شرکت :

کشت و دامداري فکا

وضعیت ناشر  :پذيرفته شده در فرابورس ايران
نماد:

زفکا(فکا)

سال مالی منتهی به :

سرمایه ثبت شده :

300,000

سرمایه ثبت نشده :

0

کد صنعت :

1399/12/30

موضوع  :مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ 1399/06/31 :
الف  -مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل 1397/05/17 :
تعداد اعضا :

5

ب  -اعضای کمیته حسابرسی

012109

نام و نام
خانوادگی
احمد گودرزي

کد ملی

عضو
غیر موظف
هیئت مدیره

سمت

شخص
حقوقی

عضو
مستقل

عضو
مالی

رشته
تحصیلی

مقطع تاریخ عضویت در
تحصیلی کمیته حسابرسی

اهم سوابق  -مدت
زمان

 5579448661ريیس کمیته

بله

شرکت سرمايه
گذاري هامون
شمال

خیر

بله

حسابداري

دانشجوي
دکترا

1399/06/26

4سال سابقه سرپرست
حسابداري در شرکت
فرآوردهاي گوشتي کشور 2،
سال سابقه کارشناس حسابداري
در شیر وگوشت بهین و از سال
 1384تاکنون ر ئیس
حسابداري و مدير مالي در
شرکت صنايع عمومي تامین

علي قلي زاده آزاد

1533065128

عضو کمیته

بله

کارگزاري بیمه
تامین آينده

خیر

بله

مهندسي
صنايع

کارشناسي
ارشد

1399/06/26

 8سال سابقه معاون
مالي شرکت شیر وگوشت بهین
و 6سال سابقه کارشناس نظارت
در شرکت صنايع عمومي تامین
و از سال  1390تاکنون
کارشناس ارشد مالي وبودجه در
شرکت سرمايه گذاري تامین
اجتماعي

فتح اله فاطمیه

0049835122

عضو کمیته

خیر

بله

بله

حسابداري

کارشناسي

1399/06/26

 27سال سابقه حسابرسي
در سازمان حسابرسي و
موسسات حسابرسي به عنوان
سرپرست،شريک و مدير
موسسه ،عضوکانون کارشناسان
رسمي دادگستري و عضو
جامعه حسابداران رسمي

اشکان فروتن

4621588842

عضو کمیته

خیر

بله

بله

حسابداري

کارشناسي
ارشد

1399/06/26

 7سال سابقه حسابرسي
در سازمان حسابرسي و
موسسات حسابرسي به عنوان
سرپرست 4 ،سال سابقه معاونت
مالي شرکت آرين پايپ 4سال
سابقه مدير مالي هلدينگ
امیدو از سال  1390تاکنون
مدير عامل موسسه خدمات
مالي مشاور ارقام سپاهان

حسن جعفري
سجزه

5659597556

عضو کمیته

خیر

بله

بله

حسابداري

کارشناسي
ارشد

1399/06/26

بیست سال سابقه مدير مالي و
عضو هیات مديره و مدير
عامل شرکتهاي بنیاد
مستضعفان انقلب اسلمي و 2
سال سابقه مدير عامل شرکت
پشم سنگ آرياواز سال 1393
تاکنون مديرمالي شرکت پیشگام
دامپروري سپاهان

ج  -مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی
تاریخ تشکیل :

1395/04/01

تعداد کارکنان :

1

در صورت برون سپاری واحد حسابرسی داخلی ،نام طرف قرارداد :
د  -مدیر واحد حسابرسی داخلی

نام و نام خانوادگی
مهدي يعقوب زاده

کد ملی
1250165253

سمت
سرپرست
حسابرسي
داخلي

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

تاریخ انتصاب

حسابداري

کارشناسي ارشد

1399/03/10

اهم سوابق  -مدت زمان
شش سال سابقه حسابرسي در موسسات حسابرسي
انديشگران پويا و آزمون پرداز ايران مشهود

ه  -بالترین مقام مالی شرکت

نام و نام خانوادگی
تقي سعیدي

کد ملی
1141029261

سمت
مدير مالي

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

تاریخ انتصاب

اقتصاد

ديپلم

1387/05/01

اهم سوابق  -مدت زمان
12سال سابفه کارشناس مالي شرکت کشت ودامداري
فکا و از سال  1382تاکنون بعنوان رئیس حسابداري و
مدير مالي شرکت کشت ودامداري فکا

