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 تخصصی مالی و حسابداری انجمن ملی لیزینگ  :نام کارگروه

 

 انجمن ملی لیزینگ ایران :محل برگزاری

 

 :آقایان

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

لیزینگ )بهزاد خسروی،(لیسرمایه گذاری ملیزینگ )،عباس بنی مهد(یانزینگ حکمت ایرانلی) عباس سعیدی 

 (لیزینگ شهر) ، مجید عباسی ( بهمن لیزینگ) کامبیز بالنده  ، (ایران

لیزینگ )،ستاره اسدی(لیزینگ افق اقتصاد) سوگند صادقی ،(نگ خودرو غدیرلیزی) معصومه هادی پور   :خانم ها 

 (لیزینگ ایرانیان) ، ندا علیا ( لیزینگ دی) مژگان هوشنگی ، ( کارآفرین 

 

 

:حاضرین  

  :شرح مختصری از جلسه

با  مذکور بند سهو سواالت طرح شده درخصوص  ات،گروه قرار گرفت و ابهامکار ، تجزیه و تحلیل اعضاءمورد آن مورد بررسیسه دستور جلسه بند  پنجاز 

 :و رفع ابهام شده استپاسخ  به شرح ذیل مشارکت اعضاء و جناب دکتر ابراهیمی، رئیس کارگروه

 ردیف شرح تصمیمات اقدام کننده مهلت انجام

 اعضاء کارگروه ....

             محاسبه و ذخیره و در خصوص بازنگری دستورالعمل طبقه بندی، 

                    موضوع نامه شماره)  وسسات اعتباری بانک مرکزیمت حذف مطالبا

با توجه به اینکه ( انجمن لیزینگ  59/09/96مورخ  709-99/م/ الف

سی آن گذشته بود ولیکن جهت مرور مفاد دستوالعمل سواالتی رزمان بر

 .مطرح و تبادل افکار انجام شد
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 اعضاء کارگروه ....

دبیر انجمن و  10/00/96مورخ  3/656/نامه شماره الف  در خصوص

موضوع پاسخ بانک مرکزی در رابطه با ذخیره مطالبات مشکوک الوصول 

پاسخ اداره مطالعات و مقررات بانکی نیز آقای دکتر ابراهیمی  ،لیزینگ

نامه ) به سواالت مطرح شده از سوی مدیرعامل لیزینگ افق اقتصاد 

نع کننده دانست و اقرا ( به انجمن  31/03/96مورخ  19060/96شماره 

ات اعتباری بانک ساستفاده از دستورالعمل طبقه بندی دارائی های موس

 .مرکزی برای شرکت های لیزینگ را ضروری دانسته است
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 اعضاء کارگروه ....

در خصوص بررسی روش های شناسایی درآمد های ناشی از جرائم 

تأخیر و وجه التزام در شرکت های لیزینگ مطابق با استانداردهای 

شد که جرائم تأخیر و وجه التزام  بر آناتفاق آراء،  نظر  حسابداری، به

 .  شناسایی درآمد آن نیز انجام پذیرد  ،وصول بمحض
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 ردیف شرح تصمیمات اقدام کننده مهلت انجام

 جلسه آتی
اعضاء 

 کارگروه

بررسی دو بند از دستور جلسه مبنی بر ارائه نمونه ای از روشهای ثبت 

به   IFRSمعامالت فروش و آثار اجرایی استاندارسازی بر اساس معیارهای 

 .جلسه آتی موکول گردید
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 جلسه آتی
اعضاء 

 کارگروه

موکول شد، بررسی عالوه بر دو بند مذکور که بررسی آن به جلسه بعدی 

دستور کار بعدی کارگروه یی آن نیز در دسته چک های صیاد و چگونگی اجرا

 .گرفتمالی و حسابداری قرار
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