شرکت :

گروه دارويي سبحان

وضعیت ناشر  :پذيرفته شده در بورس تهران
نماد:

سرمایه ثبت نشده :

0

کد صنعت :

دسبحا

سال مالی منتهی به :

سرمایه ثبت شده :

3,241,000

432321

1400/12/29

موضوع  :مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ 1400/11/05 :
الف  -مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل 1400/07/20 :
تعداد اعضا :

3

ب  -اعضای کمیته حسابرسی
نام و نام
خانوادگی
علي فلح پور

سمت

کد ملی

عضو
غیر موظف
هیئت مدیره

شخص
حقوقی

عضو
مستقل

عضو
مالی

رشته
تحصیلی

مقطع تاریخ عضویت در
تحصیلی کمیته حسابرسی

اهم سوابق  -مدت
زمان

 4989711580رييس کميته

بله

البرز دارو

بله

بله

مديريت
مالي

کارشناسي
ارشد

1397/01/28

مدير امور سرمايه گذاري و
حسابرسي عملياتي شرکت گروه
سرمايه گذاري و گروه دارويي
برکت

محمد علي اسدي
مشيزي

3178789049

عضو کميته

خير

البرز دارو

بله

بله

حسابداري

کارشناسي

1395/10/01

سرپرست ارشد حسابرسي در
سازمان حسابرسي به مدت 27
سال

محمد سعادتيان

0040387461

عضو کميته

خير

البرز دارو

بله

بله

حسابداري

کارشناسي
ارشد

1393/06/31

کارشناس رسمي و حسابرس
مستقل

ج  -مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی
تاریخ تشکیل :

1400/11/05

تعداد کارکنان :

1

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

نام و نام خانوادگی
بهرام مقيمي الموتي

کد ملی
4310001262

سمت

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

تاریخ انتصاب

اهم سوابق  -مدت زمان

مدير حسابرسي
داخلي

حسابداري

کارشناسي ارشد

1400/10/29

حسابرس مستقل  5سال -حسابرس داخلي  5سال مدير
مالي  2سال مشاور مالياتي  2سال عضو انجمن حسبداران
خبره ايران عضو انجمن حسابرسي داخلي

ه  -بالترین مقام مالی شرکت

نام و نام خانوادگی

کد ملی

سيد ميثم خليل پور خدادادي

0064471241

سمت

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

تاریخ انتصاب

اهم سوابق  -مدت زمان

مدير امور مالي

حسابداري

کارشناسي ارشد

1397/07/01

مدير مالي گروه دارويي سبحان عضو انجمن حسابرسان
داخلي ايران رئيس هئيت مديره سلتک فارمد حسابرس
ارشد در موسسه حسابرسي اصول پايه فراگير

