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درباره ما
موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر (حسابداران رسمی) متشکل از بیش از  11حسابدار رسمی و حسابداران خبره
عضو انجمنهای حسابداران خبره انگلستان و استرالیا میباشد .این موسسه با بهره مندی از متخصین و مشاورین خبره
در امور مالی و مدیریت  ،مجموعه وسیعی از خدمات مالی ،حسابرسی و اطمینان بخشی و همچنین مشاوره مالیاتی،
مالی و مدیریت که هر واحد تجاری به آنها نیاز دارد را به مشتریان داخلی و بین المللی ارایه مینماید.

اهداف
موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر با هدف ارایه خدمات حرفه ایی به شرکتهای ایرانی و بین المللی در داخل و خارج
از ایران تاسیس گردیده است .در همین راستا موسسه در چارچوب اهداف زیر تالش در جهت ارتقا مستمر کیفیت
خدمات خود مینماید.
تبدیل شدن به گزینه اول شرکتهای ایرانی و بین المللی برای ارایه خدمات حرفه ای
تبدیل شدن به گزینه اول نیروهای متخصص حسابداری ،حسابرسی و مالی و مدیریت برای همکاری با یک موسسه
حسابرسی
موسسه پیشرو در ارایه خدمات نوین حسابرسی  ،مالی ،مالیاتی ،و مدیریت در داخل و خارج از ایران

ارزشها
به منظور دستیابی ب ه اهداف فوق مجموعه مدیریت و کارکنان موسسه خود را ملزم به رعایت و حفظ ارزشهای زیر
میداند .این ارزشها در واقع دی ان ای موسسه را تشکیل میدهند:
ما به کار خود عشق می ورزیم
ما برای کسب رضایت مشتریان فراتر از تعهدات و مسولیتهای خود قدم بر میداریم
ما به انجام آنچه که تعهد میکنیم پایبندیم
اعتقاد ما این است که "ما میتوانیم"
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دستاوردها
 دارای گرید الف در رتبه بندی جامعه حسابداران رسمی ایران
 دارای رتبه  2در رتبه بندی سازمان بورس اوراق بهادار تهران
 معتمد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران برای حسابرسی بانکها و موسسات اعتباری
 معتمد بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران برای حسابرسی شرکتهای بیمه ایی
 مورد تایید انجمن حسابداران خبره ایران
 نماینده رسمی موسسه حسابرسی بین المللی  Geneva Group Internationalاز کشور سویس
 نماینده رسمی موسسه حسابرسی بین المللی  JPA Internationalاز کشور فرانسه
 مورد تایید انجمن حسابداران خبره انگلستان )(ACCA

مشخصات شرکاء و مدیران مؤسسه
شرکاء
 -3احمد خالقی بایگی
مدارک 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
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 عضو انجمن مدیران مالی حرفه ای ایران
 کارشناس معتمد مرکز داوری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران

سوابق 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

فعالیتهای دانشگاهی
تدریس دروس مختلف حسابداری و حسابرسی در دانشگاههای مختلف کشور
 -0حمیدرضا افسر کازرونی:
مدارک 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
سوابق 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 (سام)

مدیریت اجرایی و حسابرسی

5

موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران (حسابداران رسمی)

سرپرست حسابرسی

موسسه حسابرسی تدبیر حرفه

حسابدار ارشد

-3بهزاد افشار هور:
مدارک 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
سوابق حرفه ای و تجربی:
آخرین سمت

کارفرما
موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر(حسابداران رسمی)

شریک و عضو هیأت مدیره

موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران (حسابداران رسمی)

مدیر حسابرسی

موسسه حسابرسی کوپرز اند لیبراند

حسابرس

حسابداری شرکت های مختلف بریستول انگلستان
 -0علی اکبر پارسامنش:
مدارک 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 داخلی
 عضو انجمن حسابداران خبره ایران
 عضو انجمن مدیریت ایران
 کارشناس رسمی دادگستری
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سوابق 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
فعالیتهای دانشگاهی
تدریس دروس مختلف حسابداری و حسابرسی در دانشگاههای مختلف کشور.
 -8حسین مقیمی:
مدارک 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
سوابق حرفه ای و تجربی:
کارفرما
موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر(حسابداران رسمی)
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت جامع نگر
موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران(حسابداران رسمی)
موسسه حسابرسی شراکت(حسابداران رسمی)
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آخرین سمت
شریک و مدیر حسابرسی
مدیر حسابرسی
حسابرس ارشد
سرپرست

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

کارفرما
موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر (حسابداران رسمی)

شریک و مدیر حسابرسی

موسسه حسابرسی آگاهان وهمکاران

مدیر ارشد حسابرسی

 -7سید مهدی حسینی
مدارک 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
سوابق 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)
فعالیتهای دانشگاهی
مدیر گروه دانشگاه ازاد اسالمی از سال  2331الی 2333
تدریس در دانشگاه های قم  ،ایالم ،پیام نور و دانشگاه های ازاد اسالمی
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آخرین سمت
قائم مقام مدیرعامل
عضو هیات مدیره
سرپرست
حسابرس

 -5خدیجه امامی:
مدارک 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
سوابق حرفه ای و تجربی :
آخرین سمت

کارفرما
تعاونی اعتبار کارکنان اداره کل کار
موسسه بیات رایان (حسابداران رسمی)

حسابرس ارشد

 -9محمدرضا سیدآبادی
مدارک 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

سوابق 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)

فعالیتهای دانشگاهی
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد نطنز
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آخرین سمت
مدیر حسابرسی
شریک
مدیر حسابرسی
سرپرست

 -32فرامرز رضایی:
مدارک تحصیلی و عضویت در انجمن های حرفه ای:
 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
سوابق 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
فعالیتهای دانشگاهی
تدریس دروس مختلف حسابداری و حسابرسی در دانشگاه
 -33فرشاد کریمی حصاری
مدارک تحصیلی و عضویت در انجمن های حرفه ای:





دانشجوی دکتری حسابداری در دانشگاه ازاد اسالمی
حسابدار رسمی مورد تایید جامعه حسابداران رسمی ایران
عضو انجمن حسابداران خبره ایران
عضو انجمن حسابرسان داخلی ایران

سوابق 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
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آخرین سمت
مدیر حسابرسی
سرپرست
سرپرست
سرپرست
حسابرس

فعالیتهای دانشگاهی
مدرس سازمان فنی و حرفه ای کشور
 -30ایوب ساقی:
مدارک 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
سوابق 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

فعالیتهای دانشگاهی
تدریس دروس مختلف حسابداری و حسابرسی در دانشگاه .
 -33محسن رضائی
مدارک 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.
 عضو انجمن حسابرسان داخلی ایران.
سوابق حرفه ای و تجربی:
کارفرما

آخرین سمت

موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر

مدیر حسابرسی

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

مدیر حسابرسی
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خدمات
 – 3حسابرسی مالی و مالیاتی
خدمات حسابرسی موسسه عمدتاً شامل حسابرسی مستقل صورتهای مالی طبق اصول و استانداردهای پذیرفته شده
حسابرسی جهت ارائه گزارش به مجامع عمومی ،هیأت مدیره ،بانکها ،وسایر اشخاص و سازمان ها می باشد.
خدمات حسابرسی ما مطابق با آخرین استانداردهای بینالمللی حسابرسی شرکتها در چهارچوب استانداردهای
گزارشگری مالی ایران و استانداردهای بینالمللی ( )IFRSمیباشد.
حسابرسی های موسسه بر مبنای اصول رعایت اخالق حرفهای ،استقالل کاری و حرفهای استوار بر رسیدگی به
حسابها و صورتهای مالی مطابق با باالترین استانداردهای داخلی و بینالمللی میباشد.
درقالب خدمات حسارسی ،موسسه می تواند وظیفه بازرسی قانونی شرکتها طبق مقررات قانون تجارت را نیز
انجام داده و گزارشهای مورد نیاز طبق مقررات قانونی را به مجامع عمومی صاحبان سهام در شرکتهای سهامی
خاص و عام ارائه نماید .ضمن آنکه شرکاء موسسه از نظر جامع ه حسابداران رسمی ایران و همچنین بورس
اوراق بهاء دار تهران شناخته شده بوده و انجام وظائف حسابرسی و بازرس قانونی شرکتها توسط موسسه مورد
پذیرش مرجع قانونی مربوطه نیز می باشد
 -0حسابرسی ویژه
اینگونه خدمات با توجه به مشکالت و اختالف نظرهای مالی بین شرکتها،موسسات و اشخاص قابل ارائه بوده
و عمدتاً با توجه به نظر قاضی و بازپرس پرونده و موارد ارجاع شده بررسی و جهت رسیدگی نهایی ارائه شود.
حسابرسی ویژه هم از طریق بازرسی و بررسی مستندات مالی و غیر مالی در مراحل دادرسی و بازرسی و هم از
طریق کمی سازی منازعات حقوقی در حل وفصل تعارض ها و اختالف مالی و منافع از دست رفته کمک می
کند.
این موسسه با توجه به داشتن متخصصین ،کارشناسان رسمی دادگستری میتوانند با توجه به صالحیت های
تخصصی و حرفه ای خود نسبت به روند شکل گیری صحیح پرونده ها اظهار نظر بیطرفانه و قابل اتکایی ابراز
نمایند.
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 -3ارزیابی سهام و راستایی آزمایی گزارشات مالی )(Due Diligence
انجام مطالعات امکان سنجی و مطالعات بازار (تحقیقات بازار) پیش نیاز بررسی یک پروژه توسط یک سرمایه
گذار است .مطالعه امکان سنجی مهم ترین گام در توسعه یک پروژه است .در حقیقت مطالعات امکان سنجی
بسیار پیچیدهتر از جمعآوری تعدادی ارقام و یا پیش بینی مالی می باشد.
یک سرمایه گذار صالحیت پروژه را با دریافت مجموعه مستندات کامل (بسته سرمایه گذاری) ارزیابی میکند.
این بسته سرمایه گذاری شامل :مطالعات امکان سنجی(طرح توجیهی) ،تحقیقات بازار ،اطالعات مالی و حقوقی
است .الزم به ذکر است که مستندات مذکور باید مطابق با استانداردهای بین المللی باشند.
نکات مهمی که معموال سرمایه گذاران برای ارزیابی صالحیت یک پروژه به آن می پردازند عبارتند از :تجزیه و
تحلیل سرمایه (ارزش کل) شرکت ،روند درآمد و سود ،رقبا و صنایع مرتبط ،مدیریت و میزان مشارکت ،ترازنامه،
سوابق و یا روند سهام در بورس ،ارزیابی و تحلیل ریسک های کوتاه یا بلند مدت.
موسسه وانیا نیک تدبیر با تجربه طوالنی در تهیه این نوع گزارشات برای سرمایه گذاران داخلی و بین المللی
تجربه خوبی در زمینه نهیه و ارایه گزارشات ارزیابی سهام و راستایی ازمایی گزارشات مالی برای کمک به
مشتریان خود دارد.
 -0حسابرسی داخلی
موسسه وانیا نیک تدبیر با تجربه ای مفید در حسابرسی داخلی بانکها و بنگاه ههای بزرگ اقتصادی آمادگی انجام
وظایف حسابرسی داخلی برای مشتریان را دارد .در اجرای حسابرسی داخلی مجموعه حرفهای موسسه با رویکرد
کوزو ) (COSOعملکرد داخلی شرکتها را بررسی نموده ،با ارزیابی و تشخیص میزان کیفیت کنترلها ،توصیههای
الزم جهت بهبود روشها ،راندمان کار و تاثیرگذاری فعالیتها بر مبنای ساختار و اهداف سازمان را ارائه میدهد.
 -8خدمات حسابداری و دفتر داری
خدمات حسابداری شامل زمینه گسترده ای از فعالیتهای مالی و مالیاتی میباشد که در صورت عدم رعایت و اطالع
صحیح در این باره میتواند موجب ضرر و جرائم جبران ناپذیری شود.
خدمات حسابداری و دفتداری ما شامل موارد زیر میباشد:
 مشاوره و تنظیم در رابطه با تهیه صورتهای مالی طبق ضوابط و استانداردهای ملی
 انجام امور مالیاتی مربوط به شرکتها و کلیه واحد های ثبتی
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 تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی بر اساس استانداردهای تحریر دفاتر قانونی
 تنظیم اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده
 تنظیم لیست های صورت معامالت فصلی موضوع ماده 2۶۱
 تنظیم لیست های مالیات حقوق پرسنل شرکتها
 تنظیم اظهارنامه ها ی مربوط به انحالل شرکتها
 پیگیری اعتراض های مالیاتی و شرکت در کمسیونهای حل اختالف مالیاتی
 تهیه و تدوین انواع لوایح مالیاتی
 جمع آوری گزارش مالی جهت بهینه سازی سیستم حسابداری
 -6مشاور مالی و مدیریت
خدمات مشاوره مالی و مدیریت این موسسه عمدتا شامل موارد زیر میباشد:
 از جمله خدمات مشاوره مالی که توسط متخصصان ما ارائه میشود
 مشاوره مدیریت مالی و ارائه راهکار در زمینه مسائل حسابداری مالی  ،حسابداری مدیریت ،بودجه بندی،
مالیات ،سیستمهای مالی.
 اعزام حسابدار تا مدیر و مشاور مالی و مالیاتی با سوابق مفید (تمام وقت یا پاره وقت).
 مشاور مالی و بیمه ای در خصوص تنظیم قرار دادهای فروش کاال و خدمات ،قرار دادهای همکاری
مشترک
 تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی و گزارش معامالت فصلی و تنظیم گزارش خرید و فروش فصلی
 بررسی صورتهای مالی شامل اجرای روشهای توافقی رسیدگی به صورتهای مالی مطابق استانداردهای ملی
و بینالمللی
 مشاوره در خصوص نحوه تنظیم دفاتر قانونی بر اساس آیین نامه تحریر دفاتر جهت جلوگیری از رد دفاتر
 مشاوره در خصوص تامین مالی واحد تجاری از طریق منابع داخل و خارج واحد تجاری
 مشاوره در تهیه انواع گزارش های حسابرسی جهت ارائه به بانکها و مناقصات و مزایدات
 آموزش مالی و مالیاتی به مدیران غیر مالی
 ارائه خدمات حسابداری و خدمات حسابرسی
 ارائه خدمت جدید مشاوره تلفنی مالی و مالیاتی
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 مشاوره ،ارائه ،نصب و راه اندازی سیستم مکانیزه های مالی ،انبار ،حقوق و دستمزد شرکتها و موسسات
 اجرای عملیات اصالح حساب و رفع مغایرت حسابها با سایر شرکتها و اشخاص و همچنین بررسی و تهیه
گزارشهای الزم جهت رفع اختالف مالی بین شرکاء،
 حضور در جلسات مختلف به عنوان نماینده هر یک از شرکاء ،سهامداران یا شرکت
 طرحهای توسعه و پروژهها از طریق منابع بانکها و موسسات مالی داخلی و خارجی .
 مشاوره و انجام تخصصی فعالیتهای آماری و پژوهشی  ،تجزیه و تحلیلهای آماری توسط متخصصین
 مشاوره تخصصی مدیریت در خصوص تکنیکهای کاهش قیمت تمام شده و سرمایه گذاری
 مطالعه و طراحی ساختار مالی مناسب پروژههای سرمایهگذاری
 مشاوره در زمینه های راهبردی ،تجدید ساختار ،تعیین ارزش بنگاه اقتصادی،امکان سنجی بازار ،استراتژی
قیمت گذاری ،ارزش گذاری برند و سرمایه گذاری خارجی
 مشاور خدمات حسابداری شرکتها ،موسسات و کلیه واحدهای اقتصادی
 -7مشاوره مالیاتی
 خدمات مشاوره مالیاتی در کلیه زمینه های مالیاتی
 تنظیم لوایح مالیاتی و دفاع از حقوق مودیان مالیاتی
 ارائه راهکارهای کاربردی مالیاتی
 مشاوره در رابطه با برخورداری از معافیتهای مالیاتی قانونی
 مشاوره تخصصی به شرکتهای خارج از مرز و شعب شرکتهای خارجی در ایران
 مشاوره در رابطه با پرونده های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی و ارائه راهکار مناسب
 مشاوره در رابطه با پیگیری اعتراض های مالیاتی
 مشاوره حقوقی مالیاتی با وکالی پایه یک دادگستری و حسابداران متخصص
 مشاوره و ارائه خدمت در زمینه تشکیل پرونده مالیاتی
 اخذ کد اقتصادی و پلمپ دفاتر قانونی
 اعزام نیروی متخصص مالی و مالیاتی با سوابق مفید به شرکت ها و موسسات در صورت نیاز
 مشاوره حسابداری و مشاوره مالیاتی آنالین
 اخذ کد اقتصادی و استعالم صحت کد اقتصادی
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 آموزش صورت معامالت فصلی
 تحریر دفاتر قانونی و ارائه گزارش مالی
 ارائه مشاوره مالیات تکلیفی

 -3طراحی سیستمهای مالی و مدیریت
در حال حاضر سازمانها و بنگاه های اقتصادی به جهت برنامه ریزی و اجرای دستور العمل ها  ،روشها و رویه های
مالی به منظور ایجاد هماهنگی و انجام عملیات حسابداری مؤثر و کارا در واحدهای مختلف براساس استانداردهای
تعیین شده تصمیم به استقرار و پیاده سازی سیستم حسابداری و مکانیزه مالی می نمایند تا همچنین سیستم هزینه
یابی خود را از سنتی به سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت تغییر دهند.بی شک انجام صحیح امورمالی و حسابداری
یکی از بزرگترین دغدغه های واحدهای اقتصادی می باشد ،وانجام نادرست آن مشکالت جبران ناپذیر و هزینه
های هنگفتی برای مجموعه به همراه خواهد داشت.
با در نظر گرفتنن ارزش و اهمیت پیاده سازی سیستم حسابداری وهمچنین مشتریان به دریافت خدمات موثر و
کامل در این خصوص ،موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر با دارا بودن تجربه طوالنی در ارایه ارائه خدمات مشاوره
طراحی و پیاده سازی سیستم های یکپارچه حسابداری و مدیریت ،با بهره گیری از نیروهای مجرب و متعهد اقدام
به ارایه این خدمات نموده است.
 -۱آموزش کارکنان
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 آموزشی حسابداری و حسابرسی نبرای کارکنان شرکتهای مشتری نیز مینماید .این
آموزشها عموما در زمینه های زیر 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
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 آموزش اصول حسابرسی
 آموزش اصول حسابرسی داخلی
 آموزش قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی
 آموزش حسابداری مدیریت و بههای تمام شده
 آموزش مدیریت مالی شرکتها
 آموزش حسابرسی مبتنی بر ریسک
 -21سایر خدمات حرفه ایی
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 اظهارنامه¬های 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 ،پاکسان ،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.

مشتریان ما
موسسه وانیا نیک تدبیر با اولویت بخشیدن به حفظ کیفیت و استاندارد باال در ارایه خدمات به مشتریان خود ،توانسته
است خدمات خود را به طیف متنوعی از مشتریان داخلی و بین المللی را ارایه دهد .بخشی از مشتریان این موسسه
به تفکیک نوع خدمات ارایه شده به انها به شرح ذیل میباشد:
 -2حسابرسی مالی و مالیاتی
مشتریان داخلی
بیمه معلم ،سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها  ،سرمایه گذاران همگامان تجارت ،شرکت خدمات
بیمه ای آتیه دنا ،کارگزاری آریا بورس ،کارگزاری سهام گستران شرق ،کارگزاری ملل پویا ،سبد گردان بیمه
ایران ،سبدگردان هدف ،صندوق سرمایه گذاری سهام گستران شرق ،صندوق سرمایه گذاری مشترک بورس سینا،
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارآفرینان آینده ،شرکت ایران ترانسفو(سهامی عام) ،نفت سپاهان (سهامی عام)،
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الکتریک خودرو شرق(سهامی عام) ،شرکت مهندسی فیروزا (سهامی عام ،شرکت نورد و لوله اهواز(سهامی عام)،
چرم مشهد(سهامی عام) ،شرکت تولیدی زعفران سحرخیز (سهامی خاص)  ،کود شیمیایی اوره لردگان (سهامی
عام) ،ایران خودرو خراسان (سهامی خاص) حسابرس اوراق مشارکت طرح های فوالدی هشتگانه ،شرکت گروه
توسعه اقتصادی اگزامون ،شرکت روژین دارو ،بازرگانی پروما تجارت ،تعاونی اعتبار کارکنان بانک تجارت،
موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران ،موسسه حسابرسی تدوین و همکاران ،شرکت حمل و نقل بین المللی
ایران دهر و مسیر ابریشم ایرانیان  ،موسسه ارنست اند یانگ ،شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس(سهامی عام)،
شرکت اجداد بهپرور ،شرکت توسعه فرآورده های غذایی بهپرور ارومیه (سهامی خاص) ،شرکت سبدگردان
هدف(سهامی خاص) ،شرکت قالبهای پیشرفته ایران خودرو ،شرکت کارگزاری سینا(سهامی خاص) ،شهرداری
مشهد و مناطق شهرداری آن ،خدمات مالی شهر ،شهرداری منطقه  ،2۱معاونت اقتصادی شهرداری مشهد.شرکت
بلور شیشه کاوه(سهامی خاص) ،شرکت تهران دوخت ماشین (سهامی خاص) ،شرکت احداث خط انتقال آب
صنایع شاخص ،شرکت مهندسی فیروزا(سهامی عام) ،شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام)

مشتریان خارجی
شرکت مدیو بانکا (نمایندگی مدیو بانکا ایتالیا) ،امیا پارس (نمایندگی امیا سوئیس) ،شرکت سرمایه گذاری New
( Persia Investment Holdingسویس) ،شرکت توتال ای اند پی ایران  ،Total A&Pانی ایران بی وی )،(ENI
مادوی (نمایندگی  HILTIسوئیس) ،شرکت هوآوی (،)Hawaii Technologies Services Iran CO LTD
شرکت نفت چین  ،(CNPC International) LTD. IRANشرکت مرسک ایران ای اس ،شرکت کشتیرانی
دریادرخش (نمایندگی شرکت  Y.M.Lچین) ،شرکت امید دریا (نمایندگی شرکت کشتیرانیMerchant shipping
چین) ،شرکت مازند دریا (نمایندگی شرکت کشتیرانی  Hanjinچین) ،Ernst & Young،ژاک آندرل پارس (سهامی
خاص) ،شرکت تکنولوژی اسکای کام ( ،)Skycom Tech COشرکت بیوگونگ تکنیک آسان بر(تیسن کروپ)،
موسسه حقوقی بین المللی فرانسوی دنتون)(Dentons
 -1حسابرسی ویژه
شرکتهای گروه ارکان یدک دنا ،شرکت سنگ آهن فالت شرق و شرکت نفت سپاهان  ،شرکت تعاونی کارکنان سازمان
منطقه آزاد کیش ،گروه مالی ملت ،شرکت بیمه رازی ،ملی پتروشیمی  ،مخابرات ایران ،فرودگاههای کشور ،بیمه دانا،
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سازمان خصوصی 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

 -3ارزیابی سهام و راستایی آزمایی گزارشات مالی:
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
نخ ریسی خراسان و مادوی (هیلتی)  ،شرکت بین المللی خدمات بازرگانی و مهندسی کار سوق صدرا

 -4حسابرسی داخلی
حسابرسی داخلی تمامی شعب بانک آینده(سهامی عام) ،شرکت های زیر مجموعه سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی
کارکنان صنعت نفت ،شرکت نفت سپاهان ( سهامی عام) ،شهرداری مشهد مناطق  21،3،4،3،1،2و ،21بیمارستان پارس،
معاونت اقتصادی شهرداری مشهد ،صندوق ذخیره کارکنان شهرداری مشهد ،سرمایه گذاری مدبران هما ( گریفون کاپیتال)،
شرکت ایرانیت (سهامی عام) ،شرکت های زیر مجموعه گروه مالی ملت ( فوالد آذربایجان ،کاوش ،نوساز ،واوان) ،شرکت
سالمت پخش هستی ،شرکت آتیه مهر ابتکار ،سیمان اسپندار ،شرکت گوهر گهر آبادان ،شرکت ژاک آندرل پارس ،شرکت
رنگ بینالود ،شرکت روژین دارو  ،شرکت سرمایه گذاری اهداف(سهامی عام) ،شرکت تعاونی کشاورزی شامخ  ،شرکت

بارمان زرین رامیان ،شرکت مدیریت تولید،انتقال و توزیع نیروی برق ایران(توانیر) ،مجتمع تجاری سپهر مشهد و ......به
این موسسه واگذار گردید .همچنین با استفاده از تجارب شرکا ،مدیران و پرسنل موسسه ،حسابرسی داخلی  1شعبه
از شعبه های بانک صنعت و معدن در تهران و شهرستانهای مختلف شهرداری مشهد
 -5حسابداری و دفتر داری
شرکت نور کوثر ایرانیان (سهامی عام) ،شرکت ایران خودرو خراسان  ،بورس اوراق بهادار ،نفت سپاهان ،شرکت
رنگ سیگما ایران و قشم توتال ای اند پی ،توتال الف پترولیوم ،استات ایول ،اس پی گس ،استات ایول هیدرو
زاگرس ،الف ال اسمیت ،تایم ویزر آ اس ،بایر شرینگ فارما ،متسو سوید آ ب ،متسو هلدینگ آب
 -۶مشاوره مالی و مدیریت
شرکتهای گروه ترانسفو ،شرکت پویا تجارت سیمرغ کیش ،شرکت تجارت الکترونیک کاالی کیش ،شرکت فناوری تراکنش
سپاس ،شرکت تجارت الکترونیک آیریک پارسیان ،شرکت سرمایه گذاری سیمان اسپندار ،شرکت سیمان آرتا اردبیل
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(سهامی عام) ،شرکت  ،NP Capitaانی ایران بی وی ) ،(ENIشرکت پارس حیات ساغلیک ارونلری  ،شرکت گلبرگ
غذایی کوروش  ،شرکت هستی آرین تامین  ،شرکت طالی ناب کوروش

 -1مشاوره مالیاتی
شرکتهای نفت چین (، )CNPCاتاق مشترک بازرگانی ایران سوئیس ،شرکت آذین الکترونیک پیشرو (سهامی
خاص) ،شرکت پارس حیات ،شرکت انی ایران ) ،(Eni Iranشرکت بی ای تی پارس ) ،(BAT Parsشرکت
شرکت دنتونز ) ،(Dentonsشرکت نوآوران فن آوازه (دیجی کاال)،

 -3طراحی سیستمهای مالی و مدیریت
شرکتهای بانک آینده  ،سیستم مبارزه با پولشویی ،شرکت توانیر نظام حاکمیت شرکتی و سیستم حسابرسی داخلی،
جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی سیستم های مالی مدیریت  ،شرکت خدمات مشاور خرد پیروز(سهامی
خاص)
 -۱آموزش کارکنان
شرکت ایران خودرو تهران  ،شرکت ایران خودرو خراسان ،شرکت نفت سپاهان

 -21سایر خدمات حرفه ایی
شرکتهای کارخانجات مخابرات ایران ،شرکت سیمان فارس و خوزستان ،سپهر الکترونیک ،مخمل و ابریشم کاشان،
تسمه پروانه ایران ،پاک وش ،تولی پرس ،پاکسان ،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)

با احترام
موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر (حسابدران رسمی)
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