تاریخچه فعالیت مؤسسه حسابرسی بیات رایان
(حسابداران رسمی)

 -1تاریخچه
موسسه حسابرسي بیات رایان (بیات و همكاران سابق) در اردیبهشت ماه  1357تأسیس و از تاریخ تاسیس تاكنون
فعالیتهاي خود را در زمینه ارائه خدمات حسابرسي -حسابداري -مشاوره مالیاتي ،مشاوره مالي و مدیریت بطور مستمر
ادامه داده است .این موسسه از تاریخ تأسیس همكاري نزدیكي با موسسه حسابرسي بین المللي كي پي ام جي
) (KPMGداشته و تا آذر ماه سال  1398بعنوان عضـو موسسه بین المللي مذكور فعالیت خود را ادامـه داد.
از ابتداي دسامبر سال  2019بعلت تحریم هاي آمریكا  ،موسسه كي پي ام مجبور به قطع موقت همكاري خود با
موسسه در ایران گردید .
موسسه بیات رایان حاصل ادغام دو موسسه بیات و همكاران و رایان درسال  1372بوده و در حال حاضر عضو جامعه
حسابداران رسمی ایران (در رده الف)  ،حسابرس معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار (در رده الف) و نیز
حسابرس معتمد بانک مركزي ج.ا.ا (جهت حسابرسي بانكها و موسسات مالي) و نیز عضو انجمن حسابرسان داخلي ایران
و انجمن حسابداران خبره ایران مي باشد.
 -2خدمات مؤسسه
خدماتي كه این موسسه به مشتریان خود ارائه مینماید بشرح زیر میباشد:
الف -خدمات حسابرسی و حسابداري:
 حسابرسي صورت هاي مالي تهیه شده براساس استانداردهاي حسابداري ایران حسابرسي صورت هاي مالي تهیه شده مبتني بر استانداردهاي بین المللي گزارشگري مالي ()IFRS تهیه صورت هاي مالي براساس استاندارد هاي بین المللي()IFRS خدمات حسابرسي داخلي خدمات حسابداري و حقوق دستمزد (عمدتا" شركت هاي خارجي و شعب آنها) حسابرسي ویژه /شركت آزمائي )(Financial and Tax Due Diligence -خدمات متولي گري و حسابرسي صندوق هاي سرمایه گذاري

ب -خدمات مشاوره مالی ،مالیاتی و تأمین اجتماعی:
 مالیات اشخاص حقوقي (شركت ها) مالیات اشخاص حقیقي مالیات و عوارض بر ارزش افزوده خدمات مشاوره حق بیمه اجتماعي قانون تجارت خدمات مشاوره در زمینه تشكیل شركتهاي مشترك بین المللي )(Joint Ventures خدمات مشاوره در امور مالي اشخاص حقوقيپ -خدمات مشاوره مدیریت:
 مشاوره در خصوص اصالح ساختار مالي شركت ها -3تشكیالت مؤسسه
در حال حاضر موسسه بیات رایان داراي سه شریک و چهار مدیر ارشد و در مجموع  80نفر پرسنل تمام وقت مي باشد.
 -4تركیب پرسنل مؤسسه
تركیب شركا ء و پرسنل مؤسسه به شرح زیر مي باشد:
تعداد

عضو جامعه حسابداران رسمي ایران

نفر

نفر

شركاء
مدیر ارشد
مدیر و سرپرست ارشد
سرپرست
حسابرس ارشد
حسابرس
كمک حسابرس
مدیر واحد خدمات حسابداري
كارشناس واحد خدمات حسابداري
كاركنان اداري و خدماتي

3
4
5
10
12
17
16
2
5
6

3
3
2
4

جمع

80

12

عالوه بر شركاي موسسه ،تعداد  9نفر از كاركنان موسسه حسابدار رسمي و عضو جامعه حسابداران رسمي و  6نفر نیز
داراي مدرك دكتراي حسابداري و یا دانشجوي دوره دكتري حسابداري مي باشند.

- 2 -

 -5تجربیات موسسه در زمینه IFRS
موسسه بیات رایان بواسطه سابقه عضویت در موسسه بین المللي كي پي ام جي(یكي از چهار موسسه بزرگ حسابرسي
دنیا) به بسیاري از شركت هاي بین المللي فعال در ایران در زمینه هاي مختلف از جمله حسابرسي صورت هاي مالي
تهیه شده بر مبناي  IFRSو ن یز تهیه صورت هاي مالي بر این اساس  ،خدمات ارائه نموده است .لذا در اینمورد موسسه
داراي تجربیات عملي طوالني مدتي مي باشد.
 -6حوزه فعالیتهاي حرفه اي و تخصصی:
بطور كلي مشتریان موسسه در زمینه ها و صنایع زیر فعالیت دارند:
 نفت و گاز
 بانكداري

 خرده فروشي
 مخابراتي

 صنایع خودرو

 بیمه

 صنایع دارویي و بهداشتي

 صنایع شیمیایي و پتروشیمي

 صنایع غذایي

 حمل و نقل

 پیمانكاري ساختماني و صنعتي
 تولیدي و بازرگاني

 صندوق هاي سرمایه گذاري
 -7سوابق شركاي مؤسسه:
شركاي موسسه عبارتند از :ابوالقاسم مرآتي ،عبدالحسین رهبري و امیر حسین ظهرابي.
الف -ابوالقاسم مرآتی
فارغ التحصیل در رشته ریاضي از انگلستان و عضو انجمن حسابداران خبره انگلیس ،جامعه حسابداران رسمي ایران،
انجمن هاي حسابرسان داخلي و حسابرسان خبره ایران مي باشد .نامبرده دوره كارآموزي خود را در شركت حسابرسي
 KPMGدرشهر لیدز انگلستان به پایان رسانیده و بعد از مراجعت به ایران و اشتغال در وزارت امور اقتصادي و دارائي
پس از خدمت در سمت مدیر كل مالیات بر شركتها و ارث و مشاور وزیر ،در سال  1362وارد حرفه حسابرسي شده و
تاكنون بطور تمام وقت در این حرفه اشتغال داشته است.
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ب -عبدالحسین رهبري
فارغ التحصیل از دانشكده حسابداري شركت نفت و عضو جامعه حسابداران رسمي ایران و انجمن هاي حسابداران
خبره و حسابرسان داخلي ایران مي باشد .نامبرده دوره كارآموزي و فعالیت حرفه اي خود را در طي سالهاي 1353
لغایت  1356در موسسه حسابرسي  KPMGتهران تكمیل نموده و از سال  1356تاكنون بطور تمام وقت در حرفه
حسابرسي و مشاوره مدیریت فعالیت داشته است.

پ -امیر حسین ظهرابی
دانشجوي دكتراي حسابداري در دانشگاه عالمه طباطبائي ،فوق لیسانس حسابداري از دانشگاه تهران و لیسانس
حسابداري از دانشكده مالي صنعت نفت و نیز عضو جامعه حسابداران رسمي ایران و انجمن هاي حسابداران خبره و
حسابرسان داخلي ایران مي باشد .نامبرده فعالیت حرفه اي خود را در طي سالهاي  1376لغایت  1383درموسسه
حسابرسي آگاهان و همكاران (نماینده موسسه حسابرسي بین المللي  )PwCو از سال  1383تاكنون در این موسسه
بطور تمام وقت در حرفه حسابرسي ،خدمات مالي و مشاوره مالیاتي و بیمه اي فعالیت داشته است.
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 -8فهرست برخی از مشتریان مؤسسه:
فهرست برخي از مشتریان مؤسسه درگذشته و در حال حاضر از قرار زیر مي باشند:
شركت هاي مرتبط با بازار سرمایه و پول:
 شركت بورس اوراق بهادار تهران بانک كارآفرین شركت بورس انرژي ایران بانک سامان شركت فرابورس بانک مشترك ایران و ونزوئال شركت بیمه پارسیان بانک تجارتي ایران و اروپا شركت تجارت الكترونیک پارسیان بانک استاندارد چارتز – شعبه كیش تأمین سرمایه امین و آرمان بیمه كارآفرین كارگزاري كارآفرین بیمه سامان صرافي كارآفرین بانک خاورمیانه لیزینگ اقتصاد نوین سازمان بورس و اوراق بهادار و شركت هاي تابعه لیزینگ پارسیان صندوق هاي مشترك سرمایه گذاري سرمایه گذاري سمند نهادهاي واسط (صكوك -كارگزاري بانک سامان

 شركت شل شركت توتال شركت استات اویل شركت صنایع دریایي ایران (صدرا) گروه شركت هاي كیسون پتروشیمي آریاساسول پتروشیمي الله پتروشیمي مهر پتروشیمي هرمز -پتروشیمي الوان

صنایع نفت و گاز و پتروشیمی :
 شركت لورگي آلمان شركت لینده گاز شركت پتروبراس شركت پتروفک شركت اینپكس ژاپن شركت اشالمبرگر شركت سینوپک شركت به توتال شركت جبلي پن انرژي )(CNPCI -گروه شركت هاي BASF

 شركت رنو پارس شركت نستله ایران شركت مرسک ایران شركت زنجیره شركت سومیتومو شركت جي تي آي پارس شركت رنو پارس گروه شركت هاي ب .آ .اس .اف شركت اف .ال .اشمیت شركت زیمنس گروه شركت هاي سیمان اسپندار -شركت هاي سامسونگ الكترونیكز و گلف

سایر صنایع:
 شركت ایدم تبریز شركت هایپر ماركت هاي ماف پارس -كارفور فرانسه شركت صنعتي بهشهر شركت مارگارین گروه شركت هاي صافوال بهشهر گروه شركت هاي آلكاتل گروه شركتهاي كناف شركت ال جي الكترونیک شركت اس .اكا .اف ()SKF گروه شركت هاي همكاران سیستم -گروه شركت هاي بارز
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 -9محل فعالیت :
مؤسسه حسابرسی بیات رایان
واحد مدیریت:
آدرس :خیابان احمد قصیر (بخارست) ،كوچه پژوهشگاه دوم  ،پالك  ،22طبقه 2
تهران ،كد پستي 1514613914
تلفن 88504586 -8 :و 88520354-88761346-88741394
فاكس88170279 :
پست الكترونیكي bayatrayan@bayatrayan.com :
واحد خدمات مالی:
آدرس :خیابان مطهري ،بین كوه نور و دریاني نور ،پالك 231
واحد حسابرسی :
آدرس :خیابان كریم خان ،ابتداي خیابان ایرانشهر ،پالك 227
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