرکت پردازش گران
سیراف(سهامی خاص)  ،شرکت زانوس سازه شمال(سهامی خاص) ،شرکت آوست دارو(سهامی خاص) ،شرکت
صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن ،شرکت سفیر امواج آریا( سهامی خاص) ،شرکت توسعه عمران فردا
گستر(سهامی خاص) ،شرکت مهندسین تالشگران توسعه و تجهیز پایتخت( سهامی خاص) ،شرکت آکام گستر تیراژه
(سهامی خاص)،شرکت روژین تولید (سهامی خاص) ،شرکت تامین آتیه کارکنان بانک آینده(سهامی خاص) ،شرکت
بهشاد دارو(با مسئولیت محدود) ،شرکت پردازش اطالعات ایرانیان(سهامی خاص) ،شرکت اطمینان گستر دانا(سهامی
خاص) ،شرکت تعاونی کارکنان سازمان منطقه آزاد کیش ،شرکت سازه پژوهان کیا (سهامی خاص) ،شرکت صنعت
پژوهان کیا(سهامی خاص)  ،شرکت فرآوران خودرو کیا(سهامی خاص) ،شرکت آلومنیوم فراساز کیا( سهامی خاص)،
شرکت توسعه کسب و کار هیراد(سهامی خاص) ،شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس(سهامی عام) ،شرکت اجداد
بهپرور ،شرکت توسعه فرآورده های غذایی بهپرور ارومیه (سهامی خاص) ،شرکت مرغ مادر اروم خوش پر(تعاونی)،
شرکت دریا پر ارومیه( تعاونی) ،شرکت خوراک دام و طیور آبزیان فارغ دان (سهامی خاص) ،شرکت مرغ مادر بهپرور
کرج(سهامی خاص) ،شرکت کشتارگاه صنعتی طیور خوشپخت نقده (تعاونی) ،شرکت پرورش مرغ شباهنگ
شمال(سهامی خاص) ،شرکت تولیدی مرغ تاالب گیالن (سهامی خاص) ،شرکت گسترش و توسعه صنایع
بهپرور(سهامی خاص) ،شرکت کارخانه جوجه کشی بهپرور گیالن(سهامی خاص) ،شرکت تولیدی و بسته بندی نفیس
بسته  ،شرکت کو ه مرغ شمال (سهامی خاص) ،شرکت نیکان پخش بهپرور (سهامی خاص) ،شرکت حمل و نقل
محصوالت دام و طیور رهپویان بهپرور شمال (سهامی خاص) ،شرکت شماره هفتاد و پنج کیا شیمی خوی ،شرکت
سرو شمال آریا ،شرکت کارگزاری بانک آینده ،شرکت نیک پردازش زنگان(سهامی خاص) ،شرکت گروه مدیریت و
سرمایه ساتیا(سهامی خاص) ،شرکت توسعه کسب و کار هیراد(سهامی خاص) ،شرکت آسان سرمایه پویای دانا(سهامی
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خاص)،کارگزاری توسعه سرمایه دنیا(سهامی خاص) ،شرکت توسعه بازرگانی ستاره بارمان(سهامی خاص) ،شرکت
سرمایه گذری نوید اعتماد (سهامی خاص) ،شرکت بازرگانی فلزات شاهد(سهامی خاص) ،شرکت خدمات بازرگانی
سهند نفتیران(سهامی خاص) ،خدمات فرودگاهی شاهد (سهامی خاص) ،صندوق سرمایه گذاری تجربه ایرانیان،
شرکت روژین دارو(سهامی خاص) ،شرکت پرشین بتون مقاوم گیالن(سهامی خاص) ،شرکت بازرگانی شاهد (سهامی
خاص) ،شرکت کیان گستر آتیه کیش(سه امی خاص) ،شرکت بازرگانی اسپید شاهد(سهامی خاص) ،شرکت
فروشگاهای آزاد شاهد(سهامی خاص) ،شرکت برسیان پارت تجارت(سهامی خاص) ،شرکت کارگزاری سینا(سهامی
خاص) ،شرکت آکام تجارت تیراژه(سهامی خاص)  ،شرکت آکام تجارت تیراژه(سهامی خاص) ،شرکت آکام توسعه
تیراژه(سهامی خاص) ،شرکت توسعه رویان شهرباد(سهامی خاص) ،شهردای چهار دانگه ،شرکت پیک دارو توسعه
(سهامی خاص) ،شرکت آسمان فراز افضل(سهامی خاص) ،گروه صنعتی باستان تهویه ایرانیان( سهامی خاص) ،شرکت
پترو فرآوران اطلس(سهامی خاص) ،شرکت روانکار دریایی هرمز(سهامی خاص) ،شرکت خدمات بازرگانی آتیه امید
شهریار(سهامی خاص) ،شرکت بین المللی سعدی کیش( سهامی خاص) ،شرکت پیشتازان صنعت سارال(سهامی
خاص) ،شرکت مبین فوالد میالد( با مسئولیت محدود) ،شرکت زانوس سازه شمال(سهامی خاص) ،شرکت آرتا
تجارت خزر(سهامی خاص) ،شرکت قالبهای پیشرفته ایران خودرو ،موسسه خیریه ام ابیها فاطمه الزهرا (س) ،شرکت
سیمان بیارجمند (سهامی عام) ،شرکت گسترش عمران ملل ،شرکت بازرگانی بهار اقتصاد کامیاران (سهامی خاص)،
شرکت تولیدی لوله و پروفیل خروش صنعت شمال(سهامی خاص) ،شرکت شمش فلز رویال(سهامی خاص) ،شرکت
بابک پرتو (سهامی خاص) ،شرکت پا رسا پیشرو درمان شتاب (سهامی خاص) ،شرکت سبدگردان هدف(سهامی
خاص) و شرکت تولیدی آذر سنگ سرخ(سهامی خاص) و موسسه فرهیختگان کشتیرانی ارمغان سبز منطقه آزاد انزلی،
شرکت توسعه معادن پارس بهمن فرامرز ،شرکت پردیس سرمایه پارس نوین (سهامی خاص) ،شرکت توسعه و
خدمات گردشگری آبشارهای بهشت خراسان اخملد(سهامی عام) ،دهکده شاندیز (سهامی خاص) ،شرکت پترو پرند
خاورمیانه (سهامی خاص) ،شرکت میالد گستران صبا شرق(سهامی خاص) ،شرکت بازرگانی فراگسترمهان آرمان
(سهامی خاص) ،شرکت صنایع ارتباط غدیر(سهامی خاص)  ،شرکت مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران ایران
کیش(سهامی عام)،شرکت سرمایه گذاری دشت توس(سهامی خاص) ،شرکت جهاد تعاون خراسان(سهامی خاص)،
شورای اسالمی شهر مشهد ،سازمان عمران شهرداری مشهد ،شرکت پارس تجارت آرکا مهر ( با مسئولیت محدود)،
شرکت کیان هلث دارو(سهامی خاص) ،هتل سهند مشهد،شرکت ورزشی آفتاب شادی ،شرکت صنعتی الما
الکترونیک(سهامی خاص) ،موسسه خیریه آبشار عاطفه هاو  ...را بر عهده داشته اند.
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 -0حسابرسی مالی و مالیاتی نمایندگیهای شرکتهای خارجی در ایران:
باتوجه به سوابق علمی و تجربی شرکا و مدیران و ارتباط با مؤسسات بین المللی حسابرسی طی سنوات گذشته
شرکتهای متعددی که نمایندگی شرکتهای خارجی در ایران می باشند از خدمات حسابرسی شرکا و مدیران این موسسه
استفاده کرده اند .در این رابطه به شرکتهای زیر اشاره می گردد :شرکت مشاوره ارنست و یانگ ( بامسئولیت محدود)،
شعبه ایرانی شرکت بورووریتاس رژیستر اینترنشنال فرانسه ،شرکت توتال ای اند پی ایران  ،Total A&Pالف پترولیوم
ایران  ، EPIانی ایران بی وی ) ،(ENIمادوی (نمایندگی  HILTIسوئیس) ،شرکت کشتیرانی دریادرخش (نمایندگی
شرکت  Y.M.Lچین) ،شرکت امید دریا (نمایندگی شرکت کشتیرانی Merchant shippingچین) ،شرکت مازند
دریا (نمایندگی شرکت کشتیرانی  Hanjinچین) ،شرکت اسکوسیر (نمایندگی شرکت کشتیرانی  Emirateسنگاپور)
شرکت خدمات کشتیرانی دریا طالی گیتی (نمایندگی شرکت کشتیرانی  ،)T.S Lineشرکت کشتیرانی دلتا (نمایندگی
خط کشتیرانی  ،)PILبیمه متقابل کیش (کلوپ ،)P&Iشرکت بیوگونگ تکنیک آسان بر(تیسن کروپ) ،شرکت مدیو
بانکا (نمایندگی مدیو بانکا ایتالیا) ،شرکت امیا پارس (نمایندگی امیا سوئیس) و شرکت هوآوی ( Hawaii Technologies

 ،)Services Iran CO LTDژاک آندرل پارس (سهامی خاص) ،شرکت تکنولوژی اسکای کام (،)Skycom Tech CO
شرکت سرجو(با مسئولیت محدود)،شرکت نفت چین (CNPC International) LTD. IRANو شرکت
آرماشین (نماینده شرکت مگنتو ایتالیا) و شرکت مرسک ایران ای اس )- (Maersk A.S – Iran branch
), International deniz petroleum fzc(IDP)-)Golden atlas general trading l.l.c (GAT Petromax turkeyشرکت توتال ای اند پی ایران  ،Total A&Pشرکت بی ای تی پارس (B.A.T )BAT
 ، Pars. Coموسسه حقوقی بین المللی فرانسوی دنتون ),New Persia Investment Holding ، (Dentons
,Bell trading AGشرکت سام دریا( بامسئولیت محدود)  ،شرکت گروه توسعه اقتصادی اگزامون (سهامی خاص)،

Posco Daewoo Corporation Iran Liaison Officeو شرکت مواد صنعتی و تجهیزات ردا کیمیا (سهامی
خاص) ) , Reda Kimia Industrial Materials & Equipment Company (PJSشرکت بوروسان لجستیک
اینترنشنال پارس (سهامی خاص)  ،شرکت حمل و نقل بین المللی بروسان آریا(سهامی خاص) را بر عهده داشته اند.
 -3حسابرسی براساس استاندارد بین المللی گزارشگری مالی در خصوص ایزارهای مالی ()IFRS
در این راستا شرکا و مدیران این موسسه شرکتها و سازمانهای مختلف و متنوعی نظیر شرکت نور کوثر ایرانیان
(سهامی عام) ،شرکت ایران خودرو خراسان (سهامی خاص) و......
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 -0بررسی و اصالح سیستم های مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم:
-

بررسی اثربخشی ساختارهای مبارزه با پولشویی سازمان ها ،شرکت ها و موسسات مالی و اعتباری و ارزیابی فنی
میزان تطبیق ساختارهای مزبور با رهنمودهای شورای عالی مبارزه با پولشویی و رهنمودهای FATF

-

اصالح و طراحی مجدد فرآیندهای واحد مبارزه با پولشویی براساس رهنمودهای یاد شده و متناسب با فعالیت ها
و ساختار سازمانی سازمان ها و موسسات طرف قرارداد.

در این رابطه به بانک آینده (سهامی عام) و......
 -8مشاوره در امور مالیاتی و بیمه:
با اتکاء به مدارج علمی و سوابق طوالنی شرکا و مدیران موسسه در امور مالی ،مالیاتی و بیمه ،شرکا و مدیران این
موسسه دارای تجارب با ارزشی در حل و فصل مشکالت مالیاتی و بیمه ای شرکتهای خصوصی و دولتی بوده است.
باعنایت به اینکه مسائل قانونی و بخصوص قانون مالیاتهای مستقیم و بخشنامه ها و آراء صادره شورایعالی مالیاتی
دارای ظرافتهایی بوده و بکارگیری این ظرافت ها نیازمند تجربه و تخصص خاص خود است ،تجارت گرانبها و سوابق
طوالنی شرکا و مدیران و عملکرد مناسب موسسه در تنظیم لوایح مالیاتی و نتایج اخذ شده از مراحل مختلف هیئت
های حل اختالف و شورایعالی مالیاتی و سایر مراجع ،پشتوانه ارائه این گونه خدمات به متقاضیان محسوب می شود.
بعالوه ،با وجود پیچیدگیهای مزبور در شرکتها و نمایندگیهای خارجی در ایران دو چندان می شود ،شرکا و مدیران
این موسسه این افتخار را دارد که در این خصوص نیز همکاریهای ارزنده ای با شرکتهای مزبور از جمله نفت چین
(، )CNPCاتاق مشترک بازرگانی ایران سوئیس ،شرکت آذین الکترونیک پیشرو (سهامی خاص) و .....دارد.
 -6تهیه صورتهای مالی تلفیقی:
با توجه به اهمیت صورتهای مالی تلفیقی در تصمیم گیریهای مدیریتی و الزامات استانداردهای حسابداری و سازمان
بورس اوراق بهادار ،شرکا و مدیران این مؤسسه توانسته اند با رعایت استانداردهای حسابداری ملی ایران صورتهای
مالی نفت سپاهان را تهیه نماید .تجارب یاد شده به همراه امکانات نرم افزاری کاربردی و مجموعه فرم ها و با بهره
گیری از تخصص مدرسین دانشگاههای معتبر کشور و سوابق مفید مدیران و پرسنل مؤسسه در امر حسابرسی و تهیه
صورتهای مالی تلفیقی عالوه بر توان تهیه صورتهای مالی تلفیقی شرکتهایی که واحدهای تابعه زیاد با فعالیتهای متنوع
و متجانس دارند ،امکان انجام حسابرسی صورتهای مالی تلفیقی را نیز فراهم می آورد.
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 -7حسابرسی ویژه:
عالوه بر حسابرسی مالی و مالیاتی باتوجه به تجارب شرکاء و مدیران مؤسسه خدمات رسیدگیهای خاص برای
شرکتهای متعدد انجام شده است در این رابطه به شرکتهای گروه ارکان یدک دنا ،شرکت سنگ آهن فالت شرق و
شرکت نفت سپاهان  ،شرکت تعاونی کارکنان سازمان منطقه آزاد کیش و گروه مالی ملت و شرکت بیمه رازی اشاره
می گردد.
 -5حسابرسی داخلی:
حساابرسای داخلی تمامی شعب بانک آینده(سهامی عام) ،شرکت های زیر مجموعه سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی
کارکنان صانعت نفت ،شرکت نفت سپاهان ( سهامی عام) ،شهرداری مشهد مناطق  9،،،،،،3،،،9و ،9،بیمارستان پارس،
معاونت اقتصااادی شااهرداری مشااهد ،صااندوق ذخیره کارکنان شااهرداری مشااهد ،ساارمایه گذاری مدبران هما ( گریفون
کاپیتال) ،شاارکت ایرانیت (سااهامی عام) ،شاارکت های زیر مجموعه گروه مالی ملت ( فوالد آذربایجان ،کاوش ،نوساااز،
واوان) ،شارکت ساالمت پخش هساتی ،شارکت آتیه مهر ابتکار ،سایمان اسپندار ،شرکت گوهر گهر آبادان ،شرکت ژاک
آندرل پارس ،شارکت رنگ بینالود ،شارکت روژین دارو  ،شارکت سارمایه گذاری اهداف(ساهامی عام) ،شرکت تعاونی
کشااورزی شام  ،شرکت بارمان زرین رامیان (سهامی خاص) ،مجتمع تجاری سپهر مشهد و ......به این موسسه واگذار
گردید .همچنین با اساتفاده از تجارب شارکا ،مدیران و پرسنل موسسه ،حسابرسی داخلی  7شعبه از شعبه های بانک
صنعت و معدن در تهران و شهرستانهای مختلف شهرداری مشهد انجام گردیده است.

 -9متولی صندوقهای سرمایه گذاری و امین سبدگردان:
با توجه به اینکه یکی از مسئولیتهای مهم صندوقهای سرمایه گذاری بورس اوراق بهادار انجام وظایف "متولی"
می باشد شرکا و مدیران این موسسه مسولیت متولی مربوط به صندوق سرمایه گذاری مشترک بورس بیمه ،صندوق
سرمایه گذاری مشترک بورس سینا ،صندوق سرمایه گذاری مشترک کارآفرینان آینده ،کارگزاری فارابی(سهامی
خاص)و .....را بر عهده داشتهاند.
 -32حسابرس اوراق مشارکت و حسابرس امین اوراق:
در حال حاضر ،به دلیل محدودیت منابع بانکی ،یکی از روشهای مرسوم درخصوص تامین منابع مالی ،انتشار اوراق
مشارکت می باشد .شرکا و مدیران این موسسه حسابرسی یکی از بزرگترین طرحهای موضوع اوراق مشارکت از قبیل
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) بابت انتشار ده هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت
جهت هشت طرح فوالدی در هشت استان و به ظرفیت شش میلیون و چهارصد هزار تن تولید ساالنه و شرکت مادر
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تخصصی هلدینگ خاور میانه (سهامی عام) بابت انتشار دو هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت برای طرحهای فوالد
سازی زرند و سیرجان و کک سازی زرند را بر عهده داشته اند.
 -33تهیه گزارش ارزیابی سهام:
با توجه به اصل  ،،قانون اساسی یکی از نیاز های واحدهای تجاری ،عبارت از ارزیابی سهام بوده که در این رابطه
شرکا و مدیران این موسسه ارزیابی سهام شرکت سرمایه گذاری البرز تات ،شرکت گروه توسعه اقتصادی
رادارو(سهامی خاص) ،شرکت توسعه بازرگانی آهن و فوالد میالد ،بانک صادرات ،شرکت فوالد کاوه جنوب کیش،
شرکت قند چناران ،شرکت قند آبکوه و شرکت ن ریسی خراسان و مادوی (هیلتی)  ،شرکت بین المللی خدمات
بازرگانی و مهندسی کار سوق صدرا را بر عهده داشته اند.
 -30تهیه لیستهای مربوط به حقوق و دستمزد:
با توجه به اینکه حقوق و دستمزد کارکنان یکی از موارد با اهمیت و معموال محرمانه بوده و مدیران شرکتها تمایلی به
اطالع پرسنل از حقوق یکدیگر ندارند به همین دلیل در عمده کشورها و از جمله کشور ما ترجیح می دهند که تهیه
لیست حقوق و دستمزد خود را به سازمانی خارج از واحد اقتصادی خود واگذار نمایند .افزون بر این به دلیل اینکه
محاسبات مربوط به بیمه و مالیات پرسنل و همچنین تنظیم لوایح مربوط به بیمه و مالیات ،دارای پیچیدگیهای فراوان
است .ترجیح بر این است که لیستهای مزبور توسط موسسات حرفه ای حسابرسی تهیه و کلیه موارد اداری آن توسط
آنها پیگیری و حل و فصل شود .مدیران این موسسه مسئولیت تهیه لیست حقوق و دستمزد شرکتهای توتال ای اند
پی ،توتال الف پترولیوم ،استات ایول ،اس پی گس ،استات ایول هیدرو زاگرس ،الف ال اسمیت ،تایم ویزر آ اس،
شرکت رنگ سیگما ایران و قشم ،بایر شرینگ فارما ،متسو سوید آ ب ،متسو هلدینگ آ ب را برعهده داشته اند.
 -33حسابرسی ارزیابی عملکرد مدیریت (حسابرسی عملیاتی):
اطالع از میزان اثر بخشای و کارایی امری است که عمده مدیران و سهامداران می خواهند از آن مطلع باشند .خدمات
حرفه ای مزبور کمک می کند تا اطالعات مورد نیاز مزبور در اختیار اساتفاده کنندگان قرار گیرد .مدیران این موسسه
مسائولیت حساابرسای عملیاتی شارکتهای ملی پتروشایمی  ،مخابرات ایران ،فرودگاههای کشااور ،بیمه دانا ،سازمان
خصاوصی سازی ،مادر تخصصی خدمات کشاورزی ،شرکت فنی مهندسی آب و فاضالب کشور ،پژوهش و پاالیش
خون ،آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک ،گروه ملی صنعتی فوالد ایران و توانیر را بر عهده داشته اند.
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 -30حسابرسی کنترلهای داخلی:
پاساخگویی و مساولیت پذیری پرسانل یکی از معضالتی است که به دلیل عدم وجود کنترل داخلی مدون و کارا در
واحدهای اقتصاادی یا فقدان دساتگاه نظارت مناسب ،مدیران از آن رنج می برند .تجربیات مدیران این موسسه نشان
داده اسات که طراحی کنترلهای داخلی و نظارت بر حسان اجرای آن توساط موسسات حسابرسی مستقل دو مزیت
عمده را برای شرکتها در برخواهد داشت.
الف -حداکثر اساتفاده از نیروی انساانی و امکانات موجود ،در راساتای حداقل نمودن بار مالی ناشای از پیاده سازی
سیستم کنترل داخلی مناسب
ب-اجرای موثر کنترلهای طراحی شده ،به دلیل وجود نظارت قوی
 -38طراحی سیستم کنترلهای داخلی بدون کاغذ:
یکی از نگرانیهای مدیران اینست که برای اعمال کنترل و صدور مجوز در محدوده عملیات اجرایی ،حضور آنان در
محل کار الزامی است .برای رفع این نگرانی ،مدیران این موسسه از تجربیات مفیدی در خصوص طراحی کنترلهای
داخلی بدون کاغذ ( )Paper Lessبرخوردارند.
 -36خدمات آموزشی:
با در نظر گرفتن سطح باالی دانش حسابداری و حسابرسی نیروهای موسسه و همچنین توانایی و تجربه این نیروها
در عملیاتی و کاربردی نمودن دانش حسابداری و حسابرسی ،این موسسه در راستای انتقال دانش روز حسابداری در
کشور عالوه بر برگزاری دوره های آموزشی برای پرسنل خود ،حسب در خواست های مشتریان اقدام به برگزاری
دوره های آموزش ی حسابداری و حسابرسی نبرای کارکنان شرکتهای مشتری نیز مینماید .این آموزشها عموما در
زمینه های بوده اما محدود به اینها نخواهند بود و موسسه توانایی طراحی و ارایه دوره های آموزشی بنا به ضرورت
و نیاز مشتریان را دارا میباشد:
 آموزش استانداردهای بین المللی حسابداری
 آموزش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی
 آموزش دوره های حسابداری از اصول حسابداری تا حسابداری پیشرفته
 آموزش اصول حسابرسی
 آموزش اصول حسابرسی داخلی
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 آموزش قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی
 آموزش حسابداری مدیریت و بههای تمام شده
 آموزش مدیریت مالی شرکتها
 آموزش حسابرسی مبتنی بر ریسک
 -37خدمات مشاوره:
عالوه بر خدمات مشاوره و برنامه ریزی مالیاتی و تهیه و ارائه لوایح دفاعیه مالیاتی ،آمادگی این موسسه را درخصوص
ارائه خدمات مشاوره در موارد زیر اعالم می دارد:
 -97-9مطالعات امکان سنجی و ارزیابی مالی طرحهای اقتصادی و فنی.
 -97-،برنامه ریزی و طراحی ساختار سازمانی.
 -97-3مدیریت عملیات و تهیه بودجه جامع.
 -97-،برنامه ریزی و تحلیل های مالی.
 -97-5طراحی و استقرار سیستم های اطالعاتی.
 -97-6مدیریت سرمایه گذاری های مالی و فیزیکی.
 -97-7مدیریت ریسک مالی.
 -35سایر خدمات حرفه ای:
شرکتها و سازمانهای متعددی از سایر خدمات حرفه ای مدیران این موسسه مانند انجام رسیدگیهای ویژه و تهیه
گزارشات بررسی های خاص ،گزارشات شناخت و طراحی سیستم های اطالعاتی حسابداری ،انجام امور حسابداری
و تهیه اظهارنامههای مالیاتی و  ...استفاده نموده اند .از جمله استفاده کنندگان این گونه خدمات میتوان به شرکتهای
کارخانجات مخابرات ایران ،شرکت سیمان فارس و خوزستان ،سپهر الکترونیک ،مخمل و ابریشم کاشان ،تسمه پروانه
ایران ،پاک وش ،تولی پرس ،پاکسا ن ،شرکت دخانیات ایران ،شرکت سیمان کارون ،شرکت برق المع ،شرکت الستیک
پارس(سهامی عام)  ،شرکت آرین پارسه کیش (سهامی خاص)  ،شرکت سرمایه گستر ارغوان(سهامی خاص) ،شرکت
آریا بورس (سهامی خاص) ،و  ....اشاره نمود.
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مشخصات شرکاء و مدیران مؤسسه
 -3احمد خالقی بایگی
 -3-3مدارک تحصیلی و عضویت در انجمن های حرفه ای:
 دکترای حرفه ای مدیریت کسب و کار )(DBA فوق لیسانس حسابداری از دانشگاه عالمه طباطبایی تهران لیسانس حسابداری از دانشگاه فردوسی مشهد عضو هیئت علمی دانشگاه حسابدار رسمی مورد تائید جامعه حسابداران رسمی ایران حسابدار مستقل مورد تائید انجمن حسابداران خبره ایران حسابرس داخلی خبره مورد تأیید انجمن حسابرسان داخلی ایران کارشناس رسمی دادگستری عضو پیوسته انجمن حسابداری ایران عضو پیوسته انجمن مدیریت ایران عضو انجمن مدیران مالی حرفه ای ایرانکارشناس معتمد مرکز داوری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران -3-0سوابق حرفه ای و تجربی:
آخرین سمت

کارفرما
موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر(حسابداران رسمی)

مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره

موسسه حسابرسی کاشفان(حسابداران رسمی)

شریک حسابرسی

موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران (حسابداران رسمی)

سرپرست ارشد

سازمان حسابرسی

حسابرس

 -3-3فعالیتهای دانشگاهی
تدریس دروس مختلف حسابداری و حسابرسی در دانشگاههای مختلف کشور
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 -0حمیدرضا افسر کازرونی:
 -0-3مدارک تحصیلی و عضویت در انجمن های حرفه ای:
 لیسانس حسابداری از دانشگاه تهران حسابدار رسمی مورد تائید جامعه حسابداران رسمی ایران عضو انجمن حسابرسان داخلی ایران -0-0سوابق حرفه ای و تجربی:
آخرین سمت

کارفرما
موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر (حسابداران رسمی )

شریک و نایب رئیس هیأت مدیره

موسسه حسابرسی سامان اندیشان یکتا (حسابداران رسمی)

شریک

موسسه حسابرسی بهرادمشار(حسابداران رسمی)

مدیر فنی

شرکت پیمانکاری جهانپارس

مدیرحسابرسی داخلی

موسسه حسابرسی و خدمات مالی پتروشیمی (حسام)

مدیریت اجرایی و حسابرسی

موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران (حسابداران رسمی)

سرپرست حسابرسی

موسسه حسابرسی تدبیر حرفه

حسابدار ارشد

-3بهزاد افشار هور:
 -3-3مدارک تحصیلی و عضویت در انجمن های حرفه ای:
 لیسانس حسابداری از انگلستان حسابدار رسمی مورد تائید جامعه حسابداران رسمی ایران حسابدار مستقل مورد تائید انجمن حسابداران خبره ایران -عضو انجمن حسابرسان داخلی ایران
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 -3-0سوابق حرفه ای و تجربی:
آخرین سمت

کارفرما
موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر(حسابداران رسمی)
موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران

شریک و عضو هیأت مدیره

(حسابداران رسمی) (نمایندگی موسسه حسابرسی بین المللی )PWC

موسسه حسابرسی کوپرز اند لیبراند

مدیر حسابرسی
حسابرس

حسابداری شرکت های مختلف بریستول انگلستان
 -0علی اکبر پارسامنش:
 -0-3مدارک تحصیلی و عضویت در انجمن های حرفه ای:
 فوق لیسانس حسابداری از دانشگاه فردوسی مشهد لیسانس حسابداری از دانشگاه فردوسی مشهد حسابدار رسمی مورد تأیید جامعه حسابداران رسمی ایران-عضو انجمن حسابداری ایران عضو انجمن حسابرسان داخلیعضو انجمن حسابداران خبره ایرانعضو انجمن مدیریت ایران کارشناس رسمی دادگستری -0-0سوابق حرفه ای و تجربی:
آخرین سمت

کارفرما
موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر ( حسابدار رسمی )

شریک و عضو هیأت مدیره

سازمان حسابرسی

حسابرس

موسسه حسابرسی آگاهان تراز توس (حسابداران رسمی)

مدیر فنی

مدرس دانشگاه
 -0-3فعالیتهای دانشگاهی
تدریس دروس مختلف حسابداری و حسابرسی در دانشگاههای مختلف کشور.
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 -8حسین مقیمی:
 -5-9مدارک تحصیلی و عضویت در انجمن های حرفه ای:
 فوق لیسانس حسابداری از دانشگاه عالمه طباطبایی لیسانس حسابداری از دانشگاه عالمه طباطبایی حسابدار رسمی مورد تائید جامعه حسابداران رسمی ایران حسابدار مستقل عضو انجمن حسابداران خبره ایران عضو انجمن مدیران مالی حرفه ای ایران عضو انجمن حسابرسان داخلی ایران -8-0سوابق حرفه ای و تجربی:
آخرین سمت

کارفرما
موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر(حسابداران رسمی)

شریک و مدیر حسابرسی

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت جامع نگر

مدیر حسابرسی

موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران(حسابداران رسمی)

حسابرس ارشد

موسسه حسابرسی شراکت(حسابداران رسمی)

سرپرست

-6سعید نوری:
 -6-3مدارک تحصیلی و عضویت در انجمن های حرفه ای:
 لیسانس حسابداری از دانشگاه عالمه طباطبایی حسابدار رسمی مورد تائید جامعه حسابداران رسمی ایران حسابدار مستقل مورد تائید انجمن حسابداران خبره ایران عضو انجمن حسابرسان داخلی ایران -6-0سوابق حرفه ای و تجربی:
آخرین سمت

کارفرما
موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر (حسابداران رسمی)

شریک و مدیر حسابرسی

موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران(نمایندگی موسسه حسابرسی بین المللی PWC

مدیر ارشد حسابرسی
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 -7سید مهدی حسینی
 -7-3مدارک تحصیلی و عضویت در انجمن های حرفه ای:
 کارشناس ارشد حسابداری از دانشگاه تربیت مدرس تهران. عضو انجمن حسابداران قسم خورده انگلستان ()ACCA عضو انجمن مدیران مالی انگلستان -7-0سوابق حرفه ای و تجربی:
کارفرما
موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر (حسابداران رسمی)
شرکتهای متوسط و کوچک در انگلستان
موسسه حسابرسی بیات رایان( حسابداران رسمی)
موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران ( حسابداران رسمی)

آخرین سمت
قائم مقام مدیرعامل
عضو هیات مدیره
سرپرست
حسابرس

 -5خدیجه امامی:
 -5-3مدارک تحصیلی و عضویت در انجمن های حرفه ای:
 لیسانس اقتصاد بازرگانی از دانشگاه فردوسی مشهد عضو انجمن حسابداران خبره ایران عضو انجمن حسابداری ایران عضو انجمن مدیریت ایران -5-0سوابق حرفه ای و تجربی :
آخرین سمت

کارفرما
تعاونی اعتبار کارکنان اداره کل کار
موسسه بیات رایان (حسابداران رسمی) نماینده موسسه حسابرسی بین المللی KPMG
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حسابرس ارشد

 -9محمدرضا سیدآبادی
 -9-3مدارک تحصیلی و عضویت در انجمن های حرفه ای:
-

کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه مازندران
حسابدار رسمی مورد تایید جامعه حسابداران رسمی ایران
عضو انجمن حسابداران خبره ایران
عضو انجمن حسابرسان داخلی ایران
عضو پیوسته انجمن حسابداری ایران

 -9-0سوابق حرفه ای و تجربی:
کارفرما
موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر (حسابداران رسمی)
موسسه حسابرسی دانا نگر امین (حسابداران رسمی)
موسسه حسابرسی کاشفان (حسابداران رسمی)
موسسه حسابرسی آگاهان (حسابداران رسمی)

آخرین سمت
مدیر حسابرسی
شریک
مدیر حسابرسی
سرپرست

 -9-3فعالیتهای دانشگاهی
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد نطنز
 -32فرامرز رضایی:
 -32-3مدارک تحصیلی و عضویت در انجمن های حرفه ای:
 دانشجوی دکترای حسابداری دانشگاه فردوسی مشهد فوق لیسانس حسابداری از دانشگاه تهران لیسانس حسابداری از دانشگاه فردوسی مشهد حسابدار رسمی مورد تائید جامعه حسابداران رسمی ایران -32-0سوابق حرفه ای و تجربی:
آخرین سمت
مدیر حسابرسی
سرپرست حسابرسی
کارشناس مالی

کارفرما
موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر
موسسه حسابرسی کاشفان
بنیاد مسکن انقالب اسالمی
 -32-3فعالیتهای دانشگاهی
تدریس دروس مختلف حسابداری و حسابرسی در دانشگاه
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 -33فرشاد کریمی حصاری
 -33-3مدارک تحصیلی و عضویت در انجمن های حرفه ای:
-

کارشناس ارشد مدیریت مالی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات
حسابدار رسمی مورد تایید جامعه حسابداران رسمی ایران
عضو انجمن حسابداران خبره ایران
عضو انجمن حسابرسان داخلی ایران

 -33-0سوابق حرفه ای و تجربی:
کارفرما
موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر (حسابداران رسمی)
موسسه حسابرسی تدوین و همکاران (حسابداران رسمی)
موسسه حسابرسی رازدار (حسابداران رسمی)
موسسه حسابرسی کاشفان (حسابداران رسمی)
موسسه حسابرسی دل آرام

آخرین سمت
مدیر حسابرسی
سرپرست
سرپرست
سرپرست
حسابرس

 -33-3فعالیتهای دانشگاهی
مدرس سازمان فنی و حرفه ای کشور
 -30ایوب ساقی:
 -30-3مدارک تحصیلی و عضویت در انجمن های حرفه ای:
 فوق لیسانس حسابداری از دانشگاه پیام نور لیسانس حسابداری از دانشگاه فردوسی مشهد حسابدار رسمی مورد تایید جامعه حسابداران رسمی ایران کارشناس رسمی دادگستری -30-0سوابق حرفه ای و تجربی:
کارفرما

آخرین سمت

موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر

مدیر حسابرسی

موسسه حسابرسی رهنمود ثامن

مدیر حسابرسی

شرکت صنایع پودر شیر مشهد

سرپرست مالی

شرکت المپ افروغ

رئیس حسابداری

 -30-3فعالیتهای دانشگاهی
تدریس دروس مختلف حسابداری و حسابرسی در دانشگاه .
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 -33محسن رضائی
 -33-3مدارک تحصیلی و عضویت در انجمن های حرفه ای:
 لیسانس حسابداری از دانشگاه عالمه طباطبایی تهران حسابدار رسمی مورد تایید جامعه حسابداران رسمی ایران عضو انجمن حسابداران خبره ایران. -33-0سوابق حرفه ای و تجربی:
کارفرما

آخرین سمت

موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر

مدیر حسابرسی

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

مدیر حسابرسی
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