
 IFRS چونه
 و اطالعات سیستم های
 بانک ها IT متخصصین

 م کشد؟ چالش به را

 سائده سعیدی فرد•



•IFRS چیست؟ 



)IFRS® Foundation( بین المللی مالی گزارش گري استاندارد هاي بنیاد 

، بین المللی غیرانتفاعی سازمان یک 

گزارش گري و حسابداري براي بین المللی واحد استاندارد یک ارائۀ :مسئولیت 

 مالی

مالی بازارهاي در بهره وري و مسئولیت پذیري شفافیت، ایجاد :ماموریت 

 جهانی اقتصاد در بلندمدت پایداري ایجاد و رشد اعتماد، تقویت و بین المللی

 

 چیست؟ IFRSبنیاد 



از که جهانی اقتصاد سالمت مسئول بین المللی سازمان هاي IFRS می کنند حمایت: 

20 گروه )G20( 

مالی ثبات شوراي )FSB(  

جهانی بانک 

 

 

 

 چیست؟ IFRSبنیاد 



استاندارد IFRS : شده تدوین مالی گزارش گري و حسابداري استانداردهاي از مجموعه اي 

 بین المللی مالی گزارش گري استاندارد هاي بنیاد توسط

الزامی استاندارد عنوان به کشور 125 از بیش در شده پذیرفته 

 

 

 

 چیست؟ IFRSاستاندارد 



 صورت هاي ارائۀ لزوم 1394/11/25 مورخ 343723/94 شمارة بخشنامه  طی مرکزي بانک

 همگرا قالبی در را کشور بانک هاي آتی سال هاي و 1394 سال پایان به منتهی سال مالی

 .کرد ابالغ بانک ها به IFRS با
 

 
 

 توسط بانک مرکزي IFRSاستاندارد ابالغ 



 استفاده کنیم؟ IFRSچرا باید از 





سازمان ها و مردم متقابل درك براي پایه اي 

اندازه گیري ها و ارتباطات تسهیل کننده 

تجارت و تولید تسهیل کننده 

تصمیم گیري و ارزشیابی به کمک 

 

 

 

 فواید عمومی استانداردها



بانک ها بین المللی ارتباطات محدودیت هاي از برخی حذف و مالی شفافیت ایجاد   

بین الملل سطح در مالی صورت هاي و گزارش ها خوانایی 

مالی گزارش  هاي از موهوم سودهاي حذف 

پول شوئی با مبارزه اثبات 

تروریسم از مالی حمایت عدم اثبات 

جهانی اقتصاد نقش آفرینان میان در متقابل درك ایجاد 

 

 

 

 

 

 براي بانک ها IFRSفواید استفاده از 



بانک هاي سطح در مالی گزارش گري و حسابداري مشترك زبان یک ایجاد 

 بین الملل

و کشور سطح در اعتباري موسسات و بانک ها مالی صورت هاي مقایسه قابلیت 

 بین المللی سطح در

و بین المللی سرمایه گذاري هاي جهت کشور بانک هاي در الزم زیرساخت  ایجاد 

 خارجی سرمایه گذاري هاي جذب

 

 

 

 براي بانک ها IFRSفواید استفاده از 



 تطابق با استانداردها در حوزه بین المللی وضعیت جاري

 داخلی شرکت هاي براي IFRS استاندارد
   .است شده اجباري عام سهامی

 

   IASB: ماخذ



 تطابق با استانداردها در حوزه بین المللی وضعیت جاري

 شرکت هاي براي IFRS استاندارد
 مجاز کشورها، سایر توسط شده فهرست

 .است الزامی یا
 

   IASB: ماخذ



 تطابق با استانداردها در حوزه بین المللی وضعیت جاري

 کوچک شرکت هاي براي IFRS استاندارد
 .است بررسی دست در متوسط و
 

   IASB: ماخذ



در حوزة فناوري اطالعات بانک ها  IFRSعوامل هزینه زاي حرکت به سوي 
 ؟کدامند



تحریم ها واسطه به بین المللی استانداردهاي از ایران بانک  هاي گرفتن فاصله 

مالی گزارش گري و حسابداري استانداردهاي تغییرات ذاتی اجتناب ناپذیري 

به مهاجرت از اطالعاتی پشتیبانی جهت اطالعات فناوري زیرساخت هاي 

 جدید استاندارد

 

 

 در حوزة فناوري اطالعات بانک ها IFRSچالش هاي انطباق با 



 عوامل هزینه زاي تغییر استانداردهاي حسابداري و گزارش گري مالی

هزینه نیروي 
هزینۀ تولید   ITمتخصص 

سیستم هاي 
جدید 

 گزارش دهی

هزینۀ پشتیبانی 
و تغییر 

سیستم هاي 
اطالعاتی و 

 عملیاتی موجود

هزینۀ مدیریت 
پروژه تغییر 

 استاندارد

هزینۀ 
 آموزش هاي الزم

هزینۀ به 
کارگیري یک راه 
 حل کوتاه مدت 

هزینۀ به 
کارگیري راه حل 

 بلندمدت 



 IFRSنقشه راه حرکت به سوي استاندارد 



 :جدید استاندارد به جاري استاندارد از انتقال مراحل

 فاز اول

)ارزیابی(   

 فاز دوم

)تولید، نصب و راه اندازي(  

 فاز سوم

)اجرا(  



 محدوده و رویکرد ارزیابی

مالیات   حسابداري،
 سیستم ها و فرایندها و گزارش گري

 کسب و کار افراد و تغییرات



 :)ارزیابی( اول فاز به مربوط اقدامات

)ارزیابی(فاز اول   

   مالی گزارش دهی و مالیات حسابداري، بر جدید استاندارد تأثیر بررسی•
 جدید استاندارد و جاري استاندارد بین موجود شباهت هاي و تفاوت ها شناسایی•

  بالقوه  اطالعاتی شکاف هاي مخاطرات شناسایی•
 مدیریت و قرارداد شرایط نظیر مواردي بر آنها تأثیر و تغییرات کاري و کسب عواقب مدیریت•

 خزانه و ریسک

   وظایف تقسیم•
  آموزشی برنامه هاي پیش بینی•



 ثابت دارایی هاي سیستم بر IFRS تاثیر :مثال

، مخارج غیرمستقیم قابل انتساب به دارایی نیست و ارزش منصفانه IFRSدر 
 .دارایی در صورت تجدید ارزیابی تغییر می کند

 این و کند ارزیابی هزینه عنوان به را خرید از بعد هزینه هاي باید ثابت دارایی هاي سیستم•

 .نیست دارایی به انتساب قابل هزینه ها

 .سیستم دارایی هاي ثابت باید بتواند تاریخچۀ هزینه هاي امالك و مستغالت را نگهداري کند•

 .سیستم دارایی ثابت باید ارزیابی مجدد دارایی را پشتیابی کند•



 اصلی صورت هاي اقالم تغییر یا حذف اضافه، بر IFRS تاثیر :مثال

 منعکس سهام صاحبان حقوق تغییرات صورت در سنواتی تعدیالت ،IFRS در
  درآمدها سایر قلم و زیان و سود طبق دوره خالص زیان و سود قلم فقط و می شود

   .می شود منعکس زیان و سود صورت در شده شناسایی هزینه هاي و

 .شود حذف جامع زیان و سود صورت از سنواتی تعدیالت قلم باید مالی، صورت هاي سیستم در•

در سیستم صورت مالی، باید قلم تعدیالت سنواتی در صورت تغییرات حقوق صاحبان سهام ایجاد •

 .شود



 بر اضافه، حذف یا تغییر یادداشت ها و زیریادداشت هاي همراه IFRSتاثیر : مثال

 آن تفکیک و می شود ارائه ترازنامه در نشده تفکیک صورت به مطالبات ،IFRS در
 .می شود آورده همراه یادداشت ها در

 .شود منعکس نشده تفکیک صورت به مطالبات مالی، صورت هاي سیستم در•

 .در سیستم صورت هاي مالی، یادداشت هاي همراه افشا کنندة تفکیک مطالبات اضافه شود•



 بر سیستم حسابداري و صورت  هاي مالی   IFRSتاثیر : مثال

 مخارج عنوان به توسعه اي مخارج اما می شود هزینه تحقیق مخارج ،IFRS در
 .می شود گرفته نظر در سرمایه اي

 حسابداري سیستم در توسعه مخارج و تحقیق مخارج حساب هاي تفکیک•

 تغییر در نحوة ثبت سند مخارج تحقیق و توسعه در سیستم حسابداري•

تغییر در محاسبات سیستم  صورت مالی جهت لحاظ کردن هزینه تحقیق در اقالم هزینه و لحاظ  •

 نمودن هزینۀ توسعه در اقالم مخارج سرمایه



 بر سیستم صورت  هاي مالی و سیستم حسابداري و سیستم دارایی هاي ثابت شرکت هاي عضو گروه  IFRSتاثیر : مثال

 از نیز گروه عضو شرکت هاي است الزم تلفیقی، مالی صورت هاي تهیۀ جهت
 .کنند تبعیت IFRS استاندارد

 IFRS با تطابق جهت گروه عضو شرکت همۀ حسابداري سیستم در تغییرات اعمال•

 گروه عضو شرکت هاي همۀ ثابت دارایی هاي سیستم در تغییرات اعمال•

 گروه عضو شرکت هاي همۀ مالی صورت هاي سیستم در تغییرات اعمالت•



 :)راه اندازي و نصب تولید،( دوم فاز به مربوط اقدامات

)تولید، نصب و راه اندازي(فاز دوم   

 اطالعاتی نیازمندي هاي صحیح شناخت از IT مجموعه اطمینان حصول•

  داده ها، در تغییر شامل جاري سیستم هاي در تغییرات اعمال و جدید سیستم هاي تولید•

 کار و کسب فرایندهاي و کنترل ها تکنولوژي،

 الزم حل هاي راه پیش بینی و محیط بر تغییرات تاثیرات شناسایی•

 کاربران کامل آموزش•



 :)اجرا( سوم فاز به مربوط اقدامات

)اجرا(فاز سوم   

 جدید مالی گزارش دهی و حسابداري به مالی گزارش دهی و حسابداري از عملیاتی انتقال•

 جدید استاندارد اساس بر الزم فعالیت هاي به جاري فعالیت  هاي تبدیل•



 :IFRS به U.S.GAAP از آمریکایی شرکت هاي انتقال براي KPMG توسط شده پیش بینی برنامۀ

چهارم سال سال سوم سال دوم سال اول عنوان فاز  

 ارزیابی: فاز اول

 تولید، نصب و راه اندازي: فاز دوم

 اجرا: فاز سوم



 و گزارش گري مالی در حوزة فناوري اطالعات IFRSبهینه سازي هزینه هاي مهاجرت به 



اقتصادي و محیطی شرایط واسطۀ به استانداردها در تغییر 

سوي به مرکزي بانک ناگزیر گام به گام حرکت IFRS 

 

 

 

 هزینۀ تغییر استاندارد ها را در حوزه فناوري اطالعات کاهش دهیم؟   چگونه

 ؟ آیا براي آینده آماده هستیم



 :مهم بسیار نکته

 در تغییر چرخۀ از مرحله یک در مناسب تصمیم گیري

 تکراري و چندباره تالش هاي و هزینه ها از می تواند استاندارد،

 .کند جلوگیري آینده در



 20................................... یادگیري  ریاضیات



سیستم ها انعطاف پذیر طراحی 

مالی عملیات متمرکز مدیریت 

 

 

 روش هاي کاهش هزینه



 طراحی انعطاف پذیر سیستم ها  

  پیش فرصت از می توانند آینده به نگاه با سازمان هاي :آمریکا خبره حسابداري گروه گزارش

  و حسابداري زیرساخت یک ساختن با و کنند استفاده IFRS به مهاجرت جهت آمده

 دهند افزایش را سازمان عمومی توانایی دهند، کاهش را هزینه ها کارآمد، و منعطف گزارش گري

 .دهند افزایش را سازمان در تصمیم گیري توانایی و

 انعطاف پذیري و کیفیت که است داده نشان ما تجربه :IndAS تغییرات چرخۀ اولین گزارش

    .دارد مهاجرت موفقیت در بسزایی تأثیر مالی، گزارش گري موجود سیستم هاي



 مدیریت متمرکز عملیات مالی

 مدیریت و کنترل متمرکز سیستم هاي با سازمان هاي :آمریکا خبره حسابداري گروه گزارش

  بود خواهند قادر آنها .می گیرند پیشی مهاجرت سرعت منحنی در مالحظه اي قابل طور به مالی،

 چابک تر استانداردها کردن نهادینه در و آورند دست به سریع تر را IFRS از استفاده مزایاي

 .باشند

  تاثیر ،IT عملکردي ساختار که است داده نشان ما تجربه :IndAS تغییرات چرخۀ اولین گزارش

 کارشناسان باشد، متمرکز IT عملکردي ساختار اگر .دارد مهاجرت در موفقیت بر توجهی قابل

 چنانچه .کنند اعمال متمرکز صورت به را مهاجرت به مربوط تغییرات می توانند مهاجرت تیم

 بسیار مهاجرت در درگیر بخش هاي و سیستم  ها تعداد، باشد، غیرمتمرکز IT عملیاتی ساختار

     .شد خواهند بیشتر



 ثابت دارایی هاي سیستم بر IFRS تاثیر :مثال

، مخارج غیرمستقیم قابل انتساب به دارایی نیست و ارزش منصفانه دارایی در صورت IFRSدر 
 .تجدید ارزیابی تغییر می کند

 کاهش هزینه ها بدون پیش بینی با پیش بینی کاهش هزینه ها
 خصوص در تنظیم قابلیت باید ثابت دارایی هاي سیستم•

 را دارایی به خرید از بعد هزینه هاي انتساب عدم یا انتساب
 .باشد داشته

 هزینه هاي تاریخچۀ بتواند باید ثابت دارایی هاي سیستم•
 .کند نگهداري را مستغالت و امالك

 بر استهالك محاسبه امکان باید ثابت دارایی هاي سیستم•
 .باشد داشته را استهالك مختلف گروه هاي اساس

 پشتیبانی را دارایی مجدد ارزیابی باید ثابت دارایی سیستم•
 .کند

 مجدد ارزیابی هاي تاریخچۀ بتواند باید ثابت دارایی سیستم•
   .کند نگهداري را دارایی

 به را خرید از بعد هزینه هاي باید ثابت دارایی هاي سیستم•
 به انتساب قابل هزینه ها این و کند ارزیابی هزینه عنوان
 .نیست دارایی

 هزینه هاي تاریخچۀ بتواند باید ثابت دارایی هاي سیستم•
 .کند نگهداري را مستغالت و امالك

 پشتیابی را دارایی مجدد ارزیابی باید ثابت دارایی سیستم•
 .کند

 



 قلم فقط و می شود منعکس سهام صاحبان حقوق تغییرات صورت در سنواتی تعدیالت ،IFRS در
 در شده شناسایی هزینه هاي و درآمدها سایر قلم و زیان و سود طبق دوره خالص زیان و سود

  .می شود منعکس زیان و سود صورت
 

 کاهش هزینه ها بدون پیش بینی با پیش بینی کاهش هزینه ها

 اصلی صورت هاي قلم هاي باید مالی، صورت هاي سیستم در•
 .باشند کاربر توسط عنوان تغییر یا اضافه یا حذف قابل

 اقالم نمایش اولویت باید مالی، صورت هاي سیستم در•
 .باشند کاربر توسط تنظیم قابل اصلی صورت  هاي

 اقالم محاسبۀ نحوة باید مالی، صورت هاي سیستم در•
  .باشد کاربر توسط تنظیم قابل مالی صورت  هاي

 از سنواتی تعدیالت قلم باید مالی، صورت هاي سیستم در•
 .شود حذف جامع زیان و سود صورت

 در سنواتی تعدیالت قلم باید مالی، صورت سیستم در•
 .شود ایجاد سهام صاحبان حقوق تغییرات صورت

 

 اصلی صورت هاي اقالم تغییر یا حذف اضافه، بر IFRS تاثیر :مثال



، مطالبات به صورت تفکیک نشده در ترازنامه ارائه می شود و تفکیک آن در یادداشت ها IFRSدر 
 .همراه آورده می شود

 

 کاهش هزینه ها بدون پیش بینی با پیش بینی کاهش هزینه ها
 همراه زیریادداشت هاي و یادداشت ها باید مالی، صورت هاي سیستم در•

 .باشند کاربر توسط عنوان تغییر یا اضافه یا حذف قابل
  زیریادداشت هاي و یادداشت ها قلم هاي باید مالی، صورت هاي سیستم در•

 .باشند کاربر توسط عنوان تغییر با اضافه و حذف قابل همراه
 و یادداشت ها اقالم نمایش اولویت باید مالی، صورت هاي سیستم در•

 .باشند کاربر توسط تنظیم قابل همراه زیریادداشت هاي
 و یاداشت ها اقالم محاسبۀ نحوة باید مالی، صورت هاي سیستم در•

   .باشد کاربر توسط تنظیم قابل همراه زیریادداشت هاي
 جدید اطالعاتی مراجع معرفی امکان باید مالی، صورت  هاي سیستم در•

 .باشد داشته وجود کاربر توسط جدید یادداشت هاي در افشا جهت

 صورت به مطالبات مالی، صورت هاي سیستم در•
 .شود منعکس نشده تفکیک

 یادداشت هاي مالی، صورت هاي سیستم در•
 .شود اضافه مطالبات تفکیک کنندة افشا همراه

 

 بر اضافه، حذف یا تغییر یادداشت ها و زیریادداشت هاي همراه IFRSتاثیر : مثال



 نظر در سرمایه اي مخارج عنوان به توسعه اي مخارج اما می شود هزینه تحقیق مخارج ،IFRS در
 .می شود گرفته

 

 کاهش هزینه ها بدون پیش بینی با پیش بینی کاهش هزینه ها

 .باشد متمرکز باید حسابداري سیستم•
 توسط حساب ها ساختار در تغییر باید دفترداري سیستم در•

 .باشد امکان پذیر کاربر
 متمرکز صورت به اسناد صدور باید دفترداري سیستم در•

 .شود کنترل و مدیریت
  صورت  هاي اقالم محاسبات باید مالی صورت  هاي سیستم در•

 .باشد کاربر توسط تنظیم قابل همراه یادداشت هاي و اصلی

 در توسعه مخارج و تحقیق مخارج حساب هاي تفکیک•
 حسابداري سیستم

 سیستم در توسعه و تحقیق مخارج سند ثبت نحوة در تغییر•
 حسابداري

 کردن لحاظ جهت مالی صورت سیستم  محاسبات در تغییر•
 توسعه هزینۀ نمودن لحاظ و هزینه اقالم در تحقیق هزینه

 سرمایه مخارج اقالم در
 

 بر سیستم حسابداري و صورت  هاي مالی   IFRSتاثیر : مثال



 نظر در سرمایه اي مخارج عنوان به توسعه اي مخارج اما می شود هزینه تحقیق مخارج ،IFRS در
 .می شود گرفته

 
 کاهش هزینه ها بدون پیش بینی با پیش بینی کاهش هزینه ها

 .باشد متمرکز باید حسابداري سیستم•
 توسط حساب ها ساختار در تغییر باید دفترداري سیستم در•

 .باشد امکان پذیر کاربر
 متمرکز صورت به اسناد صدور باید دفترداري سیستم در•

 .شود کنترل و مدیریت
 صورت  هاي اقالم محاسبات باید مالی صورت  هاي سیستم در•

 .باشد کاربر توسط تنظیم قابل همراه یادداشت هاي و اصلی

 در توسعه مخارج و تحقیق مخارج حساب هاي تفکیک•
 حسابداري سیستم

 سیستم در توسعه و تحقیق مخارج سند ثبت نحوة در تغییر•
 حسابداري

 کردن لحاظ جهت مالی صورت سیستم  محاسبات در تغییر•
 توسعه هزینۀ نمودن لحاظ و هزینه اقالم در تحقیق هزینه

 سرمایه مخارج اقالم در
 

 بر سیستم حسابداري و صورت  هاي مالی   IFRSتاثیر : مثال



 تبعیت IFRS استاندارد از نیز بانک شرکت هاي است الزم تلفیقی، مالی صورت هاي تهیۀ جهت
 .کنند

 

 کاهش هزینه ها بدون پیش بینی با پیش بینی کاهش هزینه ها

 شرکت هاي در بانک متمرکز حسابداري سیستم از استفاده•
 بانک

 در بانک متمرکز ثابت دارایی هاي سیستم از استفاده•
 بانک شرکت هاي

 در بانک متمرکز مالی صورت هاي سیستم هاي از استفاده•
 بانک شرکت هاي

 بانک شرکت هاي همۀ حسابداري سیستم در تغییرات اعمال•
 IFRS با تطابق جهت

 شرکت هاي همۀ ثابت دارایی هاي سیستم در تغییرات اعمال•
 بانک

 شرکت هاي همۀ مالی صورت هاي سیستم در تغییرات اعمال•
 بانک

 

 بر سیستم صورت  هاي مالی و سیستم حسابداري و سیستم دارایی هاي ثابت شرکت هاي بانک IFRSتاثیر : مثال



 ... استاندارد در تغییر چرخۀ از مرحله اولین در

 قورباغه را قورت بده 



 از توجه شما سپاسگزارم
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