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 صبح 10ساعت : 

 

 سومجلسه : 
 

 تخصصی مالی و حسابداری انجمن ملی لیزینگ  نام کارگروه:

 

 لیزینگ ارزش آفرین گلرنگسالن اجتماعات  محل برگزاری:
 

 اقتصاد نوین(لیزینگ فاطمه کندوانی)کارشناس مالی  س حسابداری لیزینگ اقتصاد نوین (خانم ها : مریم امیدی اصل) رئی
 فاطمه قزاق )کارشناس مالی لیزینگ دی(حسابداری مالی لیزینگ ایرانیان(   ) رئیس ندا علیا
 رشید ) کارشناس تأمین منابع مالی لیزینگ رایان سایپا( -پانته آ

) مدیر مالی محمود رضا ستاورز  لیزینگ ارزش آفرین گلرنگ( ابراهیم ابراهیمی)مدیرعامل آقایان: موقعی) دبیر کل انجمن(
لیزینگ میالد شهر( محمد غزنوی) کارشناس ارشد لیزینگ آتیه الوند( ناصر اسماعیلی)رئیس خزانه لیزینگ پارسیان( اکبر 

)  رجبی)مدیر مالی لیزینگ ارزش آفرین گلرنگ( رحمان محمدی) مدیر طرح وبرنامه سپهر صادرات(سید شهاب پورعباسی
مجید عباسی)رئیس حسابداری لیزینگ شهر( امین خرمگاه ) تامین منابع مالی لیزینگ مدیر سرمایه گذاری لیزینگ امید( 

 مدیر مالی بهمن لیزینگ(صنعت نفت( عباس سعیدی)مدیر مالی واسپاری حکمت ایرانیان( مهدی جعفری)

 

 

 حاضرین:

و ضرورت بررسی این دستور العمل از  جدید لیزینگ، دبیر کل انجمن، توضیحاتی در خصوص دستورالعمل آقای موقعی  در ابتدای جلسه شرح مختصری از جلسه:

مالی و کمیته حسابداری و گزارش منابع همچنین بر تفکیک این کارگروه به سه کمیته حسابرسی و حاکمیت شرکتی، تامین و تجهیز  ،ارائه نمودند را منظر این کارگروه
) جدول پیوست صورتجلسه ( ارائه نمودندو  ردیفکارگروه، عناوین قابل طرح در این کارگروه را در قالب پانزده آقای ابراهیمی رئیس ر ادامه ری مالی تأکید نمودند.دگ

را در خصوص این عناوین مطرح . در ادامه اعضای کارگروه نقطه نظرات خود نمودند  را مطرحمختصری در خصوص هریک از عناوین و اهمیت بررسی آن در این کارگروه 
تا در جلسات بعدی هر یک از کمیته های مرتبط د اضافه گردی ، به این سرفصل ها با نظر جمعنیز قراردادهای عاملیت کاالیی  قراردادهای عاملیت مالی ومورد کردند و دو 

 بندهای ذیل مصوب گردید:ر ادامه د به بحث در خصوص عناوین مرتبط با خود بپردازند.

 ردیف شرح تصمیمات اقدام کننده مهلت انجام

هکارگرو آینده جلسه  

       آقای سعیدی

) لیزینگ حکمت 

 ایرانیان(

 آینده لیزینگ حکمت ایرانیان در جلسه  نماینده مقرر گردید

ذخیره مشکالت شرکت های لیزینگ در شناسایی کارگروه، 

و پذیرش آن توسط مقامات مالیاتی مطالبات مشکوک الوصول، 

 مرتبط را مطرح نماید.و سایر موارد 

1 

کارگروه آینده جلسه  

خانم امیدی 

اصل) لیزینگ 

 ( اقتصاد نوین

فرایندها و رویه های لیزینگ اقتصاد نوین   نماینده مقرر گردید

ثبت حسابداری آن اعطای تسهیالت لیزینگ و فروش اقساطی و 

 ارائه نماید. را در جلسه آتی کارگروه،
2 

کارگروه آینده جلسه  

     آقای ستاورز

) لیزینگ میالد 

 شهر(

مقرر گردید نماینده لیزینگ میالد شهر گزارشی از چگونگی و 

ومطابقت  IFRSعواقب ارائه صورتهای مالی بر مبنای استاندارد 

آن با صورتهای مالی تهیه شده بر مبنای استانداردهای 

جلسه آتی در رابطه با صنعت لیزینگ حسابداری در ایران را در 

 کارگروه ، ارائه نماید.
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مقرر شد هر یک از اعضای کارگروه نسبت به اضافه نمودن 

سرفصل های مورد بحث و مهم در ادامه لیست پیوست اقدام 

 نمایند.
4 

 

 

 :  3پیوست صورتجلسه شماره 



عناوین قابل طرح در کارگروه مالی و حسابداریتیتر   

 شرح ردیف

 نحوه ثبت خرید و فروش کاالها و انواع روشهای فروش 1

 نحوه شناسایی کارمزد توسعه فروش و مسائل مالیات مربوطه 2

 شناسایی جرایم تاخیر وجه التزام 3

 صدور فاکتور ، صورتحساب و یا قرارداد فروش اقساطی برای بهره 4

 فرمت صورتهای مالی نمونه برای صنعت 5

 در صنعت لیزینگ IFRSچالشهای  6

 استانداردهای مهم حسابداری مورد عمل در لیزینگ 7

 بخشنامه های بانک مرکزی که بر رویه های حسابداری لیزینگ اثرگذارند 8

9 
 ذخیره مطالبات مشکوک الوصول: نحوه اندازه گیری، ثبت و قبولی مالیات

 

 ساختار دارایی های صنعت لیزینگ 10

 ساختار سرمایه صنعت لیزینگ 11

 ...پرداخت سود مشارکت ، جرائم تاخیر در تحویل و  12

 قراردادهای مشارکت با سرمایه گذاران و نحوه شناسایی سهم سودها 13

 روشهای مختلف تامین مالی: هزینه ها و تناسب با ساختار شرکت 14

 سود در جهت انباشت و پرهیز از توزیع سودهای موهومسیاست های تقسیم  15

 

 


