تاریخ1397/03/06 :

متولی صندوق سرمایهگذاری "در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طالی مفید"

الف) نام :موسسه حسابرسی رازدار
تاریخ ثبت1349/11/03 :
شماره ثبت1177 :
محل ثبت :تهران
ب) تاریخچه و سوابق فعالیت:

الف -تاریخ ثبت موسسه حسابرسی رازدار بهمن ماه  1349می باشد که به همت و تالش تعدادی از حسابداران قسم
خورده و حسابداران رسمی خوشنام از جمله آقایان بهروز وقتی و رسول محمدی سالک نسبت به ارائه خدمات
حسابرسی و حسابداری در سراسر کشور اقدام نموده است.
همچنین طی سنوات اخیر مدیریت و اداره امور موسسه در جهت فعالیت بهینه و عضویت در جامعه حسابداران رسمی
ایران به جناب آقای صفار (احدی از شرکا) انتقال یافته که پس از تکمیل تعداد شرکاء (آقایان لنگری و صالحی) و انجام
مقدمات الزم ،موسسه به عضویت جامعه حسابداران رسمی ایران درآمده است ،مضافاً عالوه بر کسب عنوان معتمد
سازمان بورس در سال  ، 1350طی سنوات اخیر نیز موسسه مجدداً در زمره موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس
و اوراق بهادار و بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران قرار گرفته است.
ب -در تاریخ  1395/12/05بر اساس صورتجلسه مشترک شرکای موسسات حسابرسی رازدار و متین خردمند به منظور
افزایش توان اجرایی خدمات حرفه ای و ارائه آن خدمات به صورت بهینه به مشتریان ،همچنین گسترش فعالیت ها و
محدوده جغرافیایی و کسب رتبه برتر در جامعه حسابداران رسمی ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار ،ادغام گردیده
اند .این اقدام در جهت رعایت توصیه جدی واحدهای نظارتی یاد شده صورت گرفته است.
ج -موسسه حسابرسی متین خردمند از تاریخ ( 1381/01/14بالفاصله بعد از تشکیل و فعالیت رسمی جامعه حسابداران
رسمی ایران) تشکیل و بعنوان عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و مورد تایید سازمان بورس و اوراق بهادار پذیرفته
شده است .مدیریت م وسسه حسابرسی متین خردمند طی سنوات یاد شده سعی و تالش وافر داشته است که ضمن
رعایت اصول ،اخالق و آئین رفتار حرفه ای و نیز رعایت استانداردهای حسابرسی در ارائه خدمات بهینه به مشتریان
خود سرآمد باشد که در این راستا با توجه به رشد معقول ،ارزیابی مراجع نظارتی و رضایت مشتریان ،در تحقق اهداف
خود موفق عمل نموده است.

خدمات قابل ارائه (طبق اساسنامه)
 -1انواع خدمات حسابرسی شامل:
حسابرسی صورتهای مالی
حسابرسی عملیاتی (حسابرسی عملکرد در زمینه های اثربخشی ،کارآئی و صرفه اقتصادی فعالیتهای شرکتها)
استقرار نظام حسابرسی داخلی و ارزیابی سیستمهای کنترل داخلی شرکتها و بانکها
 -2بازرسی قانونی
 -3مشاوره مدیریت مالی و طراحی و پیاده سازی سیستم مالی
 -4خدمات مالی ،حسابداری و مالیاتی
 -5نظارت بر امور تصفیه ،خدماتی که توسط دادگاهها و مراجع قضایی در چارچوب موارد باال ارجاع و توسط
حسابدار رسمی پذیرفته می شود وسایر مواردی که توسط شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران اعالم
و تأیید میشود.
خدمات ارائه شده
در قالب خدمات قابل ارائه در اساسنامه ،ضمن اجرایحسابرسی صورتهای مالی شرکتهای سهامی عام و خاص ،موسسه
در تالش است که جهت ارائه خدمات نوین تجهیز شود .در این زمینه ،پروژه های در جریان و انجام شده زیر قابل ذکر
است.
پروژه های حسابرسی داخلی (با رعایت رهنمودهای) COSO
-

شرکت افست(سهامی عام)

-

شرکت بین المللی توسعه ساختمان(سهامی عام)

-

شرکت ساختمانی مانا (سهامی خاص)

-

شرکت فوالد بوتیای ایرانیان (سهامی خاص)

 ارزیابی سیستم مالی و بهای تمام شده-

ارزیابی کنترل داخلی بانکها و شرکتها

-

ارزیابی سهام شرکتها

-

طراحی و استقرار سیستم هزینهیابی بر مبنای فعالیت()ABC

-

مشاوره مالی و مدیریتی وانجام برخی رسیدگیهای ویژه

-

حسابرسی فن آوری اطالعات
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