حسابرس صندوق
صندوق سرمایهگذاری دوم
اکسیر فارابی
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقامنگرآریا در سال  3131تحت شماره  37711با شناسه ملی
 31311137111در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ثبت گردیده است .موسسه از ابتدای تأسیس
به عنوان موسسه عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار تهران به فعالیت خود
ادامه داده است.
آدرس دفتر مرکزی :تهران ـ میدان توحید ـ خیابان توحید ـ نبش خیابان پرچم ـ پالک 13
در حال حاضر به عنوان یکی از بزرگترین موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران (رتبه الف) و
معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار (رتبه الف) است که مجاز به انجام حسابرسی کلیه ناشران ثبت شده نزد
سازمان بورس و اوراق بهادار و زیرمجموعههای آن میباشد.

موضوع فعالیت موسسه طبق ماده  6اساسنامه به شرح
زیر میباشد:
 .3انواع حسابرسی  .1بازرسی قانونی  .1مشاوره مدیریت مالی  .4طراحی و پیادهسازی سیستم مالی  .1خدمات
مالی ،حسابداری و مالیاتی  .1نظارت بر امور تصفیه  .7ارزیابی سهام و سهمالشرکه  .3داوری مالی  .9خدماتی که
توسط دادگاهها و مراجع قضائی در چارچوب موارد باال ارجاع و توسط حسابدار رسمی پذیرفته میشود  .31سایر
مواردی که توسط شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران اعالم و تایید میشود.

عضویت موسسه در تشکلهای حرفهای
 عضو جامعه حسابداران رسمی ایران ـ رتبه الف
 معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار ـ رتبه یک
 عضو انجمن حسابداران خبره ایران
 عضو انجمن حسابرسان داخلی ایران
 عضو انجمن حسابداری ایران

مشتریان عمده
الف) شرکتهای پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار
شرکت سرمایهگذاری غدیر و تعدادی از شرکتهای زیرمجموعه آن ،شرکت فوالد خوزستان و تعدادی از شرکتهای
زیرمجموعه آن ،شرکت کیسون و شرکتهای زیرمجموعه ،موسسه مالی و اعتباری ملل ،شرکت لبنیات کالبر ،شرکت
تابان هور ،شرکت نفت بهران ،شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس ،کرمان خودرو شرکتهای وابسته به سایپا
ب) کارگزاریها و صندوقهای سرمایهگذاری
کارگزاری بانک سپه ،کارگزاری بانک انصار ،کارگزاری نواندیشان بازار سرمایه ،کارگزاری اقتصاد بیدار ،کارگزاری
ستاره جنوب ،صندوق سرمایهگذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی ،صندوق سرمایه افق ملت ،صندوق سرمایه
اوج ملت ،صندوق سرمایه سرو مدبران هما ،صندوق سرمایه اعتماد ملی ،صندوق سرمایه آتیه ملت
پ) شهرداریها و سازمانهای وابسته به آنها
شهرداری تهران و تعدادی از شرکتها و سازمانهای وابسته به آن ،شهرداری قم و سازمانهای وابسته به آن ،شهرداری
یزد و سازمانهای وابسته به آن ،شهرداری اراک و سازمانهای وابسته به آن ،سازمانهای وابسته به شهرداری ارومیه
ت) سایر سازمانها و شرکتها
شرکت امداد خودرو ایران ،موسسه فرهنگی ورزشی ایران خودرو ،ایلیا خودرو ،عظیم خودرو ،کیان خودرو،
شرکتهای زیر مجموعه سایپا (رینگ سایپا ،رینگ خمین ،سایپا کانان ،کارینگ ،رینگ و گام سایپا) ،شرکت کاشی
تبریز ،شرکت تراکتور سازی ارومیه ،گروه اقتصادی کرمان خودرو ،شرکت فوالد البرز ایرانیان ،شرکت سیمان نائین،
شرکت سرمایهگذاری هالل احمر و شرکتهای زیرمجموعه آن ،پتروشیمی آبادان ،سازمان منطقه آزاد قشم،
شرکتهای زیرمجموعه گروه مالی ملت ،شرکتهای زیرمجموعه شرکت بهساز مشارکتهای ملت ،شرکتهای
زیرمجموعه بانک رسالت ،شرکت ایرانیان اطلس ،گروه پیشگامان کویر یزد ،دانشگاه خوارزمی ،شرکت حمل و نقل
ریلی پارسیان ،شرکتهای مختلف تولید کننده لوازم و قطعات خودرو ،شرکت موج نیرو ،شرکت قطعات توربین
شهریار

