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ماموریت و هدف استانداردهای گزارشگری بین المللی

https://ifrs.seo.ir

بهبود و توسعه استانداردهای ،IFRSهدف بنیاد •
ت، بین المللی گزارشگری مالی است که شفافی

سر پاسخگویی و کارایی را برای بازارهای مالی در
این بنیاد، با . تا سر جهان به ارمغان می آورند

افزایش قابلیت اعتماد، رشد و ثبات اقتصادی
طوالنی در اقتصاد جهانی در جهت منافع 

یک ،IFRSبنیاد . سرمایه گذاران تالش می کند
ت سازمان غیر انتفاعی عام المنفعه است که تح

برای . قرار دارد IFRSنظارت هیئت نظارت بنیاد 
حفظ استقالل بنیاد در امر استانداردگذاری،

راهبری و فرایند نظرخواهی عمومی به نحوی 
بل طراحی شده است که هم استقالل بنیاد در مقا

اشخاص با منافع خاص حفظ شود و هم این که 
عان در سر نسبت به پاسخگویی بنیاد در مقابل ذینف

.تا سر جهان اعتماد سازی شود
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جهانمیزان استفاده و بکارگیری استانداردهای گزارشگری بین المللی در سطح

IFRS Standards are required for domestic public companies IFRS Standards are permitted but not required for domestic public companies IFRS Standards are required or permitted for listings by foreign companies

The IFRS for SMEs Standard is required or permitted The IFRS for SMEs Standard is under consideration
Source: https://www.ifrs.org (Adapted)
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معرفی

بوده 2018اجرای آن اولین روز سال منتشر و2014آغاز شده بود در سال 2009که تهیه و تدوین از سال (IFRS9)9استاندارد بین المللی گزارشگری مالی شماره •

.  میباشد( IAS39)39این استاندارد جایگزین استاندارد بین المللی حسابداری شماره . است

•IFRS9طبقه بندی و اندازه گیری، کاهش ارزش و حسابداری مصون سازی: از سه بخشاصلی  تشکیل شده است.

.تغییراساسی حاصله از این استاندارد نحوه محاسبه زیان مورد انتظار اعتباری می باشد•

.اجرایی شدن این استاندارد موجب تغییرات استراتژیک و عملیاتی در سطح نظام بانکی خواهد شد•

.میلیون دالر برآورده شده اشت100هزینه پیاده سازی و اجرایی و پیاده سازی کردن بانکهای بزرگ جهان نزدیک به •

.قوی میباشندلی به علت تنوع و پیچدگی مدلهای محاسباتی زیان مورد انتظار و شرایط خاص برای طبقه بندی تسهیالت ، بانکها نیازمند نظام حاکمیتی و کنتر•

ماه و برای بانکهای بزرگ 12الی 9تحقیقات نشان میدهد حداقل زمان مورد نیاز برای پیاده سازی و اجرایی نمودن این استاندارد برای بانکهای متوسط و کوچک •

.ماه خواهد بود18بیش از 
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و برنامه زمانیساختار

https://www.iia.org.uk

د پروژه تدوین استاندار•
شروع و 2009از سال 

دو قسمت 2014در سال 
و اصلی استاندارد نهایی

2018اولین روز سال 
زمان اجرا آن تعیین 

.شد

متشکل از سه قسمت •
ه اصلی که بحث محاسب
از زیان اعتباری مورد نی

نقطه عطف تاریخ 
حسابداری و امور مالی 

رش بدلیل تغییر نوع نگ
ده از گذشته نگر به آین
می نگر مبتنی بر ریسک

.بشد
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پیاده سازی و اجرا

EY IFRS 9 Impairment Banking Survey (2017)

بررسی های بعمل آمده در 
توسط 2017اگوست سال 

بانک 29از  EYشرکت 
بزرگ جهان نشان میدهد 

هزینه پیاده سازی 
بسیار  IFRS9استاندارد

سنگین و زمان بر خواهد 
.  بود
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IFRS9تاثیر 

د موسسه اعتبارسنجی استاندار2018ماه می گزارش تحلیلی •
ص میزان ذخایر تسهیالت، درآمد خال: اند پورز نشان میدهد

رد مطالعه عملیاتی و سرمایه اصالح شده  تقریبا همه بانکهای مو
 IFRS9در حوزه خلیج فارس متاثر از پیاده سازی استاندارد 

.  شده اند
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 IFRS9راهکارههای کمیته باسل و استاندارد 
مهمترین وجه تشابه •

راهکارهای باسل با 
IFRS9  در فاز محاسبه

زیان مورد اننظار 
اعتباری میباشد که 

استاندارد جدید دارای 
روشی آینده نگر 

ل  اما در عین حا.  میباشد
دارای تفاوتهای اساسی

در پارامترهای مدل 
محاسباتی زیان مورد 

رح انتظار اعتباری به ش
ن ای. جدول روبر میباشد

ت تقاوتها موجب تغییرا
اساسی در سیستم 

اعتباراتی بانک ها 
.  میشود

https://www.moodysanalytics.com
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چالشهای پیش روی 

چالشهای پیش روی در سطح نظام بانکی

عملیاتی

داده ها و 
مدلسازی

زیرساختها
پیچیدگی و 
زمان بری 
پیاده سازی

ی نیروی انسان
متخصص

استراتژیک

هزینه 

نوسانات درآمدی
بعلت دینامیک

بودن زیان مورد 
انتظار اعبتاری

تاثیر فوری 
ه منفی بر آورد
صاحبان سهام

کاهش توان 
اوام دهی بانکه

گران شدن 
منابع

ده راهکاری در کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته موجب کاهش فوری توان وام دهی سیستم بانکی بعلت عدم استفا IFRS9در سطح اقتصاد کالن، پیاده سازی 
کمیته باسل به بانک های مرکزی ان اجازه را داده است که میزان تاثیر بر 2018برای جلوگیری از تاثیر زیاد در سال .  پیشرفته کمیته باسل در سنوات گذشته میباشد

.  را در سه تا پنج سال تقسیم کنند IFRS9سرمایه بانک، اثرات 
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.متشکل از بانک مرکزی، حسابرسان مستقل و سیستم بانکی IFRS9تشکیل کارگروه پیاده سازی •

وز اجرا باالخص در زمینه نحوه محاسبه زیان مورد انتظار اعتباری و نقشه راه برای کاهش تاثیر اولین رتدوین راهکار پیاده سازی•

.توسط بانک مرکزی

و 3ه سمت باسل حرکت ب)یک فرصت بسیار عالی جهت استحکام نظام بانکی از طریق تسریع در امر پیاده سازی استانداردهای باسل •

.بعلت وجود نیازهای زیرساختی مشابه باالخص در حوزه ریسک های اعتباری و مدل سازی ( 4

.تشکیل کارگروه راهبردی متشکل از مدیران ارشد و کارگروه سطح کارشناسی توسط بانکها•

.بازنگری در ساختار مدیریت ریسک اعتباری توسط بانکها•

.سال توسط بانکها5حداقل برای ی اعتباریجمع آوری داده ها•

.ی تکنولوژیک توسط بانکها مهیا کردن زیرساختاها•

.نسانی کارآمدنیروی ا•

پیشنهادات
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جمع بندی 

01.01.2018اولین روز اجرا در سطح جهان  •

.میشود IAS 39جایگزین استاندارد حسابداری •

.تاثیر بر عملکرد مالی و استراتژی کسب و کار•

.نگرشی آینده نگر برای محاسبه زیان مورد انتطار•

.  نیازمند مطالب زیاد برای افشاسازی و گزارشگری•

.نیازمند فرآیند مدون ، جامع و تحلیلی برای تسهیالت طبقه بندی شده•

.نظام حاکمیتی و کنترلی جامع و منسجمنیازمند •

.سالهدوره زمانی پنج حداقل برای یک نیازمند داده های مشتریان •
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پایان
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