کشاورزي و دامپروري مگسال

سرمایه ثبت شده :

300,000

شرکت :

وضعیت ناشر  :پذيرفته شده در بورس تهران

سرمایه ثبت نشده :

0

نماد:

کد صنعت :

زمگسا

سال مالی منتهی به :

012101

1399/12/30

موضوع  :مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ 1399/03/26 :
الف  -مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل 1399/03/26 :
تعداد اعضا :

3

ب  -اعضای کمیته حسابرسی
نام و نام
خانوادگی

کد ملی

سمت

عضو
غیر موظف
هیئت مدیره

شخص
حقوقی

عضو
مستقل

عضو
مالی

رشته
تحصیلی

مقطع تاریخ عضویت در
تحصیلی کمیته حسابرسی

اهم سوابق  -مدت
زمان

محمد تقي کاتبي

4323048297

عضو کمیته

خیر

بله

بله

حسابداري

کارشناسي

1399/03/26

از سال  88تا  97سازمان
حسابرسي  -حسابرس ارشد از
 97تاکنون شرکت کاشي پارس
رئیس حسابرس داخلي

کامدين غني

 0049903705ريیس کمیته

بله

بله

خیر

دامپروري

کارشناسي

1397/12/20

22سال سابقه کار در شرکت
هاي دامپروري

عضو کمیته

خیر

بله

بله

حسابداري

کارشناسي
ارشد

1399/03/26

از سال  88تا  89کمک
حسابرس موسسه حسابرسي و
خدمات مديريت آگاهان ارقام )
حسابداران رسمي) از سال  90تا
 92حسابرس موسسه حسابرسي
و خدمات مديريت بخرديار از
 93تا  96حسابرس ارشد از سال
 97تا  98سرپرست ارشد از 98
تا تاکنون سرپرست ارشد موسسه
حسابرسي کارآمد حساب
ايرانیان

عبدال احمدي

5809578535

ج  -مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی
تاریخ تشکیل :

1399/06/30

تعداد کارکنان :

1

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

نام و نام خانوادگی
مصطفي فتحعلي زاده

کد ملی
5849977971

سمت

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

تاریخ انتصاب

اهم سوابق  -مدت زمان

مدير حسابرس
داخلي

حسابداري

کارشناسي

1399/06/30

يک سال حسابداري گاو صندوق سازي جلیلوند  -يک
سال حسابداري مجتمع غذايي (لبنیات صدف)  -دو سال
مدير مالي مجتمع غذايي (لبنیات صدف)4 -چهار سال
حسابدار شرکت ابراهیم آباد و شش ماه حسابرسي داخلي
ابراهیم آباد

ه  -بالترین مقام مالی شرکت

نام و نام خانوادگی
حسنعلي غلمپور باقري

کد ملی
4989523334

سمت
مدير مالي

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

تاریخ انتصاب

حسابداري

کارشناسي

1398/11/01

اهم سوابق  -مدت زمان
از  77تا  80رئیس حسابداري بنیاد دشت  -از  80تا 81
کارشناس مالي سیرجان و  81تا  86مدير مالي و عضو
هیئت مديره ابراهیم آباد از  86تا  89مدير مالي فجر
اصفهان از  89تا  94مدير مالي دشت ناز و  94تا 987
مدير مالي شرکت فجر اصفهان از  98تا تاکنون مدير
مالي و عضو هیئت مديره شرکت مگسال

