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 درباره مفید -1

ها  گروه مفید باهدف نوآوری در ارائه خدمات باکیفیت بر اساس نیاز ، کسب رضایتمندی مشتری و ارتقای دانش در سازمان

ه ـا موسسـا و همکاری بـام کارهـالمللی در انج ات بینـربیـه هدف ، از تجـدن بــای رسیــو در راست دهـش لـتشکی

GUNCEL & LAVIELE GROUP  افراد باتجربه که دارای تحصیالت تخصصی باال و تجربیات مکفی در زمینه  همچنینو

حسابرسی، مالی و مالیاتی بهره گرفته و گروه خود را به گروه مهندسی مجهز نمودیم تا بتوانیم تمام خدمات مدیریت حسابرسی، 

 ارائه دهیم. را حسابداری و مالیاتی 
 

 :  GUNCELگروه -

 های خود را با عناوین ذیل حفظ کرده است : تأسیس شد، تا به امروز فعالیت 1998گروه گونجل در سال 

 گونجل با گواهی فعالیت در زمینه حسابداری عمومی با مسئولیت محدود 

 گونجل با گواهی فعالیت و سوگندنامه حسابداری عمومی با مسئولیت محدود 

 ها حسابداری عمومی شرکت گونجل با فعالیت حسابرسی مستقل و مشاوره و گواهی و سوگندنامه 
 

 : LAVIALE SOHACOگروه  -

LavialeSohaco  تأسیس شد و خدمات حسابداری خبره، مالیاتی و حسابرسی را تا به امروز در پاریس و  1976که در سال

 دهد. دیگر شهرهای فرانسه ارائه می
 

دهیم و خود را در منافع مشتریان  مشتریان خود ارائه میهای ویژه برای  حل بر دانش و تخصص علمی، راه ما در حرفه خود با تکیه

 قدم خواهیم بود . ها پیش وکار آن دانیم و همواره برای بهبود کسب شریک می

حل سریع به  ای ، شفافیت و ایفای مسئولیت در انجام کار، ارائه راه روز بودن در دانش علمی و حرفه افتخار این مجموعه، به

های  های رقابتی خود را حفظ نماییم و در فعالیت کنیم مزیت باشد و همواره تالش می ای می اخالق حرفه مشتریان، کیفیت کار و

ترین روش در مشکالت ،  بهبود و جلوگیری از خطرات قانونی و ارائه بهترین و سریع خود، الزامات قانونی، شناسایی نقاط قابل

 رسانیم. تریان را با ارائه خدمات درست به حداقل میپذیری مش که ریسک طوری های منظمی داریم به برنامه

المللی  های داخلی و بین های روسیه و قبرس بکار گرفته و سیر آموزش ما تمام توان خود را در مدیریت دانش با همکاری دانشگاه

روز بودن همکاران،  ( باهدف بهXBRLالمللی ) را مدنظر قراردادیم و آموزش کارکنان را در جهت تخصصی و آموزش زبان بین

شده با توجه به استانداردهای  ها تهیه ایم تا در پی آن گزارش متمایز بودن نسبت به سایر رقبا در صنعت را در اولویت قرار داده

تمامی نهادها را دارا باشد. همچنین قادریم تخصص خود را در تمامی سطوح مالی و غیرمالی با دیگر  المللی توانایی تقدیم به بین

 صورت کامالً تخصصی به اشتراک بگذاریم. ها به رکتش

گروه مفید از کارشناسان قوی در ارائه خدمات مشاوره در تمامی سطوح مدیریت، مالیاتی، حسابرسی و حسابداری بهره گرفته که 

 های آنان  وجه تمایز با دیگر موسسات خواهد بود. همواره توان و توانمندی
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 ها اصول و ارزش -2

 

 انداز ما چشم -1-2

اصل  قانون، برتری و اصول به خود هستیم و های ارزش سازمانی و به خطر انداختن فرهنگ بدون خود مسیر پیمودن درصدد ما

 .بگذاریم باهم احترام توأم دهندگان مالیات ها و دولت حقوق زمینه در طرفی بی رعایت و ای حرفه صداقت

 ادامه جدی عزمی با نگرش را این ما و داشت برنخواهد دست مطابق با این اصول نوآورانه های گام برداشتن از هرگز ما شرکت

 .داد خواهیم
 

 مأموریت ما  -2-2

دار و خدمات باکیفیت و با استفاده از تجربه  های جهت حل وکار با ارائه راه کنندگان مالیات و شرکای کسب حمایت از پرداخت

المللی و فراهم کردن سود حداکثری از این  سطح بازارهای داخلی و بین ها از رقبای خود در آنای خود باهدف پیشی گرفتن  حرفه

 .استگیری از ارزیابی سریع  ها با بهره فرصت
 

  ای گری حرفه -3-2

به حل مناسب برای مشتریان خود استفاده کرده تا در دستیابی مشتریان خود  فراهم آوردن راهبرای ما  از دانش و تخصص خود 

 .اهدافشان سهیم باشیم

 

 مشارکت -4-2

 .کنیم وکارشان کمک می ها در بهبود کسب عنوان شرکای خود در نظر گرفته و به آن ما مشتریان خود را به

 

  شفافیت -5-2

زمانی الزم انجام دهیم تا بتوانند اقدامات الزم را در برهه  موقع ، مربوط و شفاف را به مشتریان ارائه می هایی دقیق، به ما گزارش

 دهند.

 

  راهنمایی -6-2

 .کنیم با سود اقتصادی حداکثری آگاه می های پیشنهادگذاری در دسترس و  های سرمایه ما مشتریان خود را از فرصت

 

  های سریع و کارآمد حل راه -7-2

 .دهیم ارائه می آنانمکن را به های م حل کرده و بهترین راه وتحلیل تجزیهها  ما نیازهای مشتریان خود را در تمامی جنبه

 

 ای  اصول اخالق حرفه -8-2

 .تا اقداماتمان از بیشترین اثربخشی و کارآمدی برخوردار باشدایم  داده قرارای را سرلوحه فعالیتمان  اصول اخالق حرفه

 

 کیفیت  -9-2

 دهیم. توجه استانداردها به مشتریان خود ارائه میها و با  زمینه بر تخصص و تجربه در تمام ما باالترین کیفیت خدمات را با تکیه
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 های راهبردی برنامه -3

 حرکت بر مبنای نیاز جامعه و تالش برای حل مسائل 

 ها و صنایع ها ، شرکت های اجرایی و آگاهی از نیازهای اساسی سازمان تعامل نزدیک با دستگاه  

  گذاری سرمایهتالش برای ترویج و انتشار دانش در زمینه خدمات مالی و 

 گذاری. ارائه راهکارهای عملیاتی برای رفع نیاز مدیران، کارشناسان و تصمیم سازان در حوزه مدیریت مالی و سرمایه 

 توسعه نظام مالی در کشور برایالمللی  هم پیوندی با نهادهای بین 

  ارتقای سطح کیفی محصوالت و خدمات 

 المللی های ملی و بین یابی به موفقیت دست 

 ورداری از نیروهای انسانی متعهد ، توانمند و خالقبرخ 

 خصوصی و دولتی مؤسساتها ،  ها ، سازمان برقراری ارتباط و تقویت همکاری با سایر شرکت 

 آفرینی شرکت در حوزه فناوری اطالعات و تجارت الکترونیک در استان و کشور افزایش نقش 
 

 :ارائه نماییمنیز جوابی صریح  زیر، به سؤاالت یادشدههای راهبردی  طی برنامه توانیم میما  -1-3

 تر مدیریت کنیم؟ هزینه چگونه الزامات و نیازهای قانونی خود را مؤثرتر و کم  -

 چیست؟ ها مشی های موجود برای افزایش ارزش اقتصادی شرکت ما با توجه به اهداف و خط فرصت  -

 شود؟تواند به نفع ما تمام  های مؤثر و کارآمد می چگونه فرصت  -

 توان در محیط رقابتی به رشد مداوم دست یافت؟ چگونه می  -

 های رقابتی چیست؟ ابزار دسترسی به مزیت  -

پذیر  گذاری امکان های سرمایه های مالی، اقتصـادی و فنی از پروژه وتحلیل جنبه چگونه امکان مطالعه مفصل و تجزیه  -

 باشد؟ می

 ربخش خواهد بود؟ای تا چه حد ثم مدیریت پروژه و خدمات مشاوره  -

 باشد؟ ارائه خدمات مشاوره حقوقی در انعقاد قراردادها و یا معامالت ویژه )داخلی و خارجی( تا چه حد الزم می  -

آن شرکت برای  توانبا توجه به  راهبردترین  های بزرگ و شناسایی بهترین و مناسب چگونه بررسی ساختار شرکت  -

 باشد؟ پذیر می گذاری امکان سرمایه

های مالی چه تأثیری در اهداف و  ها و سیستم ها، دارایی یابی مستمر و صحیح شرکت، شناسایی و مدیریت ریسکارز  -

 ها خواهد داشت؟ فرصت استفاده از 

بررسی عملیات شرکت از نظر بار مالیاتی و پیشنهاد ساختار مالیاتی مؤثر تا چه حد شرکت را در دسترسی به اهداف کمک   -

 خواهد کرد؟

کارکنان نتایج اثربخش را در  نمودار تشکیالتیهای مهندسی، روند فعالیت و یا  آیا تغییرات در سطوح گوناگون اعم از داده -

 پی خواهد داشت؟

بررسی مستمر روند عملیات تجاری شرکت و پیشنهاد تبادل در سطوح مالی و غیرمالی با سایر کشورها مفید واقع خواهد  -

 شد؟
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 رسی خدمات مالی و حساب -4

 خدمات حسابرسی: -1-4

اهمیت  رسانی به مشتریان در سراسر جهان هستند. وکار جهانی و خدمات ها در حال فعالیت در فضای کسب شرکت این روزها،

خواهند در هر دو بازارهای داخلی و خارجی رشد پایداری را تجربه  هایی که می دستیابی به شفافیت و پاسخگویی برای شرکت

 .یابد میکنند افزایش 

اعتمادی را از عملکرد شرکت نشان دهند.  در این رابطه، بسیار مهم  های مالی وضعیت مالی دقیق و قابل ضروری است که صورت

های حسابرسی انجام  ها باید توسط شرکت های مالی بر اساس استانداردهای حسابداری تهیه و حسابرسی آن است که صورت

 خدمات حسابرسی ما شامل: .گیرد
 

 حسابرسی داخلی 

 حسابرسی مستقل 

  حسابرسی عملیاتی 

 حسابرسی ویژه 
 

 

 خدمات امور مالیاتی: -2-4

 خدمات مالیاتی و مشاوره قانونی -1-2-4

دهد و مشتریان خود  وکار را ارائه می های مربوط به کسب سیستم مفید پشتیبانی و خدمات مشاوره حقوقی در تمام زمینهو تحلیل 
 های اصلی موجود در بخشنامه ما به شرح زیر است : زمینه دارد. می آگاهروز شده  را با تغییر در قوانین مرتبط به

  قوانین مالیاتی 
 قانون تجارت 
  تأمین اجتماعیکار و قانون 
 گذاری مستقیم خارجی قانون سرمایه 
 گذاری قوانین محرک سرمایه 

 

 کنندگان افزوده و بازپرداخت خدمات مالیات مصرف خدمات مالیات بر ارزش -3-2-4
 

 خدمات پشتیبانی در اختالفات مالیاتی -4-2-4

 بررسی دفاتر و اسناد قبل از ممیزی توسط مقامات مالیاتی 

  فرآیند حسابرسیمشارکت فعال در 
 های حسابرسی ارزیابی و تفسیر یافته 
 وفصل قبل و بعد از ارزیابی مالیاتی ارائه حمایت درروند حل 
  ارائه پشتیبانی در پر کردن طرح دعوی در دادگاه در صورت عدم دستیابی به توافق با مقامات مالیاتی و به دنبال آن

 درخواست تجدیدنظر.

طرح دعوی در دادگاه در صورت عدم دستیابی به توافق با مقامات مالیاتی و به دنبال آن درخواست ارائه پشتیبانی در پر کردن 
 تجدیدنظر.
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 اظهارنامه مالیاتی، حقوق و دستمزد و تامین اجتماعی -5-2-4

 صورت ماهیانه، افزوده به ماهه و گزارش مالیات بر ارزش پر کردن اظهارنامه مالیاتی ساالنه، بازده موقت سه 
 های کار  ها و محل اجتماعی برای افتتاح شرکت، شعبه تأمین های راهنام در دستیابی به  رای امور مالیاتی  و ثبتاج

 جدید،
 اجتماعی تأمینهای مربوط به  سازی گزارش حقوق و دستمزد و گزارش آماده 
 .امور مربوط به کارکنان جدید و اتمام کار کارمندان، محاسبه بازنشستگی و قطع پرداخت 

 

 

 ارزیابی ریسک حقوقی و پذیرش -6-2-4

هایی که سبب بهبود و  های کاربردی در رابطه با الزامات قانونی، شناسایی موارد و ارائه روش ها و برنامه ما به بررسی فعالیت

 ت به شرح ذیل است :جلوگیری از خطرات الزامات قانونی است ، چندی از این تحلیال

  های اشتباه و نقص آشکار کردن شیوهبررسی روش مستندات سازی و 
  کارآمد که مطابق با الزامات قانونی است مستندسازیایجاد روش 
 .آموزش و افزایش تخصص کارکنان 

 خدمات مالی  -3-4

 ها کارخانهو  مؤسساتها )سهامی خاص، سهامی عام، با مسئولیت محدود و تعاونی(،  انجام کلیه امور حسابداری شرکت 

 ها طبق ضوابط و های مالی تلفیقی گروه شرکت الی اشخاص حقیقی و حقوقی و صورتهای م تهیه صورت 

 XBRLو  IFRS، المللی بین ،استانداردهای مالی

 های ورود به بورس های توجیهی و گزارش تهیه گزارش 

 گذاری خارجی های سرمایه تهیه گزارش 

 های مالی  سازی سیستم های مالی و کنترل داخلی و بهینه ها و دستورالعمل نامه تهیه آیین 

 های مالی از روی اسناد و مدارک ناقص  تهیه صورت 

  های مالی وتحلیل صورت تجزیه مالی و های گزارشتهیه انواع 

 ها اجرای عملیات اصالح و بستن حساب 

 ها  ساب با سایر شرکتاجرای عملیات اصالح حساب و رفع اختالف ح 

 مابین شرکا در سنوات جاری و گذشته بررسی مسائل حل اختالف مالی فی 

 افزاری های مدیریت کنترل اسناد و مدرک افزاری و نرم اندازی سیستم راه 

 اعطای تسهیالت  برایها  های حسابداری موردنیاز بانک ارائه گزارش 

 گذاری  مشاوره تخصصی مدیریت مالی و سرمایه 

 های آماری  وتحلیل تجزیه های آماری و پژوهشی، اوره و انجام تخصصی فعالیتمش 

 پروژه  وضعیت صورتتنظیم  حسابداری پیمانکاری و 
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 کنترل  و کدینگ کاال های انبارداری، سیستم انجام عملیات انبارگردانی و بهای تمام شده و کنترل خط تولید و

 موجودی 

 های  حسابداری به همراه دستورالعمل هایمتخصص طبق اصول و استاندارد انجام امور انبارگردانی با نیروهای

 انبارگردانی 

  انجام حسابداری مربوط به امور ورشکستگی و مدیریت تصفیه با همراهی وکیل مجرب و خدمات اداری 

 سازی خصوصیگذاری سهام در ترکیب و ادغام، و  ارزش 

  ها حل برای موفقیت در رفع آن راهشناسایی موانع قانونی و عملیاتی و ارائه 

 خدمات پشتیبانی پس از ادغام و تجدید ساختار 

 ها با اهداف مختلف در حاالت مختلف. ها ، ارزیابی شرکت و ارزش دارایی های مالی شرکت شناسایی موقعیت 

  قرار ا در معرض فروش ه که سهام آن ییها های مالی شرکت در ترازنامه و شناسایی موقعیتها  بدهیها و  تأیید دارایی

 .گیرند می

 ،شناسایی وضعیت قانونی اموال معنوی و عالئم تجاری 

  باشد. دعاویشناسایی الزامات قانونی برخاسته از قراردادها و اقامه 

 الفروشممنوع و منقول  و  غیرمنقول  های  دارایی حقوقی  وضعیت   شناسایی 

  مالی و محاسباتی خاص های گزارشتهیه سایر 

 

 ارائه خدمات عمومی اولیه و مشاوره در بازارهای سرمایه -4-4

 ورود به بورسهای آماده برای  ارائه کمک و مشاوره به شرکت ، 

 راهبرد برای ورود به بورسترین  های بزرگ مالی برای شناسایی بهترین و مناسب بررسی ساختار شرکت 

  مقررات بورس و گزارشگری مالی. ورود به بورسارائه خدمات پشتیبانی در مراحل بعد از ، 

 

 های مالی پروژه -5-4

 گذاری، های سرمایه های مالی، اقتصادی و فنی از پروژه وتحلیل جنبه سازی امکان مطالعات مفصل با تجزیه آماده 

 وتحلیل جریان نقدی و تهیه اسناد پروژه، انجام تجزیه 

 .ارائه پشتیبانی و مشاوره در مدیریت پروژه 

 

 خدمات شرکتی و گروهی -6-4

 های افزایش سرمایه، های داخلی و خارجی و اجرای روش ها با سرمایه ایجاد شرکت 

 طبق قوانین،جلسه مجمع عمومی و دیگر اسناد قانونی موردنیاز  سازی اساسنامه، صورت آماده 

 موجود و حمایت در  های های در حال انجام با توجه به مشوق گذاری گذاری و سرمایه های سرمایه بررسی پروژه

 های تشویقی، اجرای روش

 ارائه پشتیبانی در مذاکرات قرارداد و تفسیر مفاد قرارداد 

 ور مالی و غیرمالی در تمام سطوحوکار، حسابداری و ام آموزش کارکنان در مدیریت کسب. 
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 خدمات مدیریتی -5

 

 خدمات مدیریت 
 

 
 

 

 مدیریت ریسک مدیریت عملکرد مدیریت راهبردی

 

 خدمات مشاوره ای -1-5

 ایجاد سیستم حسابداری و مدیریت اطالعات -

 بندی های بودجه ریزی و روش توسعه برنامه -

 داخلی حسابرسایجاد گروه  -

 مؤثر کنترل داخلی کارهای و سازایجاد و حفظ  -

ها برای بهبود  رشد، و ارائه پیشنهاد راهبردهایبررسی مدیریت منابع مالی، منابع انسانی، عملکرد عملیاتی، عملکرد مالی و  -

 ها هریک از آن

 پذیری و مدیریت کارآمد  ها برای مدیریت دارایی مؤثر و مسئولیت ارائه پیشنهاد -

 وری منظور افزایش سودآوری، اثربخشی و بهره بازسازی شرکت به -

 هایی که با بحران مالی مواجه هستند  های مدیریتی به شرکت ارائه کمک -

 تابعه آن  های های مادر و شرکت برای شرکت سامانمندهای  و گزارش های مدیریتی مهایجاد برنا -
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 خدمات حسابداری مدیریت: -2-5

 وتحلیل نرخ و حجم تجزیه 

 وکار های کسب تدوین و توسعه سنجه 

 سازی قیمت مدل 

 سودآوری محصول 

 گزارشگری بخشی جغرافیایی در مقابل صنعت یا مشتری 

  متوازن مدیریت فروشارزیابی 

 وتحلیل بها تجزیه 

 فایده -وتحلیل هزینه  تجزیه 

 فایده -حجم  -وتحلیل هزینه  تجزیه 

 عمر وتحلیل بهای چرخه تجزیه 

 تسهیم هزینه ها 

 

 وتحلیل سودآوری مشتری تجزیه 

 شفافیت بهای فناوری اطالعات 

  مدیریت ریسک 

 ای بندی سرمایه بودجه 

 ارهوتحلیل خرید در مقابل اج تجزیه 

 ریزی راهبردی برنامه 

 مشاوره مدیریت راهبردی 

 ارائه و ارتباطات مالی داخلی 

 بینی فروش پیش 

 بینی مالی پیش 

 بندی ساالنه بودجه 
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 خدمات مهندسی  -6

 ها  های پروژه بررسی و کنترل ساختار تقسیم فعالیت -

 ها بندی کلی پروژه بررسی و کنترل ساختار زمان -

 ها های پروژه کنترل ساختار تقسیم هزینهبررسی و  -

 آالت اجرائی بندی و ماشین های زمان شده و رسیدگی به برنامه بررسی تخصیص منابع انجام -

 بررسی، تهیه و تدوین برنامه تدارکاتی -

 ها و وضعیت پیشرفت پروژه ای فعالیت وتحلیل و کنترل مستمر و دوره تجزیه -
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  (IT)فناوری اطالعات  خدمات مدیریت -7

 تجارت الکترونیکی -

 ای های چندرسانه سیستم -

 های اطالعاتی مدیریت سیستم -

 امنیت اطالعات -

 های کامپیوتری شبکه -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%DA%86%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA_%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA_%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA_%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1%DB%8C
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 واحد خریدخدمات قابل ارائه برای  -8

 بررسی مجوزهای الزم برای خرید کاال و خدمات -

 شده بررسی نحوه ارزشیابی صحیح خدمات و کاالهای خریداری -

 بررسی سفارش خرید با رسید کاال و درخواست خرید -

 های مربوطه موقع خریدها در حساب بررسی ثبت به -

 انبار با فاکتور خرید و سند حسابداری بررسی مطابقت رسید -

 شده در کارت حسابداری انبار و کارتکس انبار بررسی ثبت اقالم خریداری -

 بررسی تطبیق اعالمیه بدهکاری با برگ خروج کاال ، فاکتور خرید و سند حسابداری -

 بررسی امضاهای مجاز توسط اشخاص مسئول -

 ها د کاال، حواله انبار مرجوعی و اعالمیه بدهکار با شماره مسلسل آنهای درخواست خرید، سفارش خرید، رسی بررسی فرم -

 ها و علت معوق ماندن طوالنی اقالم ای پرونده بررسی دوره -

 بررسی تأخیر در دریافت صورتحساب  -

 های مربوطه های  بدهکار ثبت حساب بررسی کاالهای برگشتی و سوابق مربوطه و کنترل صدور  اعالمیه -

 های شرکت نامه های بانکی صادره در قبال معامالت مستند منطبق با آیین ها و حواله های نقدی، چک پرداختبررسی  -

 کنندگان کاال و خدمات و کنترل شرایط پیشنهادی هر یک گرفته جهت شناسایی عرضه بررسی اقدامات انجام -

ت مفاد قراردادهای منعقده و تشخیص کنندگان کاال و خدمات و حصول اطمینان از رعای بررسی حفظ اطالعات عرضه -

 های احتمالی  زیان

 بررسی مدارک مربوط به دریافت کاال و خدمات که عیناً در سوابق انبار باید ثبت شده است -

 ها  بررسی مغایرات خرید کاال با صورتحساب -

 ها بررسی عدم ثبت حساب -
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 برای واحد فروش  خدمات قابل ارائه -9

 بررسی فرآیند فروش با فرآیند موجود -1-9

 بررسی قراردادهای فروش -2-9

 های موجود و کفایت آن نامه بررسی اخذ ضمانت -3-9

 رسانی و پیگیری رفع آن بررسی شکایات مشتریان و نحوه اطالع -4-9

 بررسی اقالم مرجوعی و رسیدهای مربوطه  -5-9

 کنندگان بررسی و رصد بازار و توزیع -6-9

 موارد مورد بررسی در حسابداری فروش: -7-9

 های کاال بررسی مجوزهای الزم برای سفارش 

 موقع سفارشات مشتریان بررسی تحویل به 

  بررسی اعتبار مشتریان و اعتبار سنجی مشتریان فصلی و ساالنه 

 یافته به مشتریان بررسی اعتبارات تخصیص 

 بررسی امضاهای مجاز توسط اشخاص مسئول 

 رگشتی مشتریانهای ب بررسی چک 

 )بررسی مجوزها و گزارشات واحدهای مرتبط در خصوص برگشت از فروش)کیفیت و علت عودت 

 های واقعی های مصوب فروش با نرخ بررسی نرخ 

 های داخلی در انبار زمان برگشت کاال از خریدار بررسی کنترل 

 بررسی اقدامات واحد حقوقی در خصوص مطالبات مشکوک الوصول و سوخت شده 

 بررسی مدارک دریافت شده از مشتریان هنگام دریافت کاال 

 دار از مشتریان های داخلی در دریافت چک  و اسناد مدت بررسی کنترل 

 های نقدی از مشتریان موقع دریافت بررسی ثبت به 

 بار(و بررسی مغایرات موجود روز یک15شده مانده بدهکاران بر اساس تجزیه سنی)هر  بندی بررسی لیست طبقه 

 ای  های کافی در خصوص حفاظت از صندوق و اسناد دریافتنی موجود و این مورد که پوشش بیمه بررسی کنترل

 مناسب در شرکت

 های مربوط های مربوطه در حساب بررسی صحت ثبت 

 بررسی بودجه مصوبه و میزان انحرافات موجود 

 بررسی فروش صادراتی 

 مطالبات سوخت شده و مشکوک الوصول 

  آنالیز تخفیفات اعطاییرسیدگی و 

 بررسی حاشیه سود و زیان محصوالت 
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 خدمات آموزشی  -11

 آموزش در تمامی سطوح مدیریتی ارائه  -

 آموزش حسابرسی مستقل، داخلی و عملیاتیارائه  -

 های مالی، مالیاتی و صنعتی روز در تمامی زمینه آموزش حسابداری نوین و بهارائه  -

 های پولشویی و استقرار این واحد دستورالعملآموزش شناخت ارائه  -

های روسیه و قبرس برگزار و مدارک حاصله برای مشتریان از سوی این  با همکاری دانشگاهدر سطح بین المللی و این خدمات 

 گردد. ها صادر می دانشگاه
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 خدمات کسب و کار  -11

ها، اقالم  و قطعات صنعتی، مواد اولیه کارخانجات، قطعات و لوازم نیروگاهآالت  فعالیت در زمینه واردات و صادرات ماشین

 کامپیوتری، لوازم و قطعات انواع خودروها، تجهیزات پزشکی.

 

 وانتقال گذاری نقل گذاری اندک، توزیع سود پنهان و قیمت سرمایه -1-11

 های  گذاری و وام ازلحاظ قیمتهای مرتبط با آن  شناسایی خطرات از طریق بررسی معامالت بین شرکت

 سازمانی. درون

 های حفاظتی با توجه به تفاسیر ممکن توسط مقامات مالیاتی پیشنهاد سیاست 

 سازی. گذاری انتقال   و حمایت در پیاده های قیمت پروژه 

 

 عملیات در مناطق آزاد، مناطق صنعتی و تکنو پارکها : -2-11

 نهاد ساختار مالیاتی مؤثربررسی عملیات ازنظر بار مالیاتی و پیش 

 ها برای کاهش خطرات بالقوه مالیاتی ارائه پیشنهاد 

 های مالیاتی ممکن ارائه راهنمایی و پشتیبانی در خصوص مزایا و انگیزه 

 

 وکار سایر خدمات کسب -3-11

  خدمات تهیه کاال تا تحویل در مقصد نهایی 

  انجام کلیه تشریفات قانونی و اخذ مجوزهای مربوطه 

  تحویل کاالی مربوطه در هر نقطه از کشور 
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 :اعطاشدهمالی و حسابرسی  های فعالیتبرخی از  -12

  دارو   تأمینارائه خدمات مشاوره به هلدینگTIPICO 

 )ارائه خدمات مشاوره به هلدینگ برکت )سهامی خاص 

 )حسابرسی داخلی شرکت البراتوارهای رازک )سهامی عام 

  شیشه دارویی رازی )سهامی عام(حسابرسی داخلی شرکت 

  تاکستان )سهامی خاص( بندی بستهحسابرسی داخلی شرکت شیشه 

  سهامی عام( دارو پارسحسابرسی داخلی شرکت( 

  دیاکو ایرانیان )سهامی عام( ای هایزنجیره فروشگاهحسابرسی داخلی شرکت 

 )حسابرسی داخلی شرکت بهین پویان صنعت )سهامی خاص 

 گسترش بازرگانی داروپخش )سهامی خاص( حسابرسی داخلی شرکت 

  سهامی عام( دارو پارسارائه خدمات آموزشی به شرکت( 

 )ارائه خدمات آموزشی به هلدینگ برکت )سهامی خاص 

 

 

 داشت  ربنخواهد  دست  قوانین   رب اساس نوآوراهن   اهی قدم ربداشتن  از  رهگز  ما  شرکت 

 .اداهم خواهیم داد  جدی  زعمی با   را  رویکرد  این  ما   و
 


