
    

 21/21/96: تاریخ 

 صبح 22: ساعت 

 

: جلسه 

 چهارم

 

 تخصصی مالی و حسابداری انجمن ملی لیزینگ  :نام کارگروه

 

 انجمن ملی لیزینگ ایران :محل برگزاری

 

 (دبیر کل انجمن) موقعی: آقایان

 (لیزینگ رایان سایپا)صفدر احمدی : دبیر جلسه  (لیزینگ ارزش آفرین گلرنگ)ابراهیم ابراهیمی :رئیس جلسه 

،             (لیزینگ شید) ،سعید حاج آقاسی(لیزینگ ایران) ، مجتبی شه ستا (لیزینگ پارسیان ) ناصر اسماعیلی

 (بهمن لیزینگ) ، محمدی (لیزینگ خودروکار) محمود بنی فیض نائی( لیزینگ امید)مصطفی فرخ زاد

، مژگان هوشنگی         ( لیزینگ پاسارگاد) ، نازنین تقی پور(لیزینگ خودرو غدیر) معصومه هادی پور  : خانم ها 

 (لیزینگ افق اقتصاد) ، سوگند صادقی( لیزینگ دی) 

 

 

:حاضرین  

  :شرح مختصری از جلسه

دید و  در این جلسه ،در خصوص تدوین استانداردها و رویه ها ، چارچوبهای گزارش گیری مالی و آسیب شناسی تامین منابع مالی بحث و تبادل نظر گر

در  گردید تا طبقه بندیبه تفکیک سه کمیته حسابرسی، تامین مالی و حسابداری ، ( جدول پیوست صورتجلسه ) عناوین قابل طرح در این کارگروه 

 .جلسات آتی هر یک از این عناوین در کمیته مورد نظر مورد بررسی قرار گیرد

 :در ادامه بندهای ذیل مصوب گردید

 ردیف شرح تصمیمات اقدام کننده مهلت انجام

جلسه آتی 

هکارگرو  
 تمامی اعضاء

در جلسه آتی کارگروه، نمونه ای از روشهای ثبت  مقرر گردید

توسط ( یک و دو جدول پیوست موضوع بند) معامالت فروش 

 .تمامی اعضاء ارائه گردد

2 

 ... پایان هر ماه

مقرر گردید جلسات این کارگروه به صورت منظم در چهارشنبه 

پایان هر ماه برگزار گردد و صورتجلسات تنظیم شده تا پایان 

           جلسه به اعضاء  قبل از کارگروه  روز دوشنبه هفته آتی

 .گردداطالع رسانی 

1 

... ... 

آقایان فرخزاد و محمدی و خانم هوشنگی به در این جلسه 

کمیته حسابرسی ، آقایان احمدی و اسماعیلی به کمیته تامین 

مالی و آقای حاج آقاسی و خانم هادی پور به کمیته مالی 

 .حسابداری  پیوستند 

 

3 

 

 

 :  4پیوست صورتجلسه شماره 

 



کارگروه مالی و حسابداریتیتر عناوین قابل طرح در   

 کمیته های تخصصی شرح ردیف

 حسابداری نحوه ثبت خرید و فروش کاالها و انواع روشهای فروش 2

 نحوه شناسایی کارمزد توسعه فروش و مسائل مالیات مربوطه 1
 حسابداری

 

 شناسایی جرایم تاخیر وجه التزام 3
 حسابداری

 

 قرارداد فروش اقساطی برای بهرهصدور فاکتور ، صورتحساب و یا  4
 حسابداری

 

 فرمت صورتهای مالی نمونه برای صنعت 5
 حسابداری

 

 حسابرسی در صنعت لیزینگ IFRSچالشهای  6

 حسابداری استانداردهای مهم حسابداری مورد عمل در لیزینگ 7

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

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

 تامین مالی ساختار دارایی های صنعت لیزینگ 22

 تامین مالی ساختار سرمایه صنعت لیزینگ 22

 تامین مالی ...پرداخت سود مشارکت ، جرائم تاخیر در تحویل و  21

 حسابداری و تامین مالی با سرمایه گذاران و نحوه شناسایی سهم سودهاقراردادهای مشارکت  23

 تامین مالی  هزینه ها و تناسب با ساختار شرکت: روشهای مختلف تامین مالی 24

25 
سیاست های تقسیم سود در جهت انباشت و پرهیز از توزیع سودهای 

 موهوم
 حسابرسیو حسابداری و تامین مالی

 حسابرسی حسابرسمباحث تخصصی  26

 

 ادامه جدول در صفحه بعد



 کمیته های تخصصی شرح ردیف

 حسابرسی مباحث پولشویی 27

 حسابداری مباحث بیمه ای و نحوه رسیدگی به آن در شرکتهای لیزینگ 28

29 
 

 مباحث اعتبارسنجی در حیطه موارد کنترلی مالی
 حسابرسی

 حسابرسی کمیته اعتباری -آئین نامه های معامالتی 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


