شرکت :

گروه دارويي برکت

وضعیت ناشر  :پذيرفته شده در بورس تهران
نماد:

سرمایه ثبت شده :

3,400,000

سرمایه ثبت نشده :

0

کد صنعت :

برکت

سال مالی منتهی به :

242332

1397/12/29

موضوع  :مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ 1397/08/26 :
الف  -مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل 1392/02/09 :
تعداد اعضا :

5

ب  -اعضای کمیته حسابرسی

سمت

عضو
غیر موظف
هیئت مدیره

هادي جوهري

0057731063

عضو کمیته

خیر

سعید عباسي

 0068121180ريیس کمیته

بله

نام و نام
خانوادگی

کد ملی

شخص
حقوقی

عضو
مستقل

عضو
مالی

رشته
تحصیلی

مقطع تاریخ عضویت در
تحصیلی کمیته حسابرسی

اهم سوابق  -مدت
زمان

بله

بله

اقتصاد

دکترا

1392/02/09

عضو هیات مديره گروه توسعه
اقتصادي تدبیر و گسترش
الکترونیک مبین ايران  /معاون
توسعه و کسب و کار بین الملل
گروه توسعه اقتصادي تدبیر

خیر

بله

حسابداري

دکترا

1397/08/26

سوابق ارزنده مديريت مالي و
حسابرسي /مدير عامل شرکت
خدمات مديريت و نظارت تدبیر
برتر

مصطفي شهرياري

5419531909

عضو کمیته

خیر

خیر

بله

حسابداري

کارشناسي
ارشد

1394/12/04

عضو جامعه حسابداران رسمي
ايران /و داراي سوابق ارزنده
مديريت مالي

مظفر شفیعي

1260746471

عضو کمیته

خیر

بله

بله

Financi
(alمالي و
بانکداري)

کارشناسي

1397/08/26

عضو جامعه حسابداران رسمي
ايران و عضو انجمن حسابرسان
داخلي ايران /شريک و مدير
ارشد حسابرسي مستقل

دکتر نظام الدين
رحیمیان

4569283179

عضو کمیته

خیر

بله

بله

حسابداري

دکترا

1397/08/26

مدير و شريک موسسات
حسابرسي /عضو جامعه
حسابداران رسمي ايران /مدرس
دانشگاه

سرمايه گذاري
اعتل البرز

ج  -مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی
تاریخ تشکیل :

1394/12/04

تعداد کارکنان :

1

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

نام و نام خانوادگی
محمد يزداني

کد ملی

سمت

0056469470

دبیر کمیته
حسابرسي

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

تاریخ انتصاب

اهم سوابق  -مدت زمان

حسابداري

کارشناسي

1397/09/03

عضو انجمن حسابرسان داخلي ايران /اشتغال در موسسات
حسابرسي به مدت  16سال با آخرين سمت مدير
حسابرسي مستقل و  6سال مدير حسابرسي داخلي گروه
سرمايه گذاري البرز

ه  -بالترین مقام مالی شرکت

نام و نام خانوادگی
علیرضا خسرواني

کد ملی
5449785089

سمت

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

تاریخ انتصاب

معاونت مالي و
اداري

علوم تجربي

ديپلم

1397/07/09

اهم سوابق  -مدت زمان
اشتغال در موسسات حسابرسي به مدت  6سال-
مدير مالي سرمايه گذاري البرز

